RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020
În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, coordonez activitatea
Direcției managementului proiectelor și relații externe, din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Gorj şi activitatea unor instituții publice de interes judeţean aflate
sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj Școala Populară de Arte „Constantin
Brâncuși” Târgu Jiu, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Ansamblul Artistic
Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, Muzeul Județean Gorj „Alexandru
Ștefulescu” .
În anul 2020, Consiliul Județean Gorj s-a întrunit în 28 de ședințe; 13 ședințe
ordinare, 6 extraordinare și 9 ședințe de îndată, adopându-se 199 hotărâri.
Punctual, veți gasi mai jos, proiectele derulate de către Direcția managementului
proiectelor și relații externe prin serviciile și compartimentele de specialitate, precum și
rapoartele de activitate ale instituțiilor publice de interes județean aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Gorj: Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu,
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina
Gorjului” Târgu-Jiu, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” în anul 2020, sub
îndrumarea subsemnatului
Direcția managementului proiectelor și relații externe
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.
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Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 170 din 11.07.2017,
semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional
2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de
Organism Intermediar și U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.
Obiectivul general al proiectului reprezintă ”impulsionarea dezvoltării locale prin
conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local - Casa Memorială Iosif
Keber”.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
- conservarea, restaurarea și protejarea Casei Memoriale Iosif Keber;
- valorificarea și promovarea identității culturale a Casei Memoriale Iosif Keber,
în context turistic.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: lucrări de consolidare și
restaurare a clădirii; lucrări de finisaje interioare, pardoseli, zugrăveli, decorațiuni; lucrări
de refacere împrejmuire incintă; lucrări de intervenție la fațade, acoperiș și învelitoare;
lucrări de instalații; crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități; iluminat
arhitectural pentru punerea în valoare a monumentului istoric; lucrări de amenajare a curții
exterioare; activități de audit financiar extern; activități de marketing și promovare a
obiectivului istoric; activități de informare și publicitate.
Rezultatele implementării proiectului vor crea cadrul adecvat pentru desfășurarea de
activități și servicii complexe. Pe lângă modernizarea expoziției permanente de obiecte
memoriale, vor avea loc ateliere creative (arte decorative, desen, pictură, grafică, handmade, inclusiv realizarea de obiecte decorative sau utilitare din materiale reciclabile),
activități de art-terapie pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.
Perioada de implementare a proiectului „Conservarea, restaurarea și
valorificarea turistică și culturală a casei memoriale Iosif Keber”, Cod SMIS 116188
este de 64 luni, respectiv din data de 01.10.2016, până la data de 31.01.2022, conform
actului adițional nr. 1, la contractul de finanțare nr. 170/11.07.2017.
Valoarea totală a proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea
turistică și culturală a casei memoriale Iosif Keber” este de 2.573.918,39 lei (inclusiv
TVA), respectiv:
- 1.738.303,23 lei finanțare nerambursabilă;
- 835.615,16 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj, din care:
- 800.139,58 lei (inclusiv TVA) - contribuția U.A.T-Județul Gorj la cheltuieli
neeligibile;
- 35.475,58 lei (inclusiv TVA) - contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli
eligibile (reprezentând 2%).
Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 1.009.924 lei.
Cheltuielile totale pe anul 2020, au fost în sumă de – 1.009.924 lei, din care:
- Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 16.476 lei;
- Contribuția de la bugetul de stat – 107.097 lei;
- Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 700.249 lei;
- Cheltuieli neeligibile – 186.102 lei.
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Veniturile încasate conform cererilor de rambursare au fost în sumă de –
772.990 lei, din care:
- Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate
din fonduri externe nerambursabile (contul 778) – 88.130 lei;
- Finanţare din fonduri externe nerambursabile (contul 775) – 684.860 lei.
2. „EFICIENTIZAREA PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL”
(EPSO)
Proiectul ”Eficientizarea Planificării
Strategice la nivel Organizațional”
(EPSO), codul MySMIS 125603 este
finanțat în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă (POCA), Axa
prioritară - administrație publică și sistem
judiciar
accesibile
și
transparente,
Operațiunea – Introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația publică
locală ce optimizează procesele orientate
către cetățeni în concordanță cu SCAP.
Proiectul se implementează în baza
contractului de finanțare nr. 310 din 21.01.2019, semnat între Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Capacitatea Administrativă și Județul Gorj, în calitate de
Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului vizează: introducerea la nivelul U.A.T.-Județul
Gorj a unui sistem integrat de management, în vederea optimizării proceselor orientate
către beneficiari, în concordanță cu SCAP.
Obiectivele specifice vizează:
- Obiectiv specific 1: Realizarea în mod participativ a Strategiei de dezvoltare a
județului Gorj pentru perioada 2021-2027 în scopul îmbunătățirii procesului
decizional, a planificării strategice și execuției bugetare la nivelul U.A.T.-Județul
Gorj;
- Obiectiv specific 2: Implementarea la nivelul U.A.T.-Județul Gorj a măsurilor
de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru
simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.
Activitățile principale proiectului ”Eficientizarea planificării strategice la nivel
organizațional” (EPSO) sunt:
- elaborarea și implementarea instrumentelor de planificare strategică la nivel
județean, respectiv: Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027 și Plan Strategic
Instituțional;
- proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel
județean, respectiv: Acces online la serviciile gestionate exclusiv de Consiliul
Județean, Sistem de management al documentelor și Arhiva digitală.
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Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Gorj prin propunerea de a realiza
Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027 și Planul strategic instituțional își dorește un
management orientat spre performanță ce implică planificare strategică și bugetară multianuală pornind de la programe, asigurarea participării informate la decizie, nu doar a
factorilor implicați, ci și a celor afectați sau interesați de acea decizie, precum și
fundamentarea temeinică a acestor politici publice.
Pentru furnizarea serviciilor care simplifică actul administrativ din cadrul U.A.T.Județul Gorj, prin solicitarea de finanțare s-a propus achiziționarea unui sistem informatic
integrat compus din: sistem de management al documentelor, arhiva digitală pentru
documentele cu valoare operațională în prezent, sistem GIS pentru capturarea, stocarea,
verificarea, integrarea, manipularea, analiza și vizualizarea datelor referențiale geografic
sau geospațiale necesare simplificării procedurilor de obținere a certificatelor/avizelor de
acces la drum.
În cadrul proiectului se vor dezvolta soluții integrate pentru capturarea și arhivarea
electronică a documentelor pentru crearea posibilității de constituire a dosarelor
electronice, prin urmare, se va realiza digitizarea arhivei U.A.T.-Județul Gorj prin scanarea
documentelor, indexarea/extragerea datelor relevante și organizarea acestora pentru acces
automat în baze de date. Retro-digitalizarea documentelor din arhivă va avea ca scop
crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor tradiționale existente în arhiva
instituției care prezintă valoare operațională.
Perioada de implementare a proiectului ”Eficientizarea Planificării Strategice la
nivel Organizațional” (EPSO), Cod SMIS 125603 este de 36 luni, respectiv din data de
21.01.2019, până la data de 21.01.2022, conform actului adițional nr. 1, la contractul de
finanțare nr. 310/21.01.2019.
Valoarea totală a proiectului este de 3.528.197,83 lei (inclusiv TVA) din care:
- 2.998.968,16 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European,
reprezentând 85%;
- 458.665,73 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național reprezentând
13%;
- 70.563,94 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.
Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 923.746,90 lei.
Cheltuielile totale pe anul 2020, au fost în sumă de – 923.746,90 lei, din care:
- Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 18.474,94 lei;
- Contribuția de la bugetul de stat – 120.087,09 lei;
- Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 785.184,87 lei;
În anul 2020 nu au fost încasate venituri, sumele cheltuite în anul 2021 fiind
recuperate în anul 2021, conform cereririlor de rambursare.
3. „TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE”
Proiectul ”Transparență, etică și integritate”, codul MySMIS 116766 a fost
finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa
prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul
Specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și
instituțiilor publice, Apelul de proiecte CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la
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prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai
puțin dezvoltate.
Proiectul a fost implementat în baza contractului de finanțare nr. 160 din 27.06.2018,
semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă și
Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea transparenței, eticii și integrității
în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj și al structurilor subordonate, prin
introducerea de proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție.
Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:
- Dezvoltarea unui sistem de proceduri operaționale privind măsurile preventive
anticorupție și indicatorii aferenți în cadrul UAT Județul Gorj și a structurilor
subordonate;
- Implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de
evaluare inclusiv prin creșterea gradului de conștientizare publică și campanii de
educație anticorupție privind măsurile referitoare la prevenirea corupției și a
indicatorilor de evaluare;
- Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în domeniul prevenirii corupției,
transparenței, eticii și integrității.
Principalele activității ale proiectului au fost:
- Dezvoltarea procedurilor operaționale privind
măsurile preventive anticorupție și indicatorii
aferenți;
- Implementarea
măsurilor
referitoare
la
prevenirea corupției și a indicatorilor de
evaluare, inclusiv prin creșterea gradului de
conștientizare publică și campanii de educație
anticorupție privind măsurile referitoare la
prevenirea corupției și a indicatorilor de
evaluare;
- Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor în
domeniul prevenirii corupției, transparenței,
eticii și integrității.
Rezultatele proiectului, respectiv dezvoltarea unui
sistem de proceduri operaționale privind măsurile preventive, implementarea măsurilor
referitoare la prevenirea corupției, campania de educație și informare și îmbunătățirea
cunoștințelor și competențelor în domeniul prevenirii corupției pentru personalul din
cadrul U.A.T.-Județul Gorj și structurilor subordonate, au contribut la realizarea
obiectivului specific POCA 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul
autorităților și instituțiilor publice.
Valoarea totală a proiectului a fost de 363.079,14 lei, din care:
- 308.617,27 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European,
reprezentând 85%;
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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%.
Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 0 lei.
Veniturile încasate conform cererii de rambursare au fost în sumă de –
79.593,15 lei, din care:
- Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate
din fonduri externe nerambursabile 10.558,27 lei;
- Finanţare din fonduri externe nerambursabile –69.034,88 lei.
4. „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ
LOCALITĂȚILE
CÂMPU
MARE-ALBENI-CĂLUGĂREASAPRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN DJ 675C”, Cod SMIS
109005
Proiectul „Modernizare drum
județean (675B) ce traversează
localitățile Câmpu MareAlbeni-Călugăreasa-PrigoriaZorlești-Alimpești, până în DJ
675C”, Cod SMIS 109005, este
finanțat în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 650 din 09.11.2017,
semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional
2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de
Organism Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.
Bugetul total al proiectului „Modernizare drum județean (675B) ce traversează
localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în
DJ 675C”, Cod SMIS 109005, este de 75.826.112,04 lei, din care: 71.795.197,84 lei
finanțare nerambursabilă și 4.030.914,20 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj
(1.465.208,12 lei contribuție la cheltuieli eligibile și 2.565.706,08 lei cheltuieli
neeligibile).
Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a
zonelor rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin
modernizarea Drumului Județean 675 B”.
Obiectivul specific îl reprezintă ”creșterea capacității portante, a siguranței
circulației și a gradului de confort al traficului rutier pe Drumul Județean (675B)”.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:
- lucrări de reabilitare a drumului județean;
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- 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 2022, conform contractului de finanțare.
Cheltuielile totale pe anul 2020, au fost în sumă de 25.430.341 lei, din care:
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 506.269 lei;
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli neeligibile – 116.903
lei;
- contribuția de la bugetul de stat – 3.290.747 lei;
- contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 21.516.422 lei
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au
fost în sumă de 27.522.000 lei, din care:
- subvenţii de la bugetul de stat 990.200 lei;
- finanţare externă nerambursabilă – 6.474.420 lei;
- prefinanțare-20.057.380 lei
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă suma
decontate de UAT – Județul Gorj în cursul anului 2020 ce vor fi solicitate la rambursare în
anul 2021.
5. „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN
67B, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI,
POPEŞTI, BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE
AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI,
CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN 67”, Cod SMIS 108998
Proiectul „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN
DN 67B, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI,
BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA,
BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ,
PÂNĂ ÎN DN 67”, Cod SMIS 108998, a fost depus spre finanțare în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale.
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Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 821 din 14.12.2017,
semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional
2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de
Organism Intermediar și U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.
Bugetul total al proiectului „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în
DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana
Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti,
Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” este de 90.008.404,32 lei, din care: 87.619.808,26
lei finanțare nerambursabilă și 2.388.596,06 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj
(1.788.159,35 lei contribuție la cheltuieli eligibile și 600.436,71 lei cheltuieli neeligibile).
Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a
zonelor rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin
modernizarea Drumului Județean 675 C”.
Obiectivele specifice:
Obiectivul specific 1 vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și
locale moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea
sistematică a economiei și îmbunătățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de
deplasare și fluidizării traficului, prin conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European
Networks – Transport).
Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației
și a gradului de confort al traficului rutier pe Drumul Județean (675C)”.
Activitățile care se vor realiza prin acest
proiect vizează:
- lucrări de reabilitare a drumului
județean;
- lucrări de reabilitare de poduri;
- lucrări de reabilitare de podețe;
- realizarea de trotuare pietonale și
piste de biciclete;
- modernizarea de stații de transport
public;
- realizarea de consolidări terasamente;
- realizarea de marcaje longitudinale și transversale;
- realizarea de accese la proprietăți;
- realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale;
- activități de audit financiar extern;
- activități de informare și publicitate.
Proiectul are termen de finalizare anul 2022, conform contractului de finanțare.
Cheltuielile totale pe anul 2020, au fost în sumă de 13.468.666,42 lei, din care:
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 268.373,34 lei;
- contribuția de la bugetul de stat – 1.751.056,62 lei;
- contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 11.438.216,46 lei
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Veniturile încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au
fost în sumă de 8.756.336,80 lei, din care:
- prefinanțare – 4.300.000,00 lei
- contribuția de la bugetul de stat – 1.256.181,52 lei;
- contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 4.200.155,28 lei
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă efectuate ce
vor fi solicitate la rambursare în anul 2021.
6. „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” este finanțat
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.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 2231 din
06.06.2018, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism
Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.
Conform Hotărîrii Consiliului Județean nr. 24 din 26.02.2021 privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului
„Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor
Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect, bugetul total al proiectului este de
33.915.090,50 lei (inclusiv T.V.A), din care: 17.380.169,17 lei finanțare nerambursabilă și
16.534.921,33 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;
9

3. implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea
eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;
4. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:
- lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a
apei calde de consum;
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru
consumul propriu;
- lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare
naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
- lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat;
- măsuri conexe: înlocuiri tablouri electrice, montaj grup generator, instalații
avertizare și prevenire incendiu, instalații legare la pământ și paratrăznet,
înlocuire circuite electrice etc;
- realizarea activității de audit financiar extern;
- realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu
prevederile Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020.
1.

2.

3.

4.

5.

Rezultatele implementării proiectului vor fi:
nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2). Valoarea la
începutul implementării proiectului este de 1041,52 și valoarea la finalul
implementării proiectului este de 234,20. Se realizează o reducere de 807,27
respectiv 77,51%.
consumul anual de energie primară (kWh/an). Valoarea la începutul implementării
proiectului este de 6.177.815,85 si valoarea la finalul implementării proiectului este
de 1.626.103,93. Se realizează o reducere de 4.551.711.92 respectiv 73,68%.
consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep).
Valoarea la începutul implementării proiectului este de 414,05 si valoarea la finalul
implementării proiectului este de 113,13. Se realizează o reducere de 300,92,
respectiv 72,68%.
consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an)
total, din care: - pentru încălzire: Valoarea la începutul implementării proiectului este
de 402,53 si valoarea la finalul implementării proiectului este de 53,74. Se realizează
o reducere de 348,79, respectiv 86,65%.
consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) la finalizarea
proiectului va fi de 461.011,37 din care:
- pentru încălzire/răcire la finalizarea proiectului va fi de 297.947,71;

- pentru preparare apa calda de consum la finalizarea proiectului va fi de
20.646,65;
- electric - la finalizarea proiectului va fi de 142.417,01.
6. procentul (%) de utilizare surse regenerabile din total consum energie primară după
implementarea măsurilor este de 11,46%.
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Cheltuieli totale aferente anului 2020 sunt în sumă de 72.804,79 lei, din care:
- Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 1.254,00 lei;
- Contribuția de la bugetul de stat – 8.151,00 lei;
- Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 53.295,00 lei;
- Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) –
10.104,79 lei.
Cheltuielile aferente proiectului pe anul 2020, au fost suportate din bugetul propriu,
urmând a fi depuse spre rambursare în anul 2021.
7. START UP PENTRU EXCELENȚĂ, Cod SMIS 104021
Proiectul ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” se implementează 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.
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.
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 45 de planuri de afaceri ale acestora, în
vederea creșterii adaptabilității persoanelor de a materializa ideile de afaceri. Totodată, se
vor crea peste 100 de locuri de muncă în regiune.
Participarea U.A.T.-Județul Gorj la realizarea proiectului ”START UP PENTRU
EXCELENȚĂ” se circumscrie atribuțiilor generale ale Consiliului Județean, conferite de
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, referitoare la implicarea activă în dezvoltarea economico-socială a
județului, precum și obiectivelor stabilite prin Strategia de dezvoltare durabilă a județului
Gorj pentru perioada 2011-2020, referitoare la susținerea antreprenoriatului și mediului de
afaceri din județ.
Cheltuieli totale aferente anului 2020 sunt în sumă de 1.037.895,00 lei, din care:
- Contribuție proprie 2% - 5.323,00 lei;
- Contribuție buget de stat 13% - 130.883,00 lei;
- Contribuție UE 85% - 901.689,00 lei.
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8. „REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA
UNITĂȚII DE PRIMIRI URGENȚE DIN CADRUL SPITALULUI
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU, LOCAȚIA STR. TUDOR
VLADIMIRESCU”, COD SMIS 121889
Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri
Urgențe din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor
Vladimirescu”, se află în implementare
începând cu data de 19.03.2019, fiind
finanțat prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale, Prioritatea de investiții 8.1. –
Investiţii în infrastructurile sanitare şi
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2. – Îmbunătățirea calității și a eficienței
îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.
Bugetul total al proiectului este de 8.505.017,27 lei (inclusiv T.V.A), din care:
6.698.096,97 lei finanțare nerambursabilă și 1.806.920,30 lei contribuția proprie totală a
U.A.T. – Județul Gorj.
Obiectivul general al proiectului vizează ”Îmbunătățirea calității și a eficienței
îngrijirii spitalicești de urgență din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Târgu-Jiu, Strada Tudor Vladimirescu”.
Obiectivul general al proiectul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective
specifice:
1. reorganizarea funcțională a Unității Primiri Urgențe prin recompartimentări,
schimbări de destinație ale unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor
instalațiilor interioare aferente (electrice, sanitare, termice, ventilații, gaze medicale)
și reconsiderarea finisajelor în așa fel încât să se obțină o unitate modernă care să
respecte toate normele aflate in vigoare.
2. extinderea Unității Primiri Urgente în zona corpului B (C4) cu o construcție pe
parter. Noua construcție va avea destinația de Salon Urgențe.
3. extinderea și închiderea perimetrală a rampei de acces ambulanțe.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:
- realizarea serviciilor pentru studiu topografic;
- obținerea avizelor și acordurilor;
- realizarea documentațiilor suport și obținerea altor avize/acorduri/autorizații;
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- expertiza tehnică, auditul energetic și certificarea performanței energetice a
clădirilor;
- realizarea serviciilor de proiectare - faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investiție „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri
Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locatia Str. Tudor
Vladimirescu”;
- realizarea serviciilor de proiectare și de asistență tehnică din partea proiectantului
pe durata execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea,
modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”;
- realizarea serviciilor de verificare tehnică a proiectului tehnic;
- realizarea serviciilor de consultanță în managementul de proiect;
- realizarea serviciilor de audit financiar extern pentru proiect;
- realizarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului;
- realizarea serviciilor de supraveghere execuție lucrări prin diriginți de șantier;
- execuția lucrărilor;
- furnizare dotări specifice;
- realizarea organizării de șantier pentru execuția lucrărilor;
- plata cotelor și taxelor prevăzute în cererea de finanțare;
- cheltuieli diverse și neprevăzute;
- realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu
prevederile Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020.
- managementul de proiect.
Cheltuieli totale aferente anului 2020 sunt în sumă de 478.827,43 lei, din care:
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 9.558,42 lei;
- contribuția de la bugetul de stat – 133.817,80 lei;
- contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 334.544,5 lei;
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 906,71
lei.
Cheltuielile aferente proiectului pe anul 2020, au fost suportate din bugetul propriu,
urmând a fi depuse spre rambursare în anul 2021.
9. „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu
Jiu”cod SMIS 122828
Unitatea Administrativ Teritorială –Județul Gorj, are în implementare proiectul
„Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu” COS SMIS
122828, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în
educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,
Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu.
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Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 4725 din
05.09.2019, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism
Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la
nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc
crescut de părăsire timpurie a sistemului din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă
Târgu Jiu.
Prin atingerea obiectivului general va creste nivelul de confort și funcționalitate, și
va fi asigurat spațiul necesar desfășurării în condiții optime a activităților specifice pentru
o educație de calitate și creșterea gradului de participare a copiilor/elevilor cu cerințe
educaționale speciale (CES ).
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Extinderea cu o construcție nouă pentru asigurarea spațiilor și dotărilor necesare
la desfășurarea activităților educaționale pentru copii/elevi cu cerințe educaționale
speciale (CES). Se va avea în vedere crearea spatiilor adecvate astfel încât sa
corespunda din punct de vedere al necesitații și conformării suprafețelor – Hotărârea
nr. 1251 din 2005.
2. Creșterea calității actului educațional prin asigurarea spatiilor și dotărilor necesare
- care vizează asigurarea facilitaților necesare pentru copii/elevi cu cerințe
educaționale speciale (CES), din punct de vedere al „măsurilor de îmbunătățire a
activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protective speciale a
copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de
învățământ – Hotărârea nr. 1251 din 2005”.
Valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă Târgu–Jiu” este de 8.106.518,79 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie
totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 4.216.425,24 (inclusiv T.V.A), astfel:
- contribuția la cheltuieli eligibile 79.389,66 lei, inclusiv T.V.A.
- contribuția la cheltuieli neeligibile 4.137.035,58 lei, inclusiv T.V.A.
Total nerambursabil este 3.890.093,55 inclusiv T.V.A.
Prin investiția propusă se urmărește realizarea:
- Atelier pentru activități de pre-profesionalizare;
- Centru de documentare și informare pentru învățământul special și special
integrat;
- Atelier de instruire practică învățământ profesional special;
- Sală de educație plastică și artterapie;
- Sală de ludoterapie;
- Sală pentru activități de kinetoterapie.
Perioada de implementare a Proiectului este de 80 luni, respectiv între data
08.01.2016 și data 31.08.2022.
Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate cheltuieli totale în sumă de 365,22 lei,
lei, din care:
- contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli neeligibile – 365,22
lei;
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10. „GESTIONAREA CRIZEI SANITARE COVID-19 LA NIVELUL
DGASPC GORJ”
Proiectul „Gestionarea crizei
sanitare COVID-19 la nivelul
DGASPC Gorj”, Cod MySMIS
139233 este finanțat în cadrul
Programului Operațional Infrastructură
Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în
contextul pandemiei cauzate de COVID
– 19, Obiectivul specific 9.1 - Creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19.
Proiectul se implementează în
baza Contractului de finanțare nr. 341 din 13.08.2020, semnat între Ministerul Fondurilor
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a
crizei sanitare COVID-19 în cadrul centrelor sociale rezidențiale publice din cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.
Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului constau în dotarea
centrelor sociale rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj, cu echipamente și materiale de protecție, pentru gestionarea crizei
sanitare cauzate de SARS-CoV-2.
Prin acest proiect se vor achiziționa echipamente și produse de protecție specifice
crizei sanitare COVID-19, pentru limitarea infectării cu COVID-19 în rândul beneficiarilor
și angajaților din centrele rezidențiale pentru copii și persoane adulte cu handicap,
subordonate DGASPC Gorj, în vederea asigurării unei funcționări optime a întregii
activități, respectiv:
- mască medicală de unică folosință: 552.500 bucăți;
- acoperitori pantofi (botoși)=1.105.000 bucăți;
- mănuși chirurgicale din latex = 1.105.000 bucăți;
- îmbrăcăminte de protecție (halate unică folosință) =552.500 bucăți;
- bonete medicale cu elastic =552.500 bucăți;
- combinezon unică folosință=7.080 bucăți;
- viziere protecție =40.900 bucăți;
- termometru digital=36 bucăți;
- dezinfectant mâini 1 l =2.020 bucăți;
- săpun de mâini 500 ml =5.120 bucăți;
- dezinfectant suprafețe 5 l =1.390 bucăți;
- alcool sanitar 500 ml=3.720 bucăți;
- distribuitor dezinfectant pentru mâini montat pe perete – 210 bucăți.
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Perioada de implementare a proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19
la nivelul DGASPC Gorj”, Cod SMIS 139233 este de 17 luni, de la data semnării
contractului de finanțare, 16espective din data de 13.08.2020, până la data de 31.12.2021,
conform Notificării nr. 11/15.04.2021.
Valoarea totală a proiectului este de 10.116.254,00 lei cu TVA, iar finanțarea
acordată prin acest apel de proiecte este eligibilă 100% din Fondul European de Dezvoltare
Regională, suma fiind integral asigurată din fonduri nerambursabile.
Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 187.632,84 lei.
Cheltuielile totale pe anul 2020, au fost în sumă de – 187.632,84 lei, din care:
- contribuția din finanțare externă nerambursabilă 476 lei;
- plăți efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare 187.156,84 lei.
Veniturile încasate conform cereririlor de rambursare au fost în sumă de –
187.632,84 lei, din care:
- Finanţare din fonduri externe nerambursabile (contul 775) – 476 lei
- Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europenă pentru programele
operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 -187.156,84 lei,
reprezentând sume achitate de DGASPC Gorj înainte de semnarea contractului
de finanțare
11. „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI
SANITARE COVID-19 LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ”, COD SMIS
138189
Județul Gorj are în implementare proiectul „Consolidarea capacității de gestionare
a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189, finanțat în
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul
specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 356 din 15.09.2020,
semnat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a
crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj.
Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului constau în dotarea
cu echipamente și aparatură medicală a Secțiilor de Anestezie și Terapie Intensiva și a
Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pentru
gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov -2.
Valoarea totală a proiectului este de 14.685.746,93 lei cu TVA, din care
14.682.746,93 lei cu TVA valoare totală eligibilă și 3.000 lei, valoare totală neeligibilă.
Finanțarea acordată prin acest apel de proiecte este eligibilă 100% din Fondul European de
Dezvoltare Regională, suma fiind integral asigurată din fonduri nerambursabile.
Perioada de implementare a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a
crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189 este de la data
semnării contractului de finanțare, respectiv 15.09.2020 până la data de 31.12.2021, în
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conformitate cu Notificarea nr. 5974 din 15.04.2021 privind prelungirea contractului de
finanțare nr. 356 din 15.09.2020.
Cheltuielile totale pe anul 2020, au fost în sumă de – 476,00 lei, din care:
- Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 476,00 lei.
12. „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI
SANITARE
COVID-19
LA
NIVELUL
SPITALULUI
DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE ”TUDOR VLADIMIRESCU”, JUDEȚUL GORJ”,
cod SMIS 140366
Județul Gorj are în implementare proiectul „Consolidarea capacității de gestionare
a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor
Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, finanțat în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 434 din 16.12.2020,
semnat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a
crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj.
Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului constau în dotarea
secțiilor zonă tampon/zonă COVID ale Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor
Vladimirescu” cu echipamente medicale și cu echipamente de protecție, dispozitive
sanitare și materiale sanitare, în vederea prevenirii și tratării pacienților suspecți/infectați
cu virusul SARS-CoV-2.
Valoarea totală a proiectului este de 5.807.960,51 lei cu TVA, din care 201.752,60
lei cu TVA reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului și 5.606.207,91 lei cu
TVA reprezentând cheltuieli eligibile. Finanțarea acordată prin acest apel de proiecte este
eligibilă 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională, suma fiind integral asigurată
din fonduri nerambursabile.
Perioada de implementare a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a
crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor
Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366 este de la data semnării contractului
de finanțare, respectiv 16.12.2020 până la data de 31.12.2021, în conformitate cu actul
adițional nr. 1 din 20.04.2021 la contractul de finanțare nr. 434/16.12.2020.
Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 0 lei.
B. Sume necesare susținerii programului propriu anual al activităților
implementate de Consiliul Județean Gorj, potrivit Agendei culturale a
județului Gorj pentru anul 2020.
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
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principalelor activități cu impact regional/național/internațional, alături de alte instituţii,
asociaţii şi fundaţii de profil potrivit:
- Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările
ulterioare, art. 87, alin. 1 “Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice
locale”, art. 173, “Atribuţiile consiliului judeţean”, alin. (1), coroborat cu art.173 alin. (5),
potrivit cărora „în cadrul politicii economice naționale, unitățile administrativ-teritoriale
au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritățile administrației publice locale le
stabilesc, le administrează și le utilizează pentru exercitarea competenței și a atribuțiilor ce
le revin, în condițiile legii”; ”Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii
principale de atribuții: (…): d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes
județean”; “în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean asigură,
potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes județean privind: a) educaţia; (...) d) cultura; f) sportul”,
- Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene, art. 36, alin. (4): ”... în perioada 2019-2021 se pot
acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite
la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii
şi profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile
internaționale şi naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit
pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară”,
- Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea
bugetului propriu general al județului Gorj pe anul 2020, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârii nr. 28 din 20.02.2020 privind aprobarea Agendei culturale a județului
Gorj pe anul 2020 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale,
educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 127 din 28.10.2019 privind declararea în
județul Gorj a anului 2021“Anul Tudor Vladimirescu”;
și Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu
modificările și completările ulterioare, art. 45, alin.1, 3 potrivit căruia: ”autoritățile
administrației publice locale vor organiza programe proprii de comemorare, cu sprijinul și
cu participarea reprezentanților autorităților centrale și ai cultelor religioase din teritoriu”,
coroborat cu art. 46 ”finanțarea activităților de comemorare a eroilor se face din bugetul
de stat prin bugetul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, pentru acțiunile organizate de
acestea, din bugetele unităților administrativ-teritoriale, pentru acțiunile organizate de
acestea, sau din resursele proprii alte categorii de organizatori, după caz”.
Prin centralizarea programelor culturale anuale întocmite de instituțiile cu profil
cultural din subordinea Consiliului Județean, s-a realizat la nivelul județului Gorj, agenda
principalelor manifestări cultural-științifice, istorice şi educative, numită generic: "Agenda
Culturală a Județului Gorj pentru anul 2020".
Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2020 și Programul propriu anual
pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate
de Consiliul Județean Gorj, a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 28 din
20.02.2020. De precizat este faptul că, o parte din activitățile culturale cu impact major, au
fost finanțate direct de Consiliul Județean Gorj, potrivit Anexei nr. 2, celelalte activităţi,
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cu impact zonal au fost organizate și finanțate din bugetul propriu general al Județului Gorj,
prin bugetele instituţiilor culturale, de subordonare județeană: Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Școala Populară de Artă
”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”
Târgu-Jiu, Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj şi Muzeul Județean Gorj "Alexandru
Ștefulescu" și, parțial, din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate.
Având în vedere contextul evoluției situației epidemilogice pe teritoriul României și
a măsurilor adoptate la nivelul întregii țări generate de evoluția pandemiei de Covid-19,
măsurile dispuse la nivelul instituțiilor și autorităților publice din județul Gorj pe durata
stării de alertă, precum și restricțiile impuse, multe evenimente s-au desfășurat în mediul
online.
Unirea Principatelor Române de la 1859 a fost sărbătorită printr-o
serie de manifestări organizate în Piața Prefecturii din Târgu Jiu.
24 Ianuarie –Manifestarea cultural-artistică evocatoare închinată
Unirii Principatelor Române a debutat cu
un spectacol de muzică populară intitulat
„Hai să dăm mână cu mână!”

Ziua Imului National a fost marcată, în ziua de 29 iulie 2020, la Târgu-Jiu de
reprezentanții autorităților județene și locale. Programul manifestării a debutat cu semnalul
de trompeți și întâmpinarea oficialităților, urmate de un moment de rugă şi închinare pentru
poporul român și alocuțiunea privind semnificația evenimentului. Ceremonia s-a încheiat
cu intonarea Imnului Național al României în interpretarea solistei Yasmine Polacek
acompaniată de Fanfara Armonia.

Poetul este un rege și i se cuvine un tron - 140 ani de la nașterea lui Tudor Arghezi
- Festivalul Internațional de Literatură Tudor Arghezi, ediția 40, 21-24 mai
2020Ediția anului 2020 a Festivalului Internațional de Literatură ,,Tudor
Arghezi” a fost una cu totul specială. Mai întâi pentru că s-au împlinit nu
doar 40 de ani de Festival (din care 15 de Festival Internațional), ci și 140
ani de la nașterea lui Tudor Arghezi. Mai apoi pentru că a fost prima ediție
on line. CJCPCT Gorj a organizat anul acesta festivalul sub patronajul
Consiliului Județean Gorj, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din
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România, având ca parteneri Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Primăria și Consiliul Local
Târgu Cărbunești.
Primăria si Consiliul local Baia de Fier, impreuna cu Căminul Cultural "Ion
Nițulescu" și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor Gorj au
organizat în perioada, 18-20 septembrie 2020, cea de-a
XXVIII-a
ediție
a
Festivalului
folkloric
pastoral "Coboratul oilor
de la munte” si cea de-a
doua ediție a "RuralFest", două manifestări în
același eveniment. Date
fiind măsurile impuse pe plan național pentru limitarea
riscurilor generate de coronavirus SARS-COV-2, festivalul sa desfășurat în mediul on –line.
In acest sens, formațiile participante au trimis înregistrari
audio-video cu programe artistice insotite de scurte descrieri
ale acestora si fotografii.
,,Rural fest” a cuprins: targul mesterilor populari, turul colectiei muzeale din Caminul
Cultural si un atelier de gatit mancare traditionala.
Cu scopul de a promova cultura și tradiția din zona noastră și nu numai, organizatorii au
postat pe retelele de socializare momentele prilejuite de aceste două evenimente.
Suma totală aprobată pentru realizarea activităților derulate și finanțate direct de
către Consiliul Județean Gorj pentru anul 2020, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean nr. 28 din 20.02.2020 privind aprobarea Agendei culturale a județului
Gorj pe anul 2020 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale,
educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj, a fost de
143.194 lei, detaliată în cadrul capitolului bugetar 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”, titlul
II ”Bunuri și servicii”, potrivit clasificaţiei economice şi funcţionale aprobate de Ministerul
Finanţelor Publice.
I.

Programul propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale,
educative, turistice și ecumenice implementate direct de Consiliul
Județean Gorj și sumele aprobate desfășurării evenimentelor, sunt
cuprinse în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 28 din
20.02.2020 fiind prezentat în tabelul alăturat:

Nr.
Suma
PROGRAM/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE
crt.
-lei1. Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu
5.000
Realizare materiale de promovare necesare pentru participare la târguri de
turism naționale în cursul anului 2020, alte acțiuni/evenimente, marcarea
2.
48.005
Zilei mondiale a turismului și valorificarea potențialului turistic, educativ,
istoric și cultural
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3.
4.
5.
6.

Realizare produse necesare pentru participare la târguri de turism
naționale în cursul anului 2020, alte acțiuni/evenimente, marcarea Zilei
mondiale a turismului și valorificarea potențialului turistic, educativ,
istoric și cultural; închiriere stand în cadrul târgurilor de turism naționale
Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2020
Comemorarea evenimentelor culturale, istorice și ecumenice, de impact
județean, în cursul anului 2020
Manifestări culturale dedicate Marii Uniri și Zilei Naționale a României
TOTAL

27.219
40.000
17.970
5.000
143.194

Având în vedere:
- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
- Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență
pe teritoriul României publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie
2020, în vigoare de la data de 16 martie 2020
Prin referatul nr. 9807 din 28.07.2020 s-a propus rectificarea bugetului, în sensul
disponibilizării sumei de 332.219,00 lei prevăzută în bugetul județului Gorj pe anul 2020,
la ”Capitolul 67.02 – subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreere și
religie”, respectiv:
- suma de 300.000,00 lei pentru asigurarea finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități non profit de interes general-domeniul sport, în baza
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările
ulterioare;
- suma de 5.000,00 lei pentru susținerea manifestărilor publice organizate cu ocazia
Zilei internaționale a romilor, potrivit prevederilor Legii nr.66/2006 pentru
consacrarea zilei de 8 aprilie ca Sărbătoarea etniei romilor din România;
- suma de 27.219,00 lei pentru realizare produse necesare pentru participare la
târguri de turism naționale în cursul anului 2020, alte acțiuni/evenimente, marcarea
Zilei mondiale a turismului și valorificarea potențialului turistic, educativ, istoric și
cultural; închiriere stand în cadrul târgurilor de turism naționale.
Întrucât în anul 2021 este Bicentenarul de la Revoluția din anul 1821 condusă de
pandurul, Tudor Vladimirescu, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 127 din
28.10.2019 privind declararea în județul Gorj a anului 2021 “Anul Tudor Vladimirescu”.
Pentru comemorarea și marcarea evenimentelor dedicate sărbătoririi, în anul 2021 a
evenimentului de anvergură națională „Anul Tudor Vladimirescu”, prin Nota de
fundamentare nr. 14927 din 10.11.2020, din suma de 48.005 lei, prevăzută în bugetul
propriu al județului Gorj pe anul 2020, la capitolul bugetar 67.02 ”Cultură, recreere și
religie”, titlul II ”Bunuri și servicii”, potrivit clasificației economice și funcționale aprobate
de Ministerul Finanțelor Publice s-a aprobat achiziționarea de insigne personalizate și
casete cu trepied din pluș și plăcuțe personalizate prin policromie, care vor fi înmânate
gratuit participanților prezenți la evenimentele ce se vor derula în cursul anului 2021. Din
suma estimată de 11.900 lei cu TVA s-a cheltuit suma de 8.925 lei.
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În contextul situației dificile generate de epidemia de Covid 19, multe evenimente
s-au desfășurat în mediul online, altele nu au mai fost organizate: susținerea manifestărilor
publice organizate cu ocazia Zilei internaționale a romilor, participarea la târguri de turism,
manifestări culturale dedicate Marii Uniri și Zilei Naționale a României, etc.; situația
presupunând și angajarea cu precauțiune a cheltuielilor pe manifestări culturale.
Pct. 5. Comemorarea evenimentelor de impact judeţean, culturale, istorice şi
ecumenice în cursul anului 2020.
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
2020 și Programului propriu anual pentru desfășurarea
activităților culturale, educative, turistice și ecumenice
implementate de Consiliul Județean Gorj, măsurilor adoptate
la nivelul întregii țări generate de evoluția pandemiei de Covid-19, măsurile dispuse la
nivelul instituțiilor și autorităților publice din județul Gorj pe durata stării de alertă, precum
și restricțiile impuse.
Având în vedere buna desfășurare a acestor acțiuni, pe lângă altele neprevăzute,
enumerăm câteva dintre cele mai importante evenimente istorice:
ZIUA EROILOR - TÂRGU JIU, 28.05.2020
Consiliul Județean Gorj alături de Instituția Prefectului-Județul Gorj, omagiu adus
eroilor neamului românesc ”Slăvim astăzi Înălțarea Domnului, mare sărbătoare creștină și
piatră de hotar a începutului creștinismului în lume, și, totodată, cinstim memoria Eroilor
Neamului, închinându-ne cu pioșenie în fața jertfei lor pentru libertatea și integritatea țării.
Tuturor, cele mai bune gânduri și „Hristos s-a-nălțat”!”- mesajul președintelui Consiliului
Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu.
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CÂMPIA SOARELUI LA PADEŞ – 2020
Proclamaţia de la Padeş a fost adresată locuitorilor Ţării
Româneşti şi justifica ridicarea la luptă prin dreptul de
„rezistenţă la opresiune“, care decurge din principiul
suveranităţii naţionale.
Proclamaţia exprima gândirea politică a mişcării naţionale.
Cel mai important document programatic al revoluţiei îl
constitue „Cererile norodului românesc“, care cuprinde
principiile de bază ale unei noi ordini sociale. Se cerea desfiinţarea privilegiilor boierimii
şi obligaţia domnitorului numit de către Poartă de a respecta voinţa tuturor celor pe care îi
conduce; accesul la funcţii în stat trebuia să se facă doar pe bază de merite; se cerea o largă
reformă în domeniul justiţiei, administraţiei şi al armatei, se solicita desființarea vămilor
interne. Tudor Vladimirescu va rămâne în conştiinţa românilor ca omul care a încercat să
schimbe soarta Țării Românești. Un luptător vrednic de toată admirația urmașilor săi de
peste veacuri.
ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Manifestările organizate cu ocazia Zilei
Naționale a României au fost diferite față de anii
trecuți. Evenimentul a constat în intonarea Imnului
Național, o slujbă sustinută de un sobor de preoți,
lecția de istorie prezentată de istoricul Gheorghe
Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean
Gorj, precum și un program de muzică oferit de
AnsamblulArtistic Profesionist „Doina Gorjului“.
Pentru comemorarea evenimentelor de impact județean, culturale, istorice și
ecumenice, a fost prevăzută în bugetul propriu pe anul 2020, suma de 17.970 lei fără TVA,
din care s-a cheltuit suma de 3.837,75 lei cu TVA.
Potrivit „Agendei Culturale a Judeţului Gorj pentru anul 2020” aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.55 din 19.04.2019, capitolul bugetar 67.02
”Cultură, recreere şi religie”, titlul II ”Bunuri și servicii”, respectiv,
PROGRAMULUI PROPRIU ANUAL APROBAT PENTRU DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂȚILOR IMPLEMENTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ,
situația se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1.

PROGRAME/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE

Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu
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Suma
-lei5.000

Sumă
rămasă
-lei-

Suma
cheltuită
-lei-

-

2.

3.

4.
5.

Realizare materiale de promovare necesare
pentru participare la târguri de turism naționale
în cursul anului 2020, alte acțiuni/evenimente,
marcarea Zilei mondiale a turismului și
valorificarea potențialului turistic, educativ,
istoric și cultural
Realizare produse necesare pentru participare la
târguri de turism naționale în cursul anului 2020,
alte acțiuni/evenimente, marcarea Zilei mondiale
a turismului și valorificarea potențialului turistic,
educativ, istoric și cultural; închiriere stand în
cadrul târgurilor de turism naționale
Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în
cursul anului 2020
Comemorarea evenimentelor culturale, istorice
și ecumenice, de impact județean, în cursul
anului 2020
Manifestări culturale dedicate Marii Uniri și
Zilei Naționale a României
TOTAL
II.

48.005

8.925

39.080

27.219

-

-

40.000

-

40.000

17.970

3.837,75

14.132,25

5.000

-

5.000

143.194

Sprijin financiar pentru unitățile de cult

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020, a fost aprobat
bugetul propriu general al județului Gorj pe anul 2020, în cadrul căruia, la ,,Capitolul 67.02
– subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreere şi religie”, a fost prevăzută
suma de 150.000 lei, necesară susținerii unităților de cult pentru anul 2020, în scopul
repartizării ulterioare, prin Hotărâre de Consiliu Județean, la solicitarea unității centrale de
cult, respectiv Mitropolia Olteniei.
Art. 4, alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare, prevede:
”(2) Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea
fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:
a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;
b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnicoeconomice potrivit
reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;
f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de
asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
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g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de
cult;
h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a
cultelor recunoscute.”
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 5 din aceleași Norme metodologice
„alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea unităţii centrale de cult,
formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult”.
La nivelul Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, au fost depuse 8 dosare
de către unitățile de cult de pe teritoriul Județului Gorj, pentru solicitarea acordării
sprijinului financiar pentru continuare de lucrări privind consolidarea și restaurarea
bisericilor existente, conservarea picturilor murale, schimbarea instalațiilor electrice, etc.
Dintre acestea, 6 dosare îndeplinesc condițiile impuse de art. 14 alin. (1) din Normele
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor
religioase recunoscute din România. Valoarea sprijinului financiar solicitat de cele 6 unități
de cult a fost de 602.043,61 lei.
Având în vedere următoarele:
- adresa Mitropoliei Oltenia nr. 1124 din 10.08.2020, înregistrată la Consiliul
Județean Gorj sub nr. 10721 din 13.08.2020, prin care ne adresează rugămintea
de a analiza posibilitatea majorării sumei prevăzute în bugetul județului Gorj pe
anul 2020, cu suma de 300.000,00 lei;
- Contractul de finanțare nr. 1971/2018, semnat între Autoritatea de
Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în calitate de
Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR
2014-2020 și Parohia Glogova, în calitate de beneficiar pentru implementarea
proiectului
„CONSOLIDARE-RESTAURARE
ȘI
VALORIFICARE
TURISTICĂ BISERICA SF. NICOLAE (CONSTRUIRE G.S., C.T. ȘI
ÎMPREJMUIRE) SAT GLOGOVA, COMUNA GLOGOVA, JUDEȚUL
GORJ”. Valoarea totală a proiectului este de 6.197.326,08 lei, din care
contribuția beneficiarului este de 123.946,52 lei;
- Contractul de finanțare nr. C0760PM00031742000259/2018, semnat între
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de autoritate
contractantă pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și Parohia
Polovragi, în calitate de beneficiar pentru proiectul „RESATURAREA ȘI
PUNEREA ÎN VALOARE BISERICA DE LEMN SF. NICOLAE, SAT
POLOVRAGI, COMUNA POLOVRAGI, JUDEȚUL GORJ”. Valoarea totală a
proiectului este de 198.355 Euro, din care contribuția beneficiarului este de
39.671 Euro,
prin referatul comun întocmit de Direcția managementul proiectelor și relații externe
și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice nr. 10766 din
14.08.2020, s-a propus analizarea posibilității rectificării bugetului propriu general al
Județului Gorj pe anul 2020, în sensul majorării sumei prevăzute în bugetul județului Gorj
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pe anul 2020, la ”Capitolul 67.02 – subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile culturii,
recreere și religie”, cu suma de 150.000 lei.
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 105 din 25.08.2020
privind rectificarea bugetului propriu general al județului Gorj pe anul 2020, prin care a
fost majorată suma prevăzută inițial în bugetul județului Gorj, la ”Capitolul 67.02 –
subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreere și religie”, cu suma de
150.000,00 lei, Consiliul Județean Gorj, prin adresa nr. 11131 din 25.08.2020, a solicitat
Mitropoliei Olteniei emiterea propunerii de repartizare pe unități de cult a sumei de
300.000,00 lei. În răspuns, prin adresa nr. 1182 din 27.08.2020, înregistrată la Consiliul
Județean Gorj nr. 11217 din 27.08.2020, Mitropolia Olteniei a transmis lista cu cele 3
unități de cult din Județul Gorj, propuse pentru a primi sprijin financiar în anul 2020,
respectiv:
- 190.000,00 lei pentru Parohia Polovragi, Biserica monument istoric cu hramul
“Sfântul Nicolae”;
- 60.000,00 lei pentru Parohia Glogova, Biserica monument istoric cu hramul
“Sfântul Nicolae”;
- 50.000,00 lei pentru Parohia Sohodol, Biserica cu hramul “Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavril”
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 115 din 31.08.2020, s-a aprobat
repartizarea pe unităţi de cult a sumei de 300.000,00 lei prevăzute cu această destinație în
bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2020, conform tabelului de mai jos:

Nr.
Crt.

1.

Unitatea de
cult ce
îndeplinește
condițiile de
acordare a
sprijinului
financiar

Localitatea

Obiectul solicitării sprijinului
financiar

Suma
propusă
-lei-

Începere lucrări de restaurare și
punere în valoare a bisericii de lemn,
monument istoric. Contractul de
finanțare
nr.
C0760PM00031742000259/2018,
Parohia
semnat între Agenția pentru Euro,
Polovragi,
Finanțarea Investițiilor Rurale, în
Biserica
Comuna
calitate de autoritate contractantă
monument
Polovragi, Sat pentru Programul Național de 190.000,00
istoric
cu Polovragi
Dezvoltare Rurală și Parohia
hramul “Sfântul
Polovragi, în calitate de beneficiar
Nicolae”
pentru proiectul „RESATURAREA
ȘI PUNEREA ÎN VALOARE
BISERICA
DE
LEMN
SF.
NICOLAE, SAT POLOVRAGI,
COMUNA
POLOVRAGI,
JUDEȚUL GORJ”
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Continuare lucrări de consolidare restaurare și valorificare turistică a
bisericii. Contractul de finanțare nr.
1971/2018, semnat între Autoritatea
de Management pentru Programul
Operațional Regional 2014-2020, în
calitate de Autoritate de Management
Parohia
pentru POR 2014-2020, Agenția
Glogova,
pentru Dezvoltare Regională Sud
Comuna
Biserica
Vest Oltenia, în calitate de Organism
Glogova, Sat
2. monument
Intermediar pentru POR 2014-2020 60.000,00
Glogova,
istoric
cu
și Parohia Glogova, în calitate de
Județul Gorj
hramul “Sfântul
beneficiar pentru implementarea
Nicolae”
proiectului
„CONSOLIDARERESTAURARE
ȘI
VALORIFICARE
TURISTICĂ
BISERICA
SF.
NICOLAE
(CONSTRUIRE G.S., C.T. ȘI
ÎMPREJMUIRE) SAT GLOGOVA,
COMUNA GLOGOVA, JUDEȚUL
GORJ”
Parohia
Sohodol,
Sat Sohodol,
Biserica
cu
Începere lucrări de conservare –
Orașul
3. hramul “Sfinții
restaurare a picturii murale interioare 50.000,00
Tismana,
Arhangheli
la biserică
Județul Gorj
Mihail
și
Gavril”
Total
300.000,00
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 27rimate ca sprijin financiar
însoțite de documentele justificative înaintate de unitățile de cult cărora le-a fost acordat
sprijin financiar nerambursabil privind utilizarea sumelor 27rimate, comisia constituită
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj a întocmit procesele verbale de
analiză nr. 17223 din 18.12.2020, 17640 din 28.12.2020 și 17713 din 29.12.2020.
Justificarea sumei de 300.000,00 lei alocată de către Consiliul Județean Gorj, a
fost decontată până la data de 31.12.2020 de unitățile de cult cărora le-a fost acordat
sprijinul financiar nerambursabil.
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III.

Finanțare potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general

Prin referatul nr. 9807 din 28.07.2020 s-a propus rectificarea bugetului, în sensul
disponibilizării sumei de 300.000,00 lei pentru asigurarea finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general-domeniul sport, în
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
,alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările
ulterioare, prevăzută în bugetul județului Gorj pe anul 2020, la ”Capitolul 67.02 –
subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreere și religie”.
IV.

Cotizație la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene Din România

Consiliul Județean Gorj a aderat la Asociația Președinților Consiliilor Județene din
România, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean nr. 32 din 21.10.1999.
Denumirea Asociației Președinților Consiliilor Județene din România a fost schimbată în
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, prin Hotărârea Adunării Generale
a Asociației Președinților Consiliilor Județene din România din data de 31 ianuarie 2000.
De la constituire și până în prezent, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din
România, prin Biroul European de la Bruxelles acționează ca partener, în cadrul diverselor
organisme europene, cum ar fi:
CoR – Comitetul Regiunilor;
CEPLI – Confederația Europeană a Puterilor Locale Intermediare;
CPLRE – Congresul Puterilor Locale și Regionale;
CCRE – Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa;
EPRO – Platforma pentru mediu a birourilor regionale din Bruxelles;
ENRICH – Rețeaua autorităților locale și regionale europene în domeniul sănătății;
NEEBOR – Rețeaua Europeană a Regiunilor de pe Frontiera de Est a Uniunii
Europene.
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (U.N.C.J.R.) și-a propus
realizarea unor obiective, printre care se numără: promovarea și aplicarea principiilor de
dezvoltare regională, sprijinirea dezvoltării durabile locale și regionale, sprijinirea
participării civice la procesul decizional prin deschidere, transparență, informare și
participare directă la inițiativele legislative locale, realizarea unor programe de cooperare
etc.
Pentru realizarea acestor obiective s-a stabilit o legătură permanentă între UNCJR,
Guvernul și Parlamentul României – cooperare menită să ușureze procesul de inițiativă
legislativă venită din partea autorităților locale sau a asociațiilor cu care acestea sunt
partenere în viața comunității.
Scopul înființării și funcționării UNCJR este: ”înfăptuirea principiilor autonomiei și
descentralizării serviciilor publice în organizarea și funcționarea autorităților administrației
publice locale, promovarea cooperării regionale și interregionale, colaborării cu celelalte
structuri asociative ale organelor administrației publice locale existente în România”.
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al
unității administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în Statutul Uniunii Naţionale a
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Consiliilor Judeţene din România, la art. 7, lit. a), potrivit căruia, asociații au obligația să
plătească cotizație anuală.
Cuantumul cotizației în sumă de 58.834,21 lei, ce revine județului Gorj, în calitate
de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România a fost calculat în
funcție de numărul populației județului, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de
Statistică - Direcția Județeană de Statistică Gorj, prin adresa nr. 4927/10.12.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 17723/10.12.2019, din care rezultă că județul
Gorj are o populație de 356.571 locuitori.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 27 din 20.02.2020, s-a aprobat
cuantumul și plata cotizației pe anul 2020 către Uniunea Națională a Consiliilor Județene
din România în suma de 58.834,21 lei.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de
31.12.2020, a fost în cuantum de 58.834,21 lei, la nivelul sumei bugetate.
V.

Contribuție la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
(ADR S-V Oltenia)

Prin efectul aplicării Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România,
cu modificările și completările ulterioare, s-a constituit Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest
Oltenia, care grupează județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.
Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale și nu au personalitate
juridică. Sunt zone ce cuprind teritoriile județelor în cauză, constituite în baza unor
convenții încheiate între reprezentanții consiliilor județene, a căror organizare și
funcționare este reglementată de prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea
regională în România, cu modificările și completările ulterioare.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia are statut de structură
teritorială, condusă de Consiliul pentru Dezvoltare Regională - organism regional
deliberativ, fără personalitate juridică, ce este constituit şi funcţionează pe principii
parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de
elaborare şi monitorizare, ce decurg din politicile de dezvoltare regională, potrivit art. 7,
alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările
și completările ulterioare.
Potrivit art. 7, alin. (3) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în
România, cu modificările și completările ulterioare ”sumele reprezentând contribuţiile
financiare ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, stabilite în condiţiile prezentei legi, se prevăd în bugetele anuale
proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii distincte, denumită Dezvoltare şi promovare
regională”.
De asemenea, potrivit art. 10, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 315/2004 privind
dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare ”programele
de dezvoltare regională şi cheltuielile de funcţionare a agenţiilor pentru dezvoltare
regională se finanţează din Fondul pentru dezvoltare regională, care se constituie din:
(….)contribuţii din bugetele proprii ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz,
în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin bugetele respective”.
Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de
Guvern, prin organele administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice
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locale şi organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici
implicaţi, în scopul asigurării creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi
durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare, al îmbunătăţirii
competitivităţii internaţionale a României şi al reducerii decalajelor economice şi sociale
existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene.
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru al Regiunii de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, alături de judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, prin efectul
aprobării Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/19.10.1998.
Prin adresa nr. 895 din 16.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
682 din 16.01.2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat
Consiliului Județean Gorj să prevadă în bugetul propriu pe anul 2020, suma de
1.069.713,00 lei (calculată după formula: 356.571 locuitori x 3 lei/locuitor), reprezentând
contribuția Județului Gorj, destinată decontării cheltuielilor de organizare și funcționare
ale agenției.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia propune o majorare a
contribuției de la 2,6 lei/locuitor, la 3 lei/locuitor, având în vedere următoarele:
- programele de finanțare gestionate de agenție în calitate de Organism Intermediar
pentru POR 2014-2020 - 32 de priorități de intervenție - care presupun un volum
foarte mare de muncă și implicit o creștere a numărului de angajați;
- continuarea activităților de implementare și monitorizare ex-post pentru
proiectele finanțate din POR 2007-2013;
- continuarea activităților de raportare pentru programul PHARE (PHARE 2005 și
2006);
- 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 2020 la 2.230
lei;
- preluarea funcției de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Regional 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltarea Sud-Vest Oltenia și
activitățile specifice ce vizează organizarea Autorității de Management, precum
și pregătirea viitoarei perioade de programare 2021-2027;
- angajarea de personal în vederea asigurării funcționalității Autorității de
Management;
- alte activități specifice derulate de Agenția pentru Dezvoltare Regională SudVest Oltenia.
Suma de 1.069.713, ce revine Județului Gorj, către Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia, reprezentând contribuția pe anul 2020, datorată de Județul
Gorj, în calitate de județ component al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost
calculată în funcție de numărul populației județului.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 26 din 20.02.2020, în
bugetul propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 1.069.713,00 lei,
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reprezentând contribuția aferentă anului 2020, 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
31.12.2020, a fost în cuantum de 1.069.713,00 lei.
VI.

Cotizaţie la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia

Pentru a promova și realiza proiecte de dezvoltare regională, de interes comun,
județele din Regiunea Sud - Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), s-au
asociat și au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia.
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, prin efectul adoptării Hotărârii
Consiliului Județean Gorj nr. 95 din 27.11.2007, cu modificările și completările ulterioare.
Asociația are ca scop ”promovarea și realizarea proiectelor de dezvoltare regională,
de interes comun, în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, educaţie, utilităţi
publice, resurse umane, cercetare-inovare, administraţie, mediu de afaceri, dezvoltare
durabilă şi de a obţine finanţări interne şi externe, necesare derulării acestora”, iar
obiectivul principal al acesteia vizează ”îmbunătățirea sistemului regional integrat pentru
situații de urgență, prin achiziționarea în comun, a echipamentelor pentru situații de
urgență”.
Prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a beneficiat de o alocare financiară totală de 13,94 milioane
Euro, destinată îmbunătățirii capacității de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul
regiunilor de dezvoltare, prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului
ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
În perioada 2009–2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
a implementat, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 –
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”,
următoarele proiecte:
1. „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 10954, în valoare totală
de 49.069.000 lei;
2. „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 39293, în valoare totală
de 22.116.330 lei;
3. „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest
Oltenia”, cod SMIS 54042, în valoare totală de 6.339.199,99 lei cu TVA.
Prin aceste proiecte, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a
achiziţionat un număr de 65 echipamente specifice. Dintre aceste echipamente, în Judeţul
Gorj au fost repartizate următoarele:
- autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - 4 bucăţi;
- autospecială pentru descarcerări grele - 1 bucată;
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- autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei
medicale de urgență – FRAP - 5 bucăţi;
- autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime - 1 bucată;
- autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere - 1 bucată.
Potrivit art. 7 din Statutul „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST OLTENIA”, sursele de venit ale Asociaţiei sunt
următoarele:
- Cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele consiliilor judeţene;
- Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
- Donaţii, sponsorizări sau legate;
- Orice alte surse legale de venituri.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020, în
bugetul propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 5.000 lei, ce revine
Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat-membru fondator al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia.
Suma virată, cu această destinaţie, din bugetul Județului Gorj, până la data de
31.12.2020, a fost în cuantum de 5.000,00 lei.
VII. Cotizație la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE)
Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) este o rețea independentă a regiunilor
europene și cea mai mare organizație de cooperare interregională din întreaga Europă,
reprezentând mai mult de 270 de regiuni din 33 de ţări şi 16 organizaţii interregionale.
ARE cooperează cu Comitetul Regiunilor (CoR) și cu Congresul Autorităților Locale și
Regionale din Europa (CLRAE), organisme consultative ale autorităților locale și
regionale, pe lângă Uniunea Europeană, respectiv Consiliul Europei. Delegații care fac
parte din cele două structuri sunt nominalizați de către guvernele naționale, iar
competențele celor două organisme sunt definite de către tratatele europene și acordurile
internaţionale. ARE deţine statutul de observator în cadrul CLRAE. Reprezentanții
Comitetului Regiunilor şi CLRAE sunt membrii ai Biroului ARE.
Prin Hotărârea nr. 35 din 21 octombrie 2004, Consiliul Judeţean Gorj a aprobat
aderarea la Ansamblul Regiunilor Europene, astfel încât judeţul Gorj a devenit regiune
membră a acestei organizaţii. În calitate de membru cu drepturi depline, conform Statutului
Ansamblului Regiunilor Europene, Consiliul Judeţean Gorj este obligat să achite o
contribuţie financiară anuală.
Ansamblul Regiunilor Europene este vocea politică a regiunilor și partenerul cheie
pentru instituțiile europene și internaționale, în ceea ce privește, mai ales, problemele de
competențe regionale. ARE promovează diversitatea regiunilor și transformă această
diversitate într-un atu, promovând subsidiaritatea și structurile regionale democratice și
permițând regiunilor să formeze liantul esențial între Europa și cetățenii ei.
Obiectivele strategice ale Ansamblului Regiunilor Europene vizează:
- promovarea democraţiei regionale şi a principiilor subsidiarității și
complementarității în Europa;
- sporirea influenţei politicilor regionale la nivelul instituţiilor europene;
- încurajarea dialogului și a schimbului de experiență între regiunile Europei;
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- sprijinirea proiectelor de cooperare interregionale și transfrontaliere;
- dezvoltarea excelenței în guvernările regionale, prin transfer de know-how și
bună practică;
- protejarea şi promovarea diversităţii regionale în toate expresiile ei.
Cuantumul cotizației datorată de Consiliul Județean Gorj, în numele Unității
Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, în calitate de membru cu drepturi depline al ARE,
pentru anul 2020 a fost comunicat prin factura Ansamblului Regiunilor Europene nr.
2020084 din 01.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1329 din
27.01.2021.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de
31.12.2020, a fost în cuantum de 0 lei.
VIII. Cotizaţia la Asociaţia pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului
„Acasă La Brâncuşi” Gorj
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj a devenit asociat - membru fondator al
Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj, prin
efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 23.07.2014, cu completările
și modificările ulterioare.
Prin Încheierea nr. 7117 din 12.12.2014 a Judecătoriei Târgu-Jiu, a fost dispusă
înscrierea Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi”
Gorj în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Înscrierea în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor a acestei asociații a avut loc la data de 12.01.2015, potrivit Certificatului de
înscriere a persoanei juridice, fără scop patrimonial.
Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj
este constituită ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, şi care
a fost înfiinţată şi organizată conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii
şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Asociația pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj
are ca scop ”dezvoltarea durabilă și promovarea turismului din județul Gorj și din întreaga
regiune, în totalitatea multiplelor sale forme, atât în țară, cât și în străinătate, precum și
acordarea suportului necesar pentru implementarea strategiilor naționale, regionale și
locale de dezvoltare a turismului”.
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al
unității administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației pentru
Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj la art. 14, lit. c) corelat
cu art. 33, lit. a), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizație anuală în sumă
de 2.500 lei.
Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea
Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj nr. 1 din data de 13.02.2015, a fost aprobat un
cuantum al contribuției financiare a Județului Gorj de 20.000 lei, având în vedere fondurile
necesare Asociației pentru realizarea obiectivelor propuse, în special organizarea
proiectului de promovare ”VINO ACASĂ LA BRÂNCUȘI!”.
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 72 din 17.07.2015, s-a aprobat
majorarea cotizației anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în
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calitate de asociat – membru fondator al Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea
Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj de la 2.500 lei/an, la 20.000 lei/an.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020, în
bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2020, a fost prevăzută suma de 20.000,00 lei,
reprezentând cotizația aferentă anului 2020, ce revenea Consiliului Județean Gorj către
Asociația pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 102 din 31.07.2020 a fost majorată, în
anul 2020, cotizația anuală ce revine Județului Gorj, cu suma de 40.000lei.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de
31.12.2020, a fost în cuantum de 60.000 lei.
IX.

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 massmedia 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 massmedia, 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 2020, suma de 94.800 lei fără TVA și 112.812,00 lei, inclusiv TVA.
Din această sumă, în anul 2020, pentru serviciile de publicitate media s-a
cheltuit suma de 102.451,19 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:
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PRESA SCRISĂ
Pe parcursul anului 2020 au fost publicate:
- 14 anunțuri privind convocarea ședințelor de consiliu,
- 2 anunțuri privind avizul de mediu,
- 2 anunțuri privind avizul de gospodărire a apelor,
- 3 mesaje transmise de Președintele Consiliului Județean cu diverse ocazii,
- 35 machete publicitare referitoare la:
- „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”, Cod SMIS 139233,
proiect ce a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură
Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei
cauzate de COVID – 19;
- „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului
Gorj”, Cod SMIS 138189, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul
pandemiei cauzate de COVID-19;
–„Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, proiect ce a
fost depus în cadrul apelului de proiecte finanțate prin Programul Operațional Asistență
Tehnică.
RADIO și TELEVIZIUNE
Pe parcursul anului 2020 au fost difuzate 30 spoturi publicitare referitoare la:
- „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul
județului Gorj”;
- „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”;
- „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662”;
- „Consiliul Județean Gorj investește în sănătate!” ;
- Mesajele Președintelui Consiliului Județean cu diverse ocazii.
X.

Produse de reprezentare și protocol

a. Cheltuieli cadouri delegații străine
Potrivit legislației în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind
Codul administrativ, art. 173, alin. (1), lit. e),”Consiliul județean îndeplinește următoarele
categorii principale de atribuţii:” …. e) ”atribuţii privind cooperarea interinstituţională
pe plan intern şi extern”, precum și alin. (7), lit. a-c) în exercitarea cărora a) ”hotărăşte,
în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine,
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a
unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”; b) ”hotărăşte, în
condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări”; c)
”hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativteritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor
interese comune”.
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Cu ocazia vizitelor de lucru întreprinse de delegaţii ale Consiliului Judeţean Gorj în
străinătate sau a vizitelor delegaţiilor străine în Gorj, regulile de curtoazie și protocol
recomandă să se facă un schimb de obiecte promoționale cu specific local și/sau materiale
de promovare a specificului gorjenesc. Aceleași proceduri se aplică și în cazul întâlnirilor
cu ambasadorii sau membrii ambasadelor țărilor străine acreditate în România, a încheierii
de parteneriate cu diferite organizații și structuri internaționale.
Astfel, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, preşedinţii de consilii
judeţene au la dispoziţie un fond de protocol din care pot oferi cadouri reprezentanţilor
delegaţiilor străine în valoare de maxim 400 lei/delegaţie.
Pentru achiziționarea produselor de reprezentare a judeţului, care vor fi înmânate
delegaţiilor străine a fost prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2020 suma
de 4.800,00 lei, valoare rezultată la un calcul estimativ de cca. 12 delegaţii (1 delegație pe
lună x 12 luni).
Din această sumă, în anul 2020, pentru Cheltuieli cadouri delegații străine s-a
cheltuit suma de 0 lei, cu TVA.
b. Alte cheltuieli (cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în timpul
tratativelor sau al ședințelor) pentru delegații străine
Potrivit legislației în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind
Codul administrativ, art. 173, alin. (1), lit. e), ”Consiliul județean îndeplinește următoarele
categorii principale de atribuţii:” …. e) ”atribuţii privind cooperarea interinstituţională
pe plan intern şi extern”, precum și alin. (7), lit. a-c) în exercitarea cărora a) ”hotărăşte,
în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine,
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a
unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”; b) ”hotărăşte, în
condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări”; c)
”hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativteritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor
interese comune”.
Cu ocazia vizitelor de lucru întreprinse de delegații străine în Gorj, regulile de
curtoazie și protocol recomandă să se ofere tratații în timpul întâlnirilor sau al ședințelor,
în limita sumei de 20 lei/ persoană/zi, conform prevederilor O.G nr. 80/2001, cu
modificările și completările ulterioare. Aceleași proceduri se aplică și în cazul întâlnirilor
cu ambasadorii sau membrii ambasadelor țărilor străine acreditate în România, a încheierii
de parteneriate cu diferite organizații și structuri internaționale.
În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2020 a fost prevăzută suma de 720,00
lei, din care să se asigure tratații pentru un număr estimativ de 36 persoane.
În anul 2020, s-a cheltuit suma de 0 lei, cu TVA.
c. Cheltuieli zilnice de masă pentru delegații străine
De asemenea, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2001, cu modificările și
completările ulterioare, sunt prevăzute cheltuieli zilnice de masă pentru delegațiile străine
în limita sumei de 160 lei/persoană.
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În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2020 a fost prevăzută suma de 5.760,00
lei (cca. 36 persoane x 160 lei/persoană/zi = 5.760 lei).
În anul 2020, s-a cheltuit suma de 0 lei, cu TVA.
d. Materiale promoționale
De asemenea, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2001, cu modificările și
completările ulterioare, sunt prevăzute cheltuieli materiale promoționale pentru delegațiile
străine în limita sumei de 50 lei/persoană.
În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2020 a fost prevăzută suma de 3.000,00 lei
(cca. 60 persoane x 50 lei/persoană = 3.000 lei).
În anul 2020, s-a cheltuit suma de 0 lei, cu TVA.
XI.

Servicii publicare în Monitorul Oficial al României și într-un cotidian
central de mare tiraj.

Potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
Autorităţile finanţatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanţări
nerambursabile, în condiţiile prezentei legi, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al
autorităţii finanţatoare.
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de
a atribui contracte de finanţare. Anunţul de participare se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul autorităţii finanţatoare de
interes general sau regional, respectiv în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul
autorităţii finanţatoare locale.
Prin referatul nr. 9807 din 28.07.2020 s-a propus rectificarea bugetului, în sensul
disponibilizării sumei de 300.000,00 lei pentru asigurarea finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general-domeniul sport, în
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
,alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările
ulterioare, prevăzută în bugetul județului Gorj pe anul 2020, la ”Capitolul 67.02 –
subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreere și religie”.
Din suma de 3.570,00 lei cu TVA, în anul 2020, pentru servicii publicare în
Monitorul Oficial al României și într-un cotidian central de mare tiraj s-a cheltuit
suma de 0 lei, cu TVA.
XII. Servicii de difuzare a presei și a publicațiilor de specialitate
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, potrivit cărora funcţionarii publici şi aleşii locali au dreptul şi
obligaţia de a-şi îmbunătății permanent pregătirea profesională, precum şi necesitatea
informării permanente a conducerii Consiliului Judeţean Gorj, a direcţiilor de specialitate
din aparatul propriu, cu privire la problemele din administraţia publică locală,
evenimentele economice, social-politice şi culturale la nivel local, regional şi naţional,
noutăţile tehnice şi legislative apărute în domeniile ce fac obiectul activităţii Consiliului
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Judeţean Gorj, precum și monitorizarea anunțurilor, materialelor informative și
comunicatelor emise de către Consiliul Județean Gorj cu privire la: derularea unor acțiuni
de interes public, implementarea proiectelor cu finanțare europeană, a anunțurilor privind
organizarea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, a activităților de mediu, a
informării cetățenilor asupra programului de întrerupere a circulației pe drumurile județene
etc., compartimentul de resort a achiziționat servicii de difuzare a presei și a publicațiilor
de specialitate pentru anul 2019, cu respectarea prevederilor legale, în vigoare.
Pentru anul 2020, a fost prevăzut în bugetul propriu al Județului Gorj, suma
de 13406 lei fără TVA, respectiv 14076,30 lei cu TVA, din care s-au cheltuit 13.981,80
lei cu TVA, conform contractului încheiat.
XIII. Cheltuieli deplasări externe
Dezvoltarea regională și promovarea în afara granițelor României este un concept
ce urmărește impulsionarea şi diversificarea activităților economice, stimularea
investițiilor în sectorul privat, contribuția la reducerea șomajului şi nu în cele din urmă, la
îmbunătățirea nivelului de trai.
Parteneriatul teritorial și cooperarea internațională au devenit condiții indispensabile
pentru adoptarea de măsuri strategice, eficace și eficiente, în scopul de a relansa
dezvoltarea și competitivitatea teritorială. De asemenea, prevederile legislației comunitare
favorizează și promovează parteneriatul între instituții publice, în scopul atingerii
obiectivelor prioritare ale Uniunii Europene.
Având în vedere:
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările ulterioare, respectiv art. 87, alin.(1) „În cadrul politicii economice
naţionale, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare
proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le
administrează şi le utilizează pentru exercitarea competenţei şi a atribuţiilor ce le
revin, în condiţiile legii” și alin.(2) „Resursele financiare de care dispun
autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie corelate cu competenţa şi
atribuţiile prevăzute de lege”;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, respectiv, art. 23 alin.(1) „Ordonatorii de credite au
obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor
și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor
publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale”;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligații
ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
- Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență
pe teritoriul României publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie
2020, în vigoare de la data de 16 martie 2020.
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Astfel, în vederea participării la diverse acțiuni externe în bugetul propriu al
Județului Gorj pe anul 2020, a fost prevăzută suma de 40.000,00 lei fără TVA (cazare și
transport).
În contextul măsurilor impuse de situația dificilă generată de epidemia de Covid 19,
din această sumă, în anul 2020, s-a cheltuit suma de 0 lei, cu TVA.
XIV. Investiții propuse pentru anul 2020
Având în vedere:
- Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv art. 87 alin.(1)
„în cadrul politicii economice naționale, unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la
resurse financiare proprii, pe care autoritățile administrației publice locale le stabilesc,
le administrează și le utilizează pentru îndeplinirea competențelor și atribuțiilor ce le
revin, în condițiile legii” și alin.(2) „Resursele financiare de care dispun autoritățile
administrației publice locale trebuie să fie corelate cu competențele și cu atribuțiile
prevăzute de lege”
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv, art. 23 alin.(1) „Ordonatorii de credite au obligația de
a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor
aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu
respectarea dispozițiilor legale”
Propunem achiziționarea următoarelor echipamente de birou:
- ghilotină cu pârghie – valoarea estimată 2.500,00 lei fără TVA;
- aparat de biguit – valoarea estimată 700,00 lei fără TVA
În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2020 a fost prevăzută suma de
3.200,00 lei fără TVA, respectiv 4.768,00 lei cu TVA, pentru achiziția de echipamente
de birou.
Din această sumă, în anul 2020, pentru achiziția echipamentelor informatice sa cheltuit suma de 0 lei, cu TVA.
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU
Activitatea instituției a fost serios afectată datorită pandemiei ce a afectat întreaga
planetă în anul 2020. În condițiile pandemiei de COVID-19 și a scăderi continue a
populației școlare, s-a produs o scădere foarte mare a numărului de cursați înscriși în
anul I, de la 455 cursanți înscriși în anul școlar 2019-2020, la un număr de doar 185 de
cursanți. Și pentru ceilalți ani de studiu s-a înregistrat un număr mult mai mic de
cursanți, mai ales că la începutul anului școlar exista riscul ca și în acest an școlar
cursurile să se desfășoare în sistem online, total impropriu pentru învățământul de artă.
Măsurile impuse pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARSCoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în
domeniul culturii, stipulate în Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr.
3.142/1.495/2020 au scos și mai mult în evidență lipsa unui imobil corespunzător pentru
instituție și a spațiilor adecvate de instruire. Datorită lipsei de spațiu, a fost limitat
numărul cursanților care doreau să se înscrie în anul I, fapt ce avut drept consecință
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scăderea drastică a numărului de cursanți care urmează cursurile școlii la sediul din
Târgu Jiu.
În domeniul educației permanente şi a formării continue de interes comunitar,
datele ne indică că numărul de cursanți înscrişi la Şcoala Populară de Arte „Constantin
Brâncuși” Târgu Jiu în anul școlar 2020-2021 a fost de 2665, dintre care 768 au fost
înscrişi pentru cursuri la sediul din Târgu Jiu, iar 1897 au urmat cursurile deschise la
una din cele 35 de secţii externe. Față de anul școlar precedent, asistăm la o scădere a
numărului de cursanți cu 13,19%, datorită scăderii numărului de cursanți la sediul din
Târgu Jiu cu 32,87%, în timp ce la secțiile externe a fost îregistrată o scădere de doar
1,51% a numărului de cursanți.
Măsurile impuse pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARSCoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în
domeniul culturii, stipulate în Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr.
3.142/1.495/2020 au determinat managementul să limiteze numărul cursanților care
doreau să se înscrie în anul I, fapt ce avut drept consecință scăderea drastică a numărului
de cursanți care urmează cursurile școlii la sediul din Târgu Jiu.
Chiar și în aceste condiții, numărul de cursanți ai Şcolii Populare de Arte
„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a fost unul foarte mare, fapt ce ne indică, pe lângă o
creștere a interesului arătat față de oferta educațională a instituției, faptul că Şcoala
Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu oferă servicii de cea mai bună
calitate. Trebuie precizat că dintre cei 768 de cursanți înscriși la sediul din Târgu Jiu,
doar 377 au domiciliul în Târgu Jiu (49,09%), restul fiind domiciliați în diverse localități
din județ sau chiar din alte județe.
Trebuie precizat faptul că acest număr ridicat de cursanți la sediul din Târgu Jiu
se înregistrează pe fondul scăderii populației școlare. Datele furnizate de Institutul
Național de Statistică ne arată că la nivelul Municipiului Târgu Jiu, numărul elevilor
înscriși în învățământul preuniversitar a scăzut de la 18.863 elevi înscriși în anul școlar
2018-2019 la 18.537 elevi înscriși în anul școlar 2019-2020 (ceea ce reprezintă o scădere
de 1,73%). Dacă este să ne referim la întreaga populație școlară a județului Gorj,
scăderea a fost de 3,65%, de la 43586, la 41993 copii înscriși în învățământul
preuniversitar.
În anul școlar 2020-2021 a fost înființată doar o secție nouă în comuna Prigoria
(grup vocal folcloric) și s-a acționat în direcția diversificării disciplinelor studiate la
secțiile externe, fiind înființate noi discipline la Arcani (grup vocal folcloric), Bălești
(clarinet și saxofon), Drăgotești (grup vocal folcloric și nai), Godinești (ansamblu
instrumental) și Polovragi (chitară, pian, țambal și vioară). Din păcate, nu s-a reușit
păstrarea în continuare a secțiilor de la Aninoasa și Stejari.
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Încheierea de protocoale de colaborare în domeniul educațional cu autorități și
instituții publice din județ a fost una dintre preocupările de bază ale instituției în
perioada de început a anului școlar 2020-2021.
Aceste protocoale au ca obiective susținerea și promovarea secţiilor externe ale
școlii populare de arte la diverse discipline de studiu precum și participarea, în comun,
la festivaluri şi concursuri, în funcţie de specificul fiecărei părţi şi de alocaţiile bugetare
disponibile.
Au fost încheiate protocoale educaționale pentru următoarele secții:
Nr.
Secția
Discipline de studiu
Nr. cursanți
crt.
– Artă decorativă
1
ALIMPESTI
– Iconărit
38
– Grup vocal folcloric
– Dansuri populare
2
ARCANI
– Țesături–cusături
55
– Grup vocal folcloric
– Canto muzică populară
– Dansuri populare
3
BAIA DE FIER
76
– Pictură
– Țesături–cusături
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4

BALESTI

6
7
8
9

BENGEȘTICIOCADIA
BERLESTI
BUMBEȘTI-PIȚIC
CAPRENI
CILNIC

10

CRASNA

11

DRAGOTESTI

12

DRAGUTESTI

13

FĂRCĂȘEȘTI

14

GODINESTI

15

LELESTI

16

LOGRESTI

16

MOTRU

18

NEGOMIR

19

NOVACI

20

PADEȘ

21

PEȘTIȘANI

5

– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Olărit
– Saxofon
– Clarinet

110

– Grup vocal folcloric

17

– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Grup vocal folcloric
– Arta lemnului
– Dansuri populare
– Fluier
– Grup vocal folcloric
– Nai
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Vioară
– Ansamblu instrumental
– Dansuri populare
– Vioară
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Dansuri populare
– Pictură
– Vioară
– Dansuri populare
– Fluier
– Artă decorativă
– Chitară
– Dansuri populare
– Fluier
– Grup vocal folcloric
– Saxofon
– Ansamblu de datini și
obiceiuri
– Iconărit
– Pictură

21
13
25
31

42

53

73

45
19

81
61
16
53
39

173

36
18

22

POLOVRAGI

24
25
26

PRIGORIA
(cursuri inițiere)
RUNCU
SACELU
SCOARTA

27

TICLENI

28

TÂRGU
CARBUNESTI

29

TÂRGU
(Juniorii
Gorjului)

23

30

TISMANA

31

VLADIMIR

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

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

224

16
44
15
28

74

22

33

213

22

În afara acestor secții, Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
mai are organizate secții în următoarele unități administrative:
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Nr.
crt.
1

Secția

Discipline de studiu

BALANESTI

2

BUMBEȘTI JIU

3

CIUPERCENI

4

ROVINARI

5

TELEȘTI

– Țesături–cusături
– Ansamblu de datini și obiceiuri
– Arta lemnului
– Pictură
– Canto muzică populară
– Vioară
– Arta lemnului
– Împletituri

Nr.
cursanți
21
55
12
21
93

Ca aşezământ cultural pe linia educaţiei permanente, Şcoala Populară de Arte
„Constantin Brâncuși” 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, cusături-țesături, dansuri
populare, grupuri vocale folclorice, iconărit, împletituri, instrumente tradiționale (nai,
fluier, țambal) și olărit.
Implementat într-un număr de 32 de autorități locale, dintre care 7 urbane și 25
rurale, programul a avut un număr de 1817 cursanți, dintre care 768 la sediile din mediu
urban (42,27%) și 1049 la sediile din mediul rural (57,73%).
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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 88,89% 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.

Denumirea
programului

1
2
3
4
5
6
7
8

ARTE ŞI
MEŞTEŞUGURI
TRADIŢIONALE

9
10
TOTAL

Număr
Număr de cursanți
grupe de
curs

Proiectul/cursul
ANSAMBLURI DE DATINI ŞI
OBICEIURI
ARTA LEMNULUI
CANTO POPULAR
CUSĂTURI- ŢESĂTURI
DANSURI POPULARE
GRUPURI VOCALE
ICONĂRIT
ÎMPLETITURI
INSTRUMENTE
TRADIŢIONALE
OLĂRIT
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4
5
14
8
23
14
3

98
119
287
198
521
292
31

2

42

10
1
84

206
23
1817

La sediul din Târgu Jiu, Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
desfășoară un număr de 4 proiecte în cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI
TRADIŢIONALE, respectiv proiectele referitoare la arta lemnului, canto muzică
populară, dansuri populare și instrumente tradiționale (activități de instruire pentru nai,
fluier, caval, cimpoi și țambal), pentru un număr de 334 de cursanți, dintre care 263
sunt elevi (6-18 ani).

Programul ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI
TRADIŢIONALE (Sediu)
Canto muzică populară

226

73

Instrumente tradiționale

33

Dansuri populare

Meșteșuguri

2
0

50

100

150

200

250

Așa cum era de așteptat, proiectele din cadrul programului ARTE ŞI
MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE organizate de Şcoala Populară de Arte
„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu la secțiile externe din județul Gorj sunt cele mai
numeroase, acoperind o bună parte din nevoia de formare continuă de interes comunitar
dintr-un număr de 31 de autorități locale (6 urbane și 25 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 1483 de cursanți, dintre care 1304 sunt înscriși
în învățământul preuniversitar (87,93%). În schimb, cursurile care se adresează celor
care vor să deprindă un meșteșug sunt frecventate doar în proporție de 71,53% 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.
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Programul ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI
TRADIȚIONALE (secții externe)
Dansuri populare

488

Grupuri vocale

292

Cusături-țesături

198

Instrumente tradiționale

133

Arta lemnului

117

Ansambluri de datini și obiceiuri

98

Canto popular

61

Olărit

23

Împletituri

42

Iconărit

31
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200

300
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500

600

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 16 autorități locale, dintre care 7 urbane și 9 rurale, programul a avut
un număr de 848 de cursanți, dintre care 611 la sediile din mediu urban (72,05%) și 237
la sediile din mediul rural (27,95%).
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 62 de cursuri
pentru cei 848 de cursanți care provin din rândurile copiilor, tinerilor și adulţilor:
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Nr.
crt.

Denumirea
programului

1
2

Număr
Număr de
grupe de cursanți
curs
18
228

Proiectul/cursul

ARTE VIZUALE
ARTE
CONTEMPORANE

3
4
TOTAL

CANTO, MUZICA UŞOARA,
FOLK,ANS. CORAL
5
DANS MODERN/BALET
4
INSTRUMENTE MUZICALE
35
62

71
133
416
848

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 434 de cursanți,
dintre care 361 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, actorie, canto muzică ușoară, folk
și clasică, dans modern și balet precum și cel de instrumente muzicale, care oferă cursuri
de acordeon, chitară, clarinet, contrabas, orgă, percuție, pian, saxofon și vioară.
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Programul ARTE CONTEMPORANE (Sediu)
204 178

250
200

133

150
100

103
55 46

42 34

50

Nr. cursanți
Nr. cursanți elevi

0
Canto muzică
ușoară, clasică,
folk

Instrumente
muzicale

Balet, dans
modern

Arte vizuale

La sediile externe din județ, cel de-al doilea program de educație permanentă
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 414 de cursanți,
dintre care 398 sunt elevi (96,14%), cursurile din această categorie sunt urmate de doar
21,82% din totalul cursanților înscriși la Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuși”
Târgu Jiu în afara orașului de reședință. Astfel, există proiectele denumite arte vizuale
(în cadrul căruia sunt oferite cursuri de pictură, design grafic și artă decorativă, canto
muzică ușoară/folk/ansamblu coral precum și cel de instrumente muzicale, care oferă
cursuri de acordeon, chitară, clarinet, orgă, saxofon și vioară.

Programul ARTE CONTEMPORANE (secții
externe)
250
200
150
100
50
0

212 207
29

173 162
Nr. cursanți

29

Canto muzică
ușoară, clasică, folk

Nr. cursanți elevi

Instrumente
muzicale

Arte vizuale

În calitatea sa de operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj, Şcoala
Populară de Arte „Constantin Brâncuși” 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 urma să fie implementat prin organizarea
sau participarea la organizarea și desfășurarea unui număr de 37 de evenimente culturale
(festivaluri, expoziţii, ateliere etc.), care 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.
Din păcate, în condițiile pandemiei și a restricțiilor impuse de aceasta, au fost organizate
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doar un număr de trei manifestări, toate celelalte 34 fiind inițial amânate și apoi anulate.
Cele trei manifestări au strâns un număr de aproximativ 700 de beneficiari.
Cel mai mare eveniment inclus în cadrul acestui program a fost Salonul de iarnă
al artelor populare, desfășurat în intervalul 11-22 februarie 2020 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 Arcani, Bălcești (Bengești-Ciocadia),
Crasna și Drăgotești. Cea de-a doua manifestare inclusă în acest program am fost de de
Dragobete, fiind desfășurată în localitatea Cloșani.
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 acestui program, urma să fie organizate un număr de 31 de evenimente
culturale de nivel internațional, național sau local/județean, dintre care au fost
organizate doar un număr de șapte activități, care au un număr de aproximativ 600 de
beneficiari.
Programul intitulat ARTELE SPECTACOLULUI reunește proiectele celor trei
instituții de spectacol ce funcționează în cadrul sau pe lângă Şcoala Populară de Arte
„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu: Orchestra de Cameră „Lyra Gorjului”, Teatrul de
Păpuși „Pinocchio” și Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu”.
Activitatea de instituţie de spectacole a fost și ea profund afectată de criza
sanitară și economică declanșată de pandemia de COVID-19. Toate cele trei instituții
de spectacole care funcționează în cadrul Şcolii Populare de Arte „Constantin Brâncuși”
Târgu Jiu au avut activitatea blocată mai multe luni, iar în celelalte luni activitatea a fost
mult diminuată față de anii precedenți.
Teatrul de Păpuşi "Pinocchio" a avut în cursul anului 2020 o singură premieră,
în data de 24 iunie 2020 „Păcălici și minciunel”. În intervalul ianuarie-octombrie 2020,
teatrul a oferit copiilor Gorjului doar un număr de 32 de spectacole (dintre care 13
gratuite), respectiv 6 spectacole în mediu urban și 13 în mediu rural. Acestea au fost
urmărite de 1870 spectatori (1002 spectatori plătitori), fapt ce s-a concretizat prin facturi
și vânzări de bilete în sumă de 6.463 lei.
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 trei concerte pentru iubitorii de muzică din
Târgu Jiu. Deși numărul de spectatori a fost unul destul de scăzut, concertele oferite
publicului meloman, și nu numai, reușesc să mențină o formă de manifestare artistică,
inițiată cu mulți ani în urmă, care dă posibilitatea orașului în care se găsesc operele
marelui sculptor Constantin Brâncuși să ofere o viață culturală diversificată pentru
locuitorii și vizitatorii săi.
Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu”, alcătuit din profesorii şi cursanții
actuali sau foşti ai şcolii, la care se adaugă și colaboratori, este instituția de spectacol
care aduce venituri considerabile la bugetul Şcolii Populare de Arte „Constantin
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Brâncuși” Târgu Jiu, obţinute din prestările de servicii culturale, artistice şi de
divertisment. În plus, ansamblul este considerat o 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. Din păcate, pentru perioada
avută în discuție, ansamblul nu și-a putut face simțită prezența decât prin participarea la
un singur eveniment cultural, celelalte evenimente culturale la care ansamblul ar fi
trebuit să participe fiind interzise în ceea mai mare parte a anului.
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

1

Festival

2

3

4

5

Belgrade Award 2020

Târgul de Sfântul Ilie –
Muzeul
Național
al Expoziție
Țăranului Român
Târgul Creatorilor Populari
din România - Muzeul Expoziție
Astra
Muzeul
Național
al
Țăranului
Român
– Expoziție
Bătrânii de iarnă
Festivalul
iarnă

Datinilor

de

Spectacol

Locul
Data
desfășurării
Belgrad
24 iunie
(online)

Participanți
Juniorii Doina Gorjului

Bucureşti

17-19 iulie

Sîrbu-Tiștere Filomela,
Drăghescu Claudia

Sibiu

14-16
august

Sîrbu-Tiștere Filomela

Bucureşti

4-6
Sîrbu-Tiștere Filomela,
decembrie Drăghescu Claudia

Sighetu
Marmaţiei

Ansamblul de datini şi
27
obiceiuri
populare
decembrie
„Roua” (online)

Din punctul de vedere al evoluției economico-financiare, se constată o diminuare
a veniturilor proprii și a subvențiilor, pe fondul pandemiei de SARS CoV-2. Astfel, pe
lângă diminuarea subvenției acordate de Consiliul Județean Gorj, de la 5.300.000 lei, la
suma de 3.931.868, s-a produs și diminuarea veniturilor proprii, de la 868.400 lei, cât sa prognozat la începutul perioadei (01.01.2020), la 738.126 lei, cât s-a reușit a se încasa
la sfârșitul anului 2020 (31.12.2020).
De menţionat este faptul că, după mulți ani, este primul an în care suma
prognozată pentru venituri proprii nu a fost depășită, ci a fost diminuată. Astfel, deși la
începutul perioadei am estimat suma de 868.400 RON din venitiri proprii, în condițiile
pandemiei de SARS CoV-2, planul a fost diminuat la 725.000 RON la rectificarea
bugetului din data de 18.12.2020.
În structură, execuţia veniturilor proprii în perioada 01.01.2020-31.12.2020 este
următoarea:
DENUMIRE VENIT
Realizat
%
01.01.2020(din total încasări)
31.12.2020
Total venituri, din care:
738.126
- taxe si venituri în învăţământ 461.258
62,49
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- alte activităţi (bilete
spectacol,
finanţări
59.392
8,05
neguvernamentale
nerambursabile, sponsorizări)
- venituri din prestări servicii 216.818
29,37
- alte venituri
658
0,09
Gradul de autofinanțare al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu pentru perioada
avută în discuție, 01.01.2020-31.12.2020, a fost de 15,81%, față de 14,83% cât a fost
prognozat inițial.
BIBLIOTECA JUDEŢENĂ „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 facilita, prin
profesionalismul bibliotecarilor, accesul la resursele informaționale, culturale,
educaționale pe care le deține sau le poate aduce în spațiile sale în scopul construirii
unei comunități gorjene puternice.
Anul 2020 va rămâne în istoria Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj drept
unul atipic. Pandemia a marcat întreaga activitate a instituției - colaborări, parteneriate,
proiecte, activități, utilizarea bibliotecii de către concetățenii noștri. Dincolo de
neobișnuitul situației, toate aceste provocări ale anului 2020 au reușit să ne facă, atât pe
noi, bibliotecarii, cât și pe utilizatorii noștri, să ne adaptăm la interacțiunile virtuale: cele
mai multe din activitățile bibliotecii s-au mutat în online, am dezvoltat servicii noi
pentru utilizatorii noștri, care, la rândul lor, au reușit să-și depășească zona de confort
și au răspuns invitațiilor noastre de interacțiune la distanță, iar atunci când am putut să
ne întâlnim fizic, în spațiul bibliotecii au înțeles necesitatea păstrării regulilor sanitare
și imposibilitatea deschiderii tuturor serviciilor, așa cum erau până acum. Un an dificil,
din care am învățat că bibliotecarii știu să fie rezilienți, se adaptează condițiilor de criză
pentru a-și îndeplini menirea (informarea și instruirea comunității), dar și că utilizatorii
bibliotecii sunt la fel de rezilienți, acceptă schimbările produse în modul de oferire a
serviciilor de bibliotecă și răspund cu bucurie noilor provocări.
Am continuat dezvoltarea colecțiilor bibliotecii, care cuprind 294.898 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 2020 în colecții au intrat 5728 documente, din care 5148
achiziționate din finanțare publică, prin alocarea din bugetul aprobat de Consiliul
Județean Gorj a sumei de 191.000 lei și 580 documente care provin din donații și dreptul
de depozit legal.
Toate metodele folosite pentru îndeplinirea misiunii noastre și menținerea
statutului bibliotecii în comunitate au fost puse la grea încercare de pandemia declanșată
începând cu luna februarie 2020. Măsurile legislative de reducere a răspândirii
infecțiilor cu noul virus au impus închiderea serviciilor pentru public din martie până în
mai 2020 (11.03-20.05.2020), lucru care s-a întâmplat în toată lumea. În singurul spațiu
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unde putem respecta toate condițiile prevăzute de legislație pentru desfășurarea
activității noastre, Secția de Împrumut Adulți Beletristică, au fost aduse spre a fi
împrumutate, la cerere, documente din întreaga colecție a bibliotecii. Pentru îndeplinirea
funcției noastre de bază, accesul la informație, am creat un nou serviciu, de rezervare
online (pe baza completării unui formular creat pe pagina web a instituției, după
consultarea catalogului online, disponibil pe site).
Numărul total al beneficiarilor direcți de servicii, în anul 2020, a fost de 10.159
persoane, din care 3066 au utilizat serviciile tradiționale de bibliotecă, iar 7093 au
participat la programele și proiectele noastre educative, desfășurate covârșitor în mediul
online. Scăderea dramatică a beneficiarilor de servicii tradiționale de bibliotecă are
drept cauză directă situația pandemică, la care se adaugă și alte motive care se
manifestau deja din anii anteriori (scăderea populației școlare, interesul beneficiarilor
de a frecventa bibliotecile pentru alte tipuri de activități, din domeniul educativ, cultural,
de loisir și mai puțin legat de împrumutul de documente). Timp de două luni serviciile
pentru public au fost suspendate complet. Măsurile de prevenire a răspândirii virusului
luate la redeschiderea acestora, care permit doar bibliotecarilor manipularea
documentelor de împrumutat, au provocat nemulțumiri pentru că au intervenit în
obiceiurile de consum de servicii de bibliotecă ale oamenilor (celor mai mulți le place
să își aleagă singuri cărțile, să petreacă timp printre rafturile bibliotecilor, să discute cu
bibliotecarii pentru eventuale recomandări de lectură).
Cu toate acestea, am reușit să ne adaptăm și desfășurăm cea mai mare parte a
proiectelor și activităților educative și culturale în mediul online.
Un produs cultural-educativ generat de adaptarea la noile condiții este proiectul
„Camera cu povești” care a reușit, din septembrie până în decembrie, să aducă mulți
copii la bibliotecă, bineînțeles, virtual. Conceput în jurul lecturilor recomnadate de
bibliotecari (cărți pentru copii, cultură generală, bibliografie școlară), proiectul a avut
22 de întâlniri pe platforma Zoom la care au participat 612 copii care au citit, au răspuns
la întrebări, au interacționat cu alți copii și s-au simțit mai bine, motiv pentru care va
continua și în anul 2021.
La inițiativa doamnei profesoare Elena Roată, am fost gazda primei ediții a
„Ceainăriei Totuși” în care ne-am întâlnit cu scriitoarea de origine gorjeană Ana-Maria
Sandu. Evenimentul, susținut de elevii Ștefania Blidea, Daria Popescu, Clara Trăistaru,
Alexandra Voinescu și Alexandru Trifu-Urzică, cu sprijinul logistic al colegilor Andrei
Stan și Andrei Tilea, coordonați de doamna profesor s-a desfășurat online pe 30
octombrie 2020 și a fost transmis pe pagina de Facebook a bibliotecii. Transmisia în
direct și vizualizarea post-eveniment s-au bucurat de mare interes. Clipul video a fost
vizualizat de 5907 ori și a fost urmărit în direct de 84 de persoane.
În anul 2020, am adăugat parteneriatelor cu organizații non-guvernamentale,
unele noi, cu inițiative din societatea civilă și cu entități de drept privat care manifestă
responsabilitate socială. Un astfel de parteneriat a fost cel realizat cu Umur pentru
organizarea în 30 ianuarie 2020 a dezbaterii pe tema bullyingului „Școală fără
violență”. Evenimentul a făcut din Mansard(T)a bibliotecii un spațiu neîncăpător în
care cei 64 de participanți (elevi, profesori, specialiști CJRAE, polițiști, jurnaliști) au
aflat mai multe despre acest fenomen contemporan de la specialistul Ioana Șandru,
invitat de Umur la Târgu Jiu și, în același timp au primit răspunsuri la propriile întrebări
legate de combaterea violenței în școli. Colega noastră Roxana Ungureanu a reușit, cu
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echipa sa de voluntari, să crească nivelul de conștientizarea asupra acestui flagel prin
reprezentația de teatru forum prezentată „Fii elev, nu agresor!”.
Trendul anului 2020 a fost interacțiunea online și, bineînțeles, că ne-am adaptat
acestuia pentru a ajunge la utilizatorii noștri prin orice mijloace. Astfel, pagina noastră
de internet (www.bibliotell.ro ), precum și paginile de Facebook pe care le administrăm
(cea a bibliotecii și cea a Centrului de Informare Europe Direct Gorj) au fost principalele
mijloace de comunicare și interacțiune cu utilizatorii serviciilor noastre, ceea ce se
observă și în cifrele pe care le-am înregistrat, 83.675 de vizite virtuale la resursele din
rețeaua noastră.
Site-ul nostru www.bibliotell.ro a fost reconfigurat în aprilie 2020, iar informațiile
importante despre servicii, colecții, mod de interacțiune cu biblioteca au fost actualizate.
Postările pe pagina web au fost constante cu un conținut concentrat pe furnizarea de
informații necesare pentru accesarea de resurse culturale, educaționale aflate în acces
liber (mai ales în perioada de suspendare a serviciilor pentru public) paralel cu
promovarea documentelor din colecțiile proprii prin expoziții virtuale, a evenimentelor
și proiectelor desfășurate de bibliotecă, dar și de alte instituții culturale din județ. Pe
lângă meniurile principale, pagina cuprinde submeniuri/rubrici atractive, cu postări întrun ritm regulat - „Cufărul bibliotecii”, „Gorjul cultural”, ”Calendar”, ”Poemul zilei”,
„Prim-plan”, „Gorjul turistic”, „Fotografia zilei”, „Raftul cu noutăți”, „Evenimentele
bibliotecii”. Doar postările din rubrica „Cufărul bibliotecii” numără 4883 de vizualizări
din totalul de 24.163 al vizualizărilor paginii noastre reînnoite.
Pagina de Facebook a instituției număra 5033 de aprecieri la finalul anului 2020.
Conținuturile pe care le postăm cu regularitate au fost apreciate și distribuite. De interes
au fost cele care au reflectat activitățile directe în comunitate și realizate împreună cu
aceasta și au produs impact pentru 273.220 utilizatori ai rețelei sociale care
interacționează cu pagina noastră.
Programul Centrul de Informare Europe Direct Gorj aduce în comunitate
informație relevantă cu caracter european prin proiecte și evenimente interesante,
adresate atât unor grupuri țintă specifice, cât și publicului general. Anul acesta
activitățile proiectului s-au desfășurat în mare parte în mediul online, inclusiv
evenimentul dedicat Zilei Europei care a reușit să ajungă la peste 3000 de persoane prin
intermediul provocărilor lansate pe pagina de Facebook a Centrului. Echipa Centrului
de Informare Europe Direct Gorj, coordonată de Elena-Mariana Angheluță, adaptabilă
și creativă a organizat 31 de activități cu impact în comunitate la care au participat 5317
persoane. Corpul de voluntari pe care l-am creat în cadrul acestui program (al cărui
management este asigurat de Marinela Csolti și Diana Lăcătușu) a reușit să se mențină
și în aceste condiții. 80 de tineri din comunitate au închiat contracte de voluntariat și sau implicat în activități care li se potrivesc pentru că vor să fie împuterniciți cu
responsabilitate.
Am reușit, prin echipa Centrului de Informare Europe Direct Gorj, să organizăm o
nouă sesiune de formare în cetățenie activă pentru bibliotecari din 9 comunități gorjene:
Albeni, Bolboși, Cătunele, Drăguțești, Lelești, Logrești, Mușetești, Padeș, Turcinești,
în cadrul proiectului ”EU Pro-activ” pe care îl derulăm deja de 3 ani în județ.
Proiectele și bunele practici ale bibliotecarilor din Biblioteca Județeană „Christian
Tell” Gorj au fost prezentate în cadrul Conferinței „Occuppay Library 2020”,
eveniment internațional, organizat în 22-25 septembrie 2020 de Fundația Progress cu
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sprijinul Next Library® și în parteneriat cu Biblioteca Națională a României și GoetheInstitut . Elena-Mariana Angheluță, Diana Lăcătușu și Lucian Dobroiu au aplicat la
apelul deschis cu prezentarea „Forming citizens - Pro-active EU” („Formăm cetățeni
– EU Pro-activ”) și au susținut-o în cadrul panelului Cetățenie activă în format analog
și digital din cadrul lucrărilor conferinței.
Proiectul prezentat este rezultatul activității echipei Centrului de Informare
Europe Direct Gorj care, timp de 3 ani, a dezvoltat competențele a 30 de bibliotecari
publici din Gorj, aceștia fiind pregătiți să livreze în comunitate ateliere de cetățenie
activă. Rezultatele noastre de impact în comunitate sunt cele 30 de ateliere organizate
și desfășurate în 30 de comunități gorjene, în care 300 de cetățeni au înțeles cum să se
implice mai bine în abordarea problemelor comunitare din propriile comunități,
devenind cetățeni activi.
Pe lângă impactul în plan local, proiectul nostru a fost selectat drept exemplu de
bune practici în cadrul forumului „Occuppay library Innovators Hub”
(https://occupylibrary.net/pro-active-eu/ )

„EU pro-activ” a reușit să creeze în 3 ani o rețea de multiplicatori de informație
europeană formată din 30 de bibliotecari publici, care, la rândul lor, au inițiat în practica
cetățeniei active 300 de membri ai comunităților gorjene în cadrul celor 30 de ateliere
pe care le-au organizat în bibliotecile lor. Pe lângă rezultatele în plan local, acest proiect
a adus bibliotecii noastre și Centrului de Informare Europe Direct Gorj recunoaștere
internațională.
De asemenea, este important pentru instituția noastră, faptul că am reușit să
păstrăm serviciile de informare pe probleme europene și aplicația noastră a fost
desemnată câștigătoare pentru o nouă generație de Centre Europe Direct, în perioada
2021-2025
Proiectul CODE Kids – copiii fac coding în bibliotecile publice, implementat
de Fundația Progress, în care suntem parteneri din 2017, urmărește formarea de
competențe de programare pentru copiii din mediul rural și mic-urban. În anul 2020
proiectul a continuat pentru al patrulea an în cluburile CODE-Kids din Biblioteca
Orășenească „Nicolae Diaconu” Țicleni (grupă de anul I) și în Bibliotecile comunale
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Bărbătești (grupă de anul I, care se confruntă și cu o altă problemă, depopularea
comunității de copii prin plecarea acestora în străinătate alături de părinți), Țânțăreni
(grupă de anul II) și Vladimir (grupă de anul II). Provocarea anului acesta a fost
organizarea Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii CODE Kids FEST
Gorj 2020, care s-a desfășurat online, în data de 21 octombrie, între orele 15,30 – 17,30.
Pe lângă formula cu totul nouă de organizare, ideea târgului ne-a adus noi parteneriate
publice, dar și private. Împreună cu Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Deva și
Biblioteca Județeană ”Paul Iorgovici” Caraș-Severin am facilitat înscrierea cluburilor
CODE Kids în cadrul târgului regional.
Important pentru biblioteca noastră este că am fost prezenți cu două cluburi:
„Kids for Future” din Biblioteca comunală Vladimir, care a obținut locul 3 și „ABC
Info CODE Kids” Țânțăreni, locul 4. De asemenea, din cele două cluburi de robotică
din județ, i-am avut alături de noi pe cei din Clubul „Tea Borgs” al Colegiului Național
„Tudor Vladimirescu” (un exemplu pentru micii coderi din proiectul nostrum pentru ași urma pasiunea). Mai mult decât atât, idea proiectului (bibliotecile publice spațiu de
învățare pentru programare, asistată de bibliotecari publici și adresată copiilor de
gimnaziu din mediul rural și mic urban, cu precădere) ne-a adus și parteneri din mediul
privat, companiile Softlead și Umur devenind sponsorii unora dintre premiile oferite
copiilor.
Reducerea activității cu publicul în anul 2020, a permis bibliotecarilor mai mult
timp pentru de a verifica bazele de date, de a inventaria și rearanja fonduri. Am avut
timpul necesar să aplicăm etichetele RFID pe fondul de carte deținut, precum și
corelarea acestora cu înregistrările din baza de date existentă. În acest moment, procesul
a fost finalizat în Filiala pentru Copii, Sala de lectură (acces liber), Filiala Victoria,
Secția de Împrumut Adulți Domenii și Secția de Împrumut Adulți Beletristică. Într-o
altă perioadă, cu siguranță procesul ar fi durat mai mult, însă acest răgaz ne-a permis ca,
într-un timp mult mai scurt să putem implementa serviciile de împrumut pe baza
tehnologiei RFID, iar publicul nostru să beneficieze din plin de noul serviciu, să poată
folosi stațiile de auto-împrumut și să poată returna la cutia de returnare (dropbox)
documentele împrumutate.
Coordonarea rețelei bibliotecilor publice din județ este una atribuțiile importante
ale bibliotecii județene. În anul 2020, preocuparea noastră a fost menținerea legăturii
cu bibliotecari publici din județ și identificarea de resurse electronice (culturale, tururi
virtuale în muzee, spectacole, povești, resurse educative pe grupe de vârstă), pe care să
le poată distribui în comunitate prin intermediul paginilor din rețelele sociale. Am
căutat, de asemenea, noi oportunități pentru implicarea colegilor noștri din județ în
proiecte sau activități comune, care să aducă plus-valoare în comunitățile deservite de
bibliotecile publice gorjene.
În acest sens, am facilitat contactul a 10 biblioteci publice gorjene cu inițiativa
EduCaB, al cărei acronim înseamnă Creșterea Capacității Educaționale a Bibliotecilor
Publice din România, o platformă națională, inter-instituțională, inter-disciplinară care
a fost creată în 2015 cu scopul de a crește capacitatea bibliotecilor publice de a răspunde
nevoilor locale, catalizând resurse educaționale pentru activarea unor mecanisme de
dezvoltare durabilă în comunități. În urma unei întâlniri, care a putut fi organizată la
biblioteca județeană din Târgu Jiu în septembrie 2020, 5 dintre bibliotecile publice din
Gorj lucrează la un proiect pilot prin care își elaborează planuri strategice de acțiuni
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specifice, care se constituie în contribuția bibliotecilor publice la consolidarea
practicilor democrației în comunitățile noastre (Biblioteca Orășenească „Nicolae
Diaconu” Țicleni, Bibliotecile comunale Bărbătești, Crușeț, Țânțăreni și Vladimir).
Deși nu a fost un an tipic, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj a reușit să
rămână relevantă pentru comunitate fiindcă a reușit să se adapteze la activități online,
să mențină sub control redeschiderea (cu restricțiile impuse) serviciilor de împrumut la
domiciliu și în final a oferit servicii culturale pentru 10.159 de beneficiari.
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Gorj
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj
este un aşezământ cultural de rang judeţean, care funcţionează sub autoritatea
Consiliului Judeţean Gorj şi în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/2006, a Ordinelor
Ministerului Culturii, a altor reglementări legale în vigoare şi a atribuţiilor stabilite de
ordonatorul principal de credite.
Rolul său ca instituţie publică de cultură este acela de conservare, cercetare,
protejare, transmitere, promovare şi punere în valoare a culturii tradiţionale şi a
patrimoniului cultural imaterial, precum şi de valorizare a creaţiei artistice
contemporane a judeţului.
În cursul anului 2020, obiectivele şi criteriile de performanță au fost îndeplinite
în majoritatea lor, cu menţiunea că activitatea a avut amploarea şi relevanţa permise
de condiţiile speciale şi restricţiile impuse de pandemia de coronavirus, care a produs
modificări esenţiale ale întregului proces managerial, anume:
- restrângeri impuse de legislaţie în privinţa organizării activităţii culturale în spaţii
închise sau deschise în funcţie de de gradul de infectare la nivel de judeţ şi/ sau
localitate gazdă a evenimentului cultural;
- orientarea activităţii, începând de la mijlocul lunii martie 2020, spre mediul on line;
- amplificarea activităţii de cercetare şi editare pe întreg parcursul anului 2020;
- apropierea de instituţie şi de evenimentele organizate de aceasta a unei categorii de
beneficiari mai puţin relevanţi până în acel moment: utilizatorii de informaţie de pe
platformele de socializare: facebook, twitter etc. Dacă până în 2020, procentul celor
care accesau pagina de facebook a instituţiei se situa sub 3-4% din total beneficiari
(maximum 1.500 de persoane), din martie şi până la finalul anului 2020, numărul
acestora a depăşit 300.000. Impactul dovedit a fost unul major, insituţia devenind bine
cunoscută în mediul on line din ţară şi din lume. O statistică relativ completă a
accesărilor este prezentată în anuarul ,,Revista Jiului de Sus”, publicaţie arhivă a
evenimentelor culturale organizate de CJCPCT Gorj.
Profesionalismul specialiştilor angajaţi sau colaboratori, diversitatea
programelor şi a proiectelor propuse, la Tg-Jiu sau în teritoriu, care şi-au dovedit
oportunitatea şi valoarea atât pe segmentul cultură populară cât şi pe acela al creaţiei
artistice contemporane, calitatea de singură instituţie metodică a Consiliului Judeţean,
existenţa singurei edituri de instituţie şi a singurei reviste de cultură (Portal Măiastra)
din judeţ ce apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, i-au conferit şi întărit
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj rolul
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de principal promotor al activităţii culturale de gen la nivelul Gorjului şi în condiţiile
puţin favorabile generate de pandemie. Facem menţiunea că evenimentele asumate în
calitate de titular de program/proiect au fost integral derulate; nu acelaşi lucru s-a
întâmplat cu acelea în calitate de partener, unele dintre administraţiile locale anulând
parţial sau total, din cauze financiare ori sanitare, manifestările aprobate în Agenda
proprie şi, implicit, în aceea a Judeţului.
În perioada supusă evaluării, având în vedere că majoritatea evenimentelor s-au
organizat şi desfăşurat on line - ceea ce a presupus diminuare de cheltuieli per
eveniment, logistică mai puţină, mediatizare majoră în presa scrisă (presă de
informaţie şi culturală) şi vorbită (televiziune, radio, platforme de socializare) Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale a colaborat în
calitate de organizator principal sau partener de organizare/coproducător într-o mai
mică măsură cu partenerii tradiţionali: instituţii, aşezăminte, ONG-uri, unităţi
administrativ teritoriale, alte entităţi cu adresabilitate directă către comunitatea
Gorjului, acestea din urmă renuntând din motive obiective sau subiective la
evenimentele din Agenda proprie.
În ceea ce priveşte promovarea imaginii internaţionale a instituţiei, anul 2020 nu
a permis continuarea relaţiilor artistice off line cu uniunile, fundaţiile şi asociaţiile
culturale din afara ţării. Acestea au continuat exclusiv în mediul on line şi au constat
în transmiterea pe pagina de facebook a CJCPCT Gorj a evenimentelor organizate şi
receptarea în acelaşi mod a unor mesaje de solidaritate culturală, precum şi a unor
lucrări de literatură şi artă utilizate în contextul manifestărilor menţionate mai sus.
Perioada supusă analizei a fost una specială, datorată restricţiilor impuse de
pandemie. În ciuda acestui obstacol neîntâlnit până în prezent, CJCPCT Gorj a avut
capacitatea de a se adapta rapid circumstanţelor, de a continua să exploateze cultural
oportunităţile tradiţionale oferite zonă, precum şi de a explora şi accepta în folosul
beneficiarilor noile oportunităţi. Toate acestea au fost oferite de:
- mediul on line, care a permis instituţiei să îşi continue şi promova programele şi
proiectele propri adresate atât publicului clasic cât şi noului segment de public
constituit de utilizatorii reţelelor de socializare;
- substratul mitologic, folcloric al culturii gorjene, fapt care permite în continuare
amplificarea activităţilor de conservare şi promovare ale elementelor de cultură
populară;
- amplificarea activităţii de studiu şi cercetare, precum şi de editare de publicaţii, cărţi,
albume şi reviste ca suport de susţinere a însăşi existenţei instituţionale;
- existenţa încă,a unor zone ale culturii scrise puţin sau de loc exploatate la parametri
de performanţă, realitate care favorizează instituţia în a avea iniţiative culturale de
gen;
- schimbarea pozitivă de mentalitate a majorităţii primăriilor locale care au văzut în
CJCPCT un partener cultural credibil, un promotor de evenimente avizat şi un
partener major în conceperea şi derularea de proiecte benefice comunităţilor
respective;
- creşterea gradului de încredere în Centru şi în specialiştii lui din partea conducerilor
aşezămintelor culturale din teritoriu, argumentată de consultanţa permanentă pe care
o solicita acestora; - creşterea aportului în iniţierea, susţinerea şi/sau organizarea unor
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evenimente culturale din partea unor structuri neguvernamentale: obşti, GAL-uri,
ONG-uri;
- existenţa singurei edituri de stat şi a singurei reviste de cultură din judeţ ce apare sub
egida Uniunii Scriitorilor din România (Portal Măiastra), ceea ce permite coagularea
majorităţii vieţii literare din Gorj;
- existenţa unei Galerii de artă proprie, amplasată în zonă ultracentrală, pe Axa
Brâncuşi, ceea ce oferă vizibilitate maximă proiectelor de gen.
La creşterea vizibilităţii instituţiei a contribuit în primul rând oferta de programe,
proiecte şi servicii pusă la dispoziţie beneficiarilor în consens cu tendinţele cererii
culturale de la nivelul comunităţilor judeţului.
Urmare, conform parteneriatelor existente, a comentariilor asupra activităţii
apărute permanent în presa de informaţie şi de specialitate din judeţ, ţară şi din afara
ei, a solicitărilor de colaborare de la instituţii similare din România şi de peste hotare,
precum şi a impactului foarte mare avut pe reţelele de socializare se poate afirma că
imaginea CJCPCT Gorj în 2020 a fost aceea a unei instituţii generatoare de proiecte
benefice comunităţilor locale, capabilă de performanţă şi de mobilitate profesională.
Aceasta s-a realizat prin:
- utilizarea cu discernământ şi în urma evaluării gradului de permisivitate a
evenimentelor către un beneficiar nou a reţelelor de socializare;
- colaborarea cu instituţiile şi aşezămintele culturale judeţene şi locale, cu instituţii
judeţene şi naţionale similare ori cu segmente de activitate comună;
- parteneriate încheiate cu organizaţii neguvernamentale şi uniuni/filiale ale unor
uniuni de creaţie locale şi naţionale;
- parteneriate încheiate cu instituţii şcolare din învăţământul preuniversitar şi cu
Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu;
- parteneriate cu instituţii culturale şi uniuni de creaţie din afara ţării.;
- oferirea de servicii de specialitate către aşezămintele din teritoriu: sprijin în
întocmirea Agendei culturale, în conceperea şi desfăşurarea de proiecte (festivaluri,
concursuri, târguri ale meşteşugarilor şi de produse tradiţionale, expoziţii de artă
populară, artă plastică şi fotografie, editare de reviste şi cărţi) în mediul on line
În promovarea imaginii instituii s-au folosit ca mijloace: contact personal al
managerului şi specialiştilor cu instituţiile de presă culturală sau de informaţie,
publicitate, relaţii publice.
Astfel, s-a apelat la:
- comunicate curente şi interviuri în presa de informaţie şi de specialitate date de
managerul sau de purtătorul de cuvânt al instituţiei;
- informaţii şi imagini transmise pe Facebook şi pe alte reţele de socializare;
- site propriu;
- crearea de site-uri separate pe evenimentele importante în scopul de a mări
vizibilitatea și accesul unui număr mai mare de beneficiari: Festivalul Internațional de
Literatură ,,Tudor Arghezi”, Tabăra de sculptură ,,Simboluri dacice în arta lemnului
din România”, Festivalul International al Artelor Vizuale ,,Gorjfest”;
- elaborare şi difuzare calendare cuprinzând principalele evenimente;
- publicarea şi difuzarea agendei în propriul organism de presa - Revista Jiului de
Sus;
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- difuzarea locală, regională, naţională şi internaţională a revistei de cultura ,,Portal
Măiastra” (sub egida Uniunii Scriitorilor din România);
- promovare evenimente prin revistele de cultura (Luceafărul, Ramuri, Viaa
românească, România literară, Familia, Steaua, Convorbiri literare etc.) şi pe diverse
site-uri literare sau de informaţie şi promovare culturală;
- afişaje prin bannere la sediul propriu al instituţiei şi/al instituţiilor colaboratoare;
- pliante, albume, invitaţii personalizate;
- difuzare calendar cultural lunar pe panoul exterior de afişaj electronic al instituţiei
şi pe plasma de interior.
Succint, în presa de informaţie şi de specialitate locală, regională, naţională şi
internaţională (Moldova, Serbia, Germania, Ucraina, Bulgaria, Grecia, Israel) au
existat, pe parcursul întregii perioade, circa 200 apariţii anuale, în care activităţile
instituţiei au fost menţionate şi/ sau recenzate.
De menţionat şi faptul că, prin Decretul nr. 675/29.08.2019, în data de 15
ianuarie 2020, de Zioua Culturii Naţionale, Preşedintele României i-a acordat
managerului CJCPCT Gorj Medalia Meritul Cultural ,,în semn de apreciere pentru
talentul şi profesionalismul de care a dat dovadă de-a lungul activităţii sale”.
Întrucât majoritatea evenimentelor s-au desfăşurat on line, pe reţelele de
socializare, considerăm deocamdată că aceştia au fost beneficiarii pe termen scurt ai
evenimentelor derulate în 2020. Numărul şi interesul real manifestat de aceştia vor
constitui părţi importante ale strategiei instituţionale pentru următorii ani.
În ceea ce priveşte portretul robot al beneficiarului, acesta a suferit modificări
de structură în anul 2020. Pe lângă beneficiarul fidel prin educaţie şi informaţie, cu
sau fără pregătire profesională la nivel instituţionalizat, dar cu afinităţi şi abilităţi de
cercetare, creaţie şi/sau interpretare artistică demonstrată şi argumentată în timp, a
apărut o categorie nouă, cea a utilizatorilor reţelelor de socializare. Important a fost
faptul că aceştia au fost majoritari tineri, ceea ce a permis câştigarea de către instituţie
a unui beneficiar ale cărui norme şi valori sunt relativ diferite de acelea ale generaţiilor
mature şi vârstnice.
Pentru argumentare, prezentăm succint în cele ce urmează statistica
vizualizărilor la cele mai importante evenimente organizate în 2020:
* IANUARIE: off line:
- Expoziţie artă ,,Urme în timp”, impact 2753 persoane, 3 distribuiri;
- Ziua Culturii Naţionale. Ziua Eminescu, impact 2659 persoane, 13 distribuiri;
- Seminar metodic ,,Strategii şi politici culturale în Gorj”, impact 1866 persoane, 6
distribuiri.
* FEBRUARIE: off line:
- Ziua Naţională Brâncuşi, impact 1380 persoane, 5 distribuiri;
- Poetul e un rege şi i se cuvine un tron (aniversări personalităţi culturale
contemporane ale Gorjului), impact 1865 persoane, 5 distribuiri;
- Participare cu materiale de promovare turism cultural la Conferinţa ,,Turismul
responsabil în România: poveştile noastre”, Bucureşti: impact 1091 persoane, 4
distribuiri;
- CJCPCT Gorj ‘52, impact 5781 persoane, 15 distribuiri;
- Expoziţie grafică, pictură, icoane, impact 2001 persoane, 2 distribuiri;
- Expoziţie pictură debut Francesca Maria Lagner, impact 710 persoane, 3 distribuiri.
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* MARTIE: off line:
- Poetul este un rege şi i se cuvine un tron, impact 987 persoane, 3 distribuiri.
* APRILIE: on line:
- Retrospectivă GORJFEST, expoziţie de pictură, grafică şi fotografie artistică, impact
6319,14 distribuiri;
- Festivalul dansului şi portului popular pentru tineret ,,Liviu Dafinescu”, impact
47.830,94 distribuiri;
* MAI, on line:
- Festivalul internaţional de literatură ,,Tudor Vladimirescu”, impact 1170,35
distribuiri;
- Târgul meşterilor populari olteni, impact 11.854,50 distribuiri;
- Festival pastoral ,,Urcatul oilor la munte”, impact 365,1 distribuire;
- Expoziţie foto ,,Povestea noastră - reportaj din spetele frontului!”, impact 3.353,23
distribuiri;
- Prezentare album ,,Redescoperă Gorjul” (Editura CJCPCT Gorj), impact 1223,127
distribuiri.
* IUNIE:
- Retrospectivă GORJFEST, sculptură mică, impact 2563,16 distribuiri;
- Eminescu la Floreşti, poem cinematografic (scenariul Ion Cepoi), impact 14840,57
distribuiri;
- Expoziţie foto ,,Imagini de la activităţile de pregătire pentru ediţia a III-a a Taberei
de sculptură <<Simboluri dacice în arta lemnului din România>>, impact 17848,62
distribuiri.
* IULIE: on line:
- Expoziţie omagială de pictură şi grafică Florin Isuf, impact 4340,16 distriburi;
- Festivalul naţional de folclor ,,Cheile Olteţului”, ed. a II-a, impact 6944,20
distribuiri;
- Luna culturii polovrăgene, impact 5692,21 distribuiri;
- Târgul de Sf. Ilie de la Polovragi, impact 285,1 distribuire.
off line: Tabăra de sculptură în lemn ,,Simboluri dacice în arta lemnului din
România”, Polovragi, ediţia a III-a, impact 70.025,269 distribuiri.
* AUGUST: on line:
- Festivalul cântecului, jocului şi portului popular gorjenesc de la Tismana, impact
17.517,68 distribuiri;
- Festivalul de muzică lăutărească ,,Gena Bârsan” Tg-Cărbuneşti, impact 17.917,50
distribuiri;
- Expoziţie pictură ,,Armonii vâlcene”, impact 202,1 distribuire;
- Târgul meşterilor populari din România, impact 4341,19 distribuiri;
- Expoziţie ,,Carte de inimă pentru Brâncuşi”, impact 2612,15 distribuiri.
* SEPTEMBRIE: on line: - Ruralfest, Baia de Fier, impact 1271,4 distribuiri;
- Expoziţie pictură Luminiţa Fuiorea, impact 2107,7 distribuiri;
- Înălţarea Sfintei Cruci la Muzeul Crucilor de la Măceşu/ Tg-Cărbuneşti, impact
15.840,48 distribuiri;
- Expoziţie grafică Florin Preda Dochinoiu, impact 4241,19 distribuiri.
* OCTOMBRIE:
* off line:
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- Festivalul internaţional al artelor vizuale GORJFEST 2020, impact 14.046,48
distribuiri;
- Expoziţie fotografie ,,Acasă la Brâncuşi”, Simeria, impact 611,2 distribuiri;
- Expoziţie pictură ,,Flori pentru Zoe”, impact 937,6 distribuiri;
- Expoziţie pictură ,,Petale de vis”/ Turda, Luminiţa Fuiorea), impact 1105,3
distribuiri;
- Expoziţie grafică Dragoş Bogdan, impact 2904,8 distribuiri;
* on line:
- Festivalul şi Salonul internaţionale de umor ,,Ion Cănăvoiu”, impact 6469,40
distribuiri.
* NOIEMBRIE: on line:
- Tarafurile de la Pripor, Gorj, impact 8491,69 distribuiri.
DECEMBRIE: on line:
- Târgul de Moş Nicolae, impact 32.829,133 distribuiri;
- Alaiul obiceiurilor de iarnă, impact 7640,41 distribuiri;
- Corala gorjeană, impact 26.315,135 distribuiri;
- Expoziţie icoane, impact 1273, 6 distribuiri;
- Expoziţie pictură dedicată celor din linia întâi, impact 3028,8 distribuiri;
- Lăutari de duminică, impact 2.518,18 distribuiri;
- Festival colinde ,,Într-o seară a lu’ Crăciunu’ (Polovragi), impact 2800,300
distribuiri.
TOTAL 2020:
- Impact: 392.119
- Distribuiri: 1998
PROGRAME ŞI PROIECTE REALIZATE ÎN ANUL 2020
1. PROGRAM ,,MARKETING ŞI MANAGEMENT CULTURAL”
Obiectiv: Relaţia cu teritoriul. Sprijin metodic, coordonare şi monitorizare activitate
Proiecte propuse şi realizate:
a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE ŞI OFERTĂ
- Conceperea, completarea şi transmiterea în teritoriu a proiectului ,,Gorj, judeţ
cultural”;
Parteneri: directori de aşezăminte, bibliotecari, cadre didactice, preoţi,
funcţionari publici, elevi, studenţi, creatori şi meşteri populari.
b. AGENDA CULTURALĂ 2020 A JUDEŢULUI GORJ
- Solicitare, compatibilizare şi selecţie;
- Întocmire şi transmitere în teritoriu a Calendarului istoric şi cultural al Gorjului pe
anul 2020 (aniversări evenimente, instituţii, personalităţi, primă atestare documentar);
c. STRATEGII ŞI POLITICI CULTURALE ÎN GORJ
- Organizarea Seminarului metodic ,,Strategii şi politici culturale în Gorj” – întâlnirea
anuală cu directorii şi responsabili culturali din teritoriu (off line);
- Sprijinirea activităţii Universităţilor populare de tradiţie din Gorj.
Situaţie 2020: Baia de Fier, Turceni, Săcelu; Motru; Tânţăreni
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- Menţinerea şi consolidarea parteneriatelor cu ONG-uri, obşti şi GAL-uri ce au ca
obiect al activităţii şi organizarea şi promovarea elementelor de cultură populară şi
cultură scrisă.
2. PROGRAM ,,RĂDĂCINI”
Obiectiv: Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale a Gorjului:
Proiecte propuse şi realizate:
a. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI
- organizarea ca titular de proiect sau ca partener a 12 festivaluri folclorice devenite
tradiţionale;
- restructurarea Simpozionului ,,Satul românesc-sat european”, care şi-a epuizat
resursele culturale şi transformarea acestuia în evenimentul RURAL FEST orientat
spre evidenţierea şi promovarea elementelor de tradiţie şi modernitate ale satului
gorjenesc;
Locaţie: Baia de Fier
- organizarea, online, împreună cu autorităţile administrative şi culturale din teritoriu,
a unor expoziţii de artă populară semnificative pentru zona respective (Baia de Fier
-2; Polovragi-2; Turceni; Rovinari; Motru; Tismana; Ţânţăreni; Novaci-2);
- organizarea de festivaluri noi: Polovragi - Festivalul zonal ,,Colindăm, Doamne,
colind”;
- menţinerea, amplificarea şi desfăşurarea on line a Târgurilor meşterilor populari
devenite tradiţionale şi participarea meşterilor populari gorjeni la Târgurile de profil
din regiune şi din ţară:
Realizat: Târgul meşterilor populari olteni (mai, Tg-Jiu), Târgul meşterilor
populari din România (august, Tg-Jiu), Târgul de Moş Nicolae (decembrie, Tg-Jiu),
Târgurile din Gorj de la Rovinari, Polovragi, Baia de Fier, Turceni, Novaci;
participare la Târgurile meşterilor populari din Craiova, Muzeul ţăranului Român
din Bucureşti, Târgurile de la Oradea şi Sibiu;
- arhivarea evenimentelor folclorice de peste an în publicaţia Revista Jiului de Sus;
- editarea de studii, albume şi culegeri de specialitate, a publicaţiilor ,,Revista Jiului
de Sus” şi ,,Crinul satelor” şi acordarea de sprijin aşezămintelor din teritoriu în
editarea de reviste ocazionale, studii, monografii locale;
Realizat:
- Studii: Pompiliu Ciolacu, Mari meşteri populari din România;
- Albume: Muzeul Crucilor de lemn de la Măceşu; Tabăra de sculptură ,,Simboluri
dacice în arta lemnului din România”de la Polovragi; ,,CJCPCT Gorj. România”,
“Polovragi, poarta spre cer”;
- reeditare Albume ,,Spectacolul lemnului”, “Ia gorjenească”, “Costumul popular
din Gorj”, “Gorj-locuri minunate” , “Dansul măştilor” şi prezentare pe pagina de
facebook a instiţiei;
- sărbătorirea a 52 ani de la înfiinţarea CJCPCT;
- realizarea unui parteneriat cu Primăria Polovragi, preluarea sub dublă autoritate,
finanţare parţială, asigurarea pregătirii de specialitate şi promovarea prin participare
on line la festivaluri din jude şi ţară a Ansamblului Folcloric ,,Cheile Olteţului” din
localitate;
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Realizat:
- participare la festivalurile din Gorj - Polovragi, Tismana, Baia de Fier, Novaci, TgJiu;
- înregistrări audio lăutari, povestitori, bocitoare, zorile, colinde etc.;
- completarea permanent a Arhivei clasice şi electronice a instituţiei;
- completarea permanentă a Bibliotecii de specialitate.
b. OBICEIURI ŞI DATINI ÎN GORJ
- permanentizarea unor manifestări artistice având ca fundament obiceiuri şi datini
gorjeneşti: Alaiul obiceiurilor de iarnă (Tg-Jiu, ediţia a XXX-a), Festivalurile de
datini şi obiceiuri de iarnă de la Motru (ediţia a VIII-a) şi Tg-Cărbuneşti (ediţia a XIa), Alaiul obiceiurilor de iarnă (Motru şi Novaci, ediţia a VI-a); on line;
- completarea unor festivaluri şi sărbători comunitare cu târguri ale meşterilor
populari şi de produse tradiţionale: Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Motru, Rovinari;
on line;
c. ARHIVA culturală a Gorjului:
- completarea permanenta a Arhivei audio-video a CJCPCT Gorj;
d. S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL GORJENESC
- Reeditarea în versiune finala (romană şi engleză), urmare a finalizării cercetărilor
din ultimii 14 ani, a Hărţii culturale a Gorjului şi difuzarea acesteia la evenimente de
gen.
3. PROGRAMUL ,,ACASĂ LA BRÂNCUŞI”
Programul ,,ACASĂ LA BRÂNCUŞI” specializat în susţinerea elementelor de
cultură scrisă şi promovarea naţională şi internaţională a imaginii culturale a Gorjului.
Proiecte propuse şi realizate:
a. ARTIFEX:
- Organizarea şi desfăşurarea marilor evenimente culturale prevăzute în Agenda
culturală a instituţiei:
* Festivalul internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi” / on line;
Participanţi invitaţi: scriitori din România, Bulgaria, Peru, Serbia, Ungaria, Israel,
Moldova, Ucraina;
* Tabăra naţională ,,Simboluri dacice în arta lemnului din România”, ediţia a II-a şi
realizarea Colecţiei omonime de artă a lemnului; off line;
Locaţie: Platoul Mănăstirii Polovragi
Partener: Primăria Polovragi
* Festivalul internaţional al artelor vizuale GORJFEST – ediţia a XXXI-a (fotografie
artistică, pictură, sculptură mică, arta lemnului); off line;
Participanţi: artişti plastici din 8 de ţări din Europa;
* Bursa Brâncuşi- Tabără de sculptură
Obiectiv: Realizarea, în cadrul Programului ,,Bicentenar Al. Ioan Cuza”,
a bustului domnitorului Unirii şi amplasarea acestuia la Facultatea de drept a
Universităţii ,,C-tin Brâncuşi” Tg-Jiu
Partener: Universitatea Tg-Jiu
* Festivalul internaţional de umor ,,Ion Cănăvoiu” şi Salonul internaţional de
caricatură
Participanţi: creatori de umor din România, Moldova, Ucraina, Bulgaria
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* Realizarea a peste 40 expoziţii diverse (artă plastică, fotografică, populară), în judeţ,
în tară şi în afara acesteia (Bulgaria, Israel).
PLAN EXPOZITIONAL
* Ianuarie:
- Expoziţie de pictură Larisa Mindoiu, sediu; offline;
- Expoziţie de pictură Florin Hutium şi de sculptură Eric Perjovschi (Rep. Moldova),
sediu; off line;
- Expoziţie colectivă de pictură ,,Urme în timp”, sediu; off line.
* Februarie:
- Expoziţie sculptură mică ,,Ziua Naţională Constantin Brâncuşi”, sediu; offline;
- Expoziţie artă populară Ziua CJCPCT Gorj, sediu; off line.
* Martie:
- Expoziţie pictură şi fotografie documentară aniversară (Adrian Frăţilă), sediu;
offline;
- Dezvelirea bustului domnitorului Al. Ioan Cuza, Universitatea ,,Constantin
Brâncuşi”; offline;
- Expoziţie colectivă pictură ,,Urmaşii” - promovare a unor tineri plasticieni elevi,
sediu; offline.
* Aprilie:
- Retrospectiva GORJFEST – Peisajul, sediu; online;
- Expoziţie pictură şi artă decorativă ,,Ouă, icoane şi flori”, sediu; online.
* Mai:
- Expoziţie artă populară, sediu; online;
- Expoziţie fotografie şi carte ,,Tudor Arghezi şi Gorjul”, sediu; online;
- Expoziţie fotografie ,,Povestea noastră - imagini din starea de urgenţă”, sediu;
online.
* Iunie:
- Retrospectivă GORJFEST 30, sediu; online;
- Expoziţie fotografie ,,Eminescu la Floreşti”, sediu; online.
* Iulie:
- Tabăra de sculptura ,,Simboluri dacice în arta lemnului din România” – inaugurare
sculpturi realizate în etapa a III-a a Taberei, Polovragi; off line;
- Expoziţie costum popular ,,Nedeia” de la Plovragi.
* August:
- Expoziţie artă populară ,,Documentar Festival Tismana”, sediu; on line.
* Septembrie:
- Expoziţie pictură Luminiţa Fuiorea, sediu; on line;
- Expoziţie icoane lemn, Muzeul Crucilor, Măceşu; off line;
- Excpoziţie grafică Florin Preda Dochinoiu, sediu; on line;
- Expoziţie fotografie veche ,,Lăutarii din Gorj”, sediu; on line;
- Expoziţie artă plastică ,,Structuri cromatice”/ CJCPCT Vâlcea, sediu; on line;
- Expoziţie document ,,Carte de inimă peb\ntru Brâncuşi”, sediu; on line.
* Octombrie:
- Salonul internaţional de caricatură ,,Ion Cănăvoiu”, sediu; off şi on line;
- Expoziţie fotografie ,,Acasă la Brâncuşi”, Simeria/ Hunedoara; off line;
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- Expoziţie stradală de fotografie ,,Salina Turda”, sediu; off line;
- Salonul internaţional de fotografie GORJFEST, stradal; off line;
- Salonul internaţional de fotografie GORJFEST, Salina Turda; off line;
- Expoziţia de fotografie ,,Flori pentr Zoe”, sediu; off şi on line:
- Expoziţie pictură Luminia Fuiorea, Tg-Jiu şi Turda; off line şi on line;
- Expoziţie grafică Dragoş Bogdan, sediu; on line.
* Noiembrie:
- Expoziţie colectivă pictură, sediu; off şi on line.
* Decembrie:
- Expoziţie icoane, sediu; off şi on line.
Estimat 2020: 22, realizat 34
* Menţinerea Editurii CJCPCT Gorj – pe segmentele cultură populară, istorie
culturală, literatură, arte plastice;
PLAN EDITORIAL
1. REVISTE
a. Revista Jiului de Sus (anuar);
b. Portal Măiastra, 4 nr. - bugetată integral;
c. Crinul satelor (anuar) (finanţare în proiectul RURAL FEST);
d. Hazul, 1 nr. (preluare în proiectul Festivalul internaţional de umor);
e. Bilete de papagal, 1 nr. (preluare în proiectul Festival internaţional ,,Tudor
Arghezi”;
f. Sprijinirea tehnoredactării revistelor ocazionale din teritoriu: Rădăcini-Baia de Fier;
Ad Mutrium-Motru, Novaceanul-Novaci.
2. CATALOAGE, ALBUME/ Pliante
a. Catalog ,,GORJFEST ‘31" (în proiect Festival internaţional de arte vizuale
GORJFEST);
b. Catalog Salonul International de Caricatură 2020 (preluare în proiectul Festivalul
internaional de umor ,,Ion Cănăvoiu”); on line;
c. Album aniversar Theodor Dădălău;
d. Album ,,Gorjul ca pasărea Phoenix”;
e. Album promovare ,,CJCPCT. Gorj. România”;
f. Album ,,Polovragi, poarta spre cer”;
d. Reeditări: ,,Dansul măştilor”, “Gorj-locuri minunate”.
3. CĂRTI:
a. Ion Cepoi, Poezii;
b. Lazăr Popescu, O mână de poeți (antologie poeți olteni);
d. Pompiliu Ciolacu, Mari meşteri populari din România;
e. Ion Popescu-Brădiceni, Poetul este un rege (antologie laureat Atelierul Național de
Poezie ,,Serile la Brădiceni”;
f. Teodora Ciobanu, Fluturi pe asfalt (debut voum poezie, laureat Festival Arghezi).
4. ALTE TIPĂRITURI
a. Calendar 2021 (grafică aniversară Tudor Vladimirescu).
Estimat 2020: 12; realizat: 22
b. EUROPA DE-ACASĂ
- participarea creatorilor gorjeni la festivaluri, saloane, târguri etc.;
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- amplificarea schimburilor culturale internaţionale prin utilizarea platformelor de
socializare;
- amplificarea legăturilor cu diaspora, stabilirea de contacte cu comunităţile
româneşti stabile din spaţiul UE, cu asociaţiile şi fundaţiile culturale româneşti din
aceste zone prin utilizarea platformelor de socializare;
- includerea în Agenda culturală anuală a instituţiei, precum şi în orice alte pliante şi
albume de prezentare a judeţului, a unor informaţii despre potenţialul turistic şi
despre oportunităţile culturale oferite de acesta în Gorj.
*
CJCPCT Gorj fiind un aşezământ cultural de drept public aflat sub autoritatea
Consiliului Judeţean Gorj, în anul 2020 finanţarea lui s-a realizat din subvenţii
acordate din bugetul instituţiei administrative judeţene, după cum urmează:
D. 1. Analiza datelor financiare corelat cu bilanţul contabil al perioadei raportate
a. Buget de venituri iniţial aprobat: 1.134.000 lei
din care:
- 794.000 lei cheltuieli personal;
- 340.000 lei bunuri şi servicii, din care:
* agenda culturală: 220.000 lei;
* editură/ tipărituri: 21.000 lei.
b. Buget de venituri final: 989.000 lei
din care:
- 777.000 lei cheltuieli personal;
- 214.780 lei bunuri şi servicii, din care:
* - 2.780 sume recuperate din anii precedenţi;
* 99.000 lei cheltuieli funcţionale şi achiziţie materiale igienizare/dezinfectare
anticovid;
* agenda culturală: 92.000 lei;
* editură/tipărituri: 21.000 lei.
c. Cheltuieli efectuate /sume la 31.12.2010: 966.016,01 lei
din care:
- 766.291 lei cheltuieli personal;
- 199.725,01 lei cheltuieli materiale din care:
* 101.726,2 lei cheltuieli funcţionale şi achiziţii materiale anticovid;
* 97.998,81 lei agenda culturală (76.998,81 lei evenimente, 21.000 lei editură).
Portofoliul de cheltuieli pe manifestări reprezintă programele şi proiectele
aferente acestora care au presupus alocări directe de fonduri din bugetul instituţiei,
celelalte proiecte fiind realizate fie fără contribuţii financiare din partea Centrului, fie
prin preluarea de către partenerii tradiţonali a unei părţi din cheltuieli.
Menţionăm că din 16 martie 2020, majoritatea evenimentelor culturale a fost
realizată on line, cheltuielile reprezentând în general premii şi tipărituri.
În ceea ce priveşte limitele valorice ale investiţiei pe evenimente luate ca bază de
referinţă, acestea au fost cele stabilite în Proiectul de management:
- pentru proiectele mici: între 100 lei şi 1.500 lei;
- pentru proiectele medii: între 1.500 lei şi 4.000 lei;
- pentru proiectele mari: între 4.000 lei şi 60.000 lei sau peste.
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Analiza gradului de acoperire din surse atrase a cheltuielilor instituţiei
Transferarea evenimentelor în on line a dus şi la diminuarea surselor atrase. Astfel
acestea au fost:
- 10.000 lei Uniunea Scriitorilor din România, parteneriat (premii Opera Omnia
Festivalul Internaţional de Literatură ,,Tudor Arghezi”);
- 600 lei, Primăria Tg-Cărbuneşti (Festivalul International de Literatură ,,Tudor
Arghezi”)
- 7.000 lei parteneri instituţionali (prin contribuţia, ca şi co-organizatori, la realizarea
proiectelor CJCPCT Gorj);
- 15.000 lei, Primăria Polovragi (Tabăra de sculptură ,,Simboluri dacice în arta
lemnului din România”, ediţia a III-a)
Total: 32.600 lei
Raportat la bugetul anual final, cuantumul surselor atrase a reprezentat peste 3,37 %
din total cheltuieli.
Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 79,32 %;
Analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie: 100%.
Ponderea cheltuielilor materiale din bugetul total: 31,68%;
Analiza cheltuielilor pe beneficiar: 97.998,81 lei.
NOTĂ: Specificăm că portofoliul de cheltuieli pe manifestările din anul 2020
reprezintă programele şi proiectele aferente acestora care au presupus alocări directe
de fonduri din bugetul instituţiei, celelalte proiecte fiind realizate fie fără contribuţii
financiare din partea Centrului, fie prin bugetarea lor de către alte instituţii sau
organisme fie prin preluarea de către partenerii tradiţionali a unei părţi din cheltuielile
de logistică: transport, cazare, masă, tipărituri etc.
Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”
După mai bine de șapte decenii de activitate încununată de roade și împliniri, cu
siguranță nimeni n-ar fi bănuit că anul trecut, „celebrul” 2020, va fi o pată neagră în
istoria ansamblului nostru, în sensul că nu am mai putut să facem, în plenitudinea
forțelor noastre, ceea ce vrem, putem și constituie, de fapt, chintesența muncii noastre:
spectacole.
Pandemia de coronavirus, care a „debutat în trombă” la jumătatea lunii martie a
anului trecut și, din păcate, încă mai face ravagii, ne-a lovit ca un trăsnet, lăsându-ne
de-a dreptul buimaci, până aveam să ne dezmeticim și să conștientizăm că trebuie să
mergem mai departe.
Astfel, după un început de an în forță, deja cu două spectacole în afara județului,
nimeni n-ar fi gândit că va trebui să ne resemnăm, ba chiar va trebui să ne resetăm
activitatea.
Iată evenimentele, cu care, începuserăm „în forță” anul trecut:
- 126 de ani de la nașterea Ecaterinei Teodoroiu, „EROINA DE LA JIU”.
A fost o amplă manifestare organizată în Piața Prefecturii de către Consiliul
Județean Gorj în cadrul căreia Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” în
calitate de instituție subordonată a deținut rolul principal;
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- 15 ianuarie – ZIUA CULTURII NAȚIONALE, ziua de naștere a poetului nepereche
Mihai Eminescu.
A fost prilejul unei întâlniri, pe acorduri de romanțe ale soliștilor „Doinei
Gorjului”(pe versuri de Mihai Eminescu) cu poeții gorjeni, în Sala „Florin Isuf” a
CJCPCT Gorj, sau, altfel spus, o colaborare reușită între instituția noastră și CJCPCT
în cadrul căreia s-au marcat cele două evenimente;
- 24 ianuarie – ZIUA UNIRII CELOR DOUĂ PRINCINCIPATE ROMÂNE, ȚARA
ROMÂNEASCĂ și MOLDOVA.
Evocarea a avut loc, în cursul dimineții, în Piața Prefecturii – ca de obicei cu o
largă implicare a ansamblului nostru.
Mica Unire a fost venerată și în cursul dupăamiezii printr-un spectacol al „Doinei
Gorjului” la Deva, acasă la colegii și prietenii noștri – membri ai Ansamblului Folcloric
Profesionist „Drăgan Munteanu”
-19 februarie – ZIUA NAȚIONALĂ BRÂNCUȘI.
A fost marcată la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” înbinând într-o armonie
perfectă, forțele artistice ale teatrului și ansamblului.
- 3 martie – spectacol la Centrul Cultural Curtea de Argeș.
A fost un spectacol de pomină, cu larg răsunet, care pe lângă succesul artistic nea adus și niște „bani frumoși” în contul instituției.
Nimeni nu gândea că va fi ultimul înainte de COVID19, fără distanțare fizică,
fără măști și fără toate celelalte, nenumărate, restricții.
Astfel, când încă mai răsuna ecoul spectacolelor de la Deva (24 ianuarie) și Curtea
de Argeș (3 martie), când ne-am trezit că trebuie să stăm departe unii de alții, la
minimunm doi metri, să ne distanțăm fizic, încât, să nu ne mai rămână decât pași puțini
până la distanțarea social.
Singurul moment „de respiro”, în privința spectacolelor, a mai fost pentru
ansamblul nostru pe 27 iunie 2020 când am prezentat un spectacol menit să contribuie
la veniturile instituției la Centrul de Cultură și Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului
5, București.
Spre bucuria noastră și a celor care ne sunt aproape și ne iubesc, „Doina Gorjului”
a rămas aceeași familie unită care și în prezent rezistă și merge mai departe, convinși
fiind, cu toții, că „după ploaie vine soare”, astfel încât pandemia va trece și iarăși vor
veni vremurile bune, în care să arătam din nou ce putem, ce știm să facem, atât de
sănătos și frumos: să readucem în scenă tradițiile de cântec și joc ale românilor.
Dacă eram obișnuiți, până în 2019 inclusiv, ca un asemenea raport să fie sintetizat
pe luni și zile și să cuprindă, pe lângă evenimentele din agenda culturală, prezențe ale
ansamblului la alte nenumărate evenimente din județ, din țară și chiar din străinătate, de
data aceasta, vrând sau nevrând va trebui să ne limităm la a explica modul în care a
trebuit să ne reinventăm și să ne orientăm spre acțiuni cu un număr restrâns de artiști,
încât să nu contravenim normelor impuse de pandemie.
Putem spune că am reușit să atingem punctele – cheie din agenda culturală, să
marcăm evenimentele încât să fim utili în continuare Consiliului Județean și să nu ne
rupem definitiv nici de cei care ne îndrăgesc și ne așteaptă: publicul spectator.
În schimb evenimentele mari, cu mulți artiști, cu invitați din județ, din țară și chiar
din străinătate nu au mai putut fi organizate.
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Festivalul dansului și portului popular pentru copii și tineret „Memorial Liviu
Dafinescu”(aprilie 2020), Festivalul Rock Transalpina (iunie 2020), Festivalul Iei de la
Hobița (24 iunie 2020), Festivalul Internațional de Folclor (august 2020) și chiar
Festivalul cântecului popular „Maria Lătărețu”(noiembrie 2020) au semănat, în loc de
amintiri frumoase, regrete deopotrivă în inima organizatorilor cât și a spectatorilor.
La fel s-a întâmplat și în țară. Astfel:
- în perioada 18-20 martie 2020 trebuia să se desfășoare la Iași, Festivalul „Constantin
Arvinte”;
- în 26 aprilie 2020 urma să fim prezenți cu un spectacol la Drobeta Turnu Sverin, la
Zilele Municipiului;
- la sfârșit de noiembrie participam de fiecare dată la Festivalul „Ioan Macrea” la Sibiu,
o adevărată competiție a ansamblurilor profesioniste.
Mai mult de atât, nu s-au mai organizat spectacole, zile ale comunităților locale,
încât să ne putem realiza programul inițial de venituri proprii.
A nu se înțelege, însă, că nu s-a muncit. Dimpotrivă, a fost o activitate susținută,
concretizată în repetiții și chiar spectacole, online „sau în direct” în funcție de
„ferestrele” din pandemie.
O realizare de succes, putem să spunem, a fost pregătirea materialului pentru două
CD-uri ale ansamblului, deziderat de ani buni, dar amânat mereu, până în 2020 când șia găsit momentul propice.
Am înțeles din plin pericolul pandemiei și ne-am aliniat regulamentelor. Ne-am
limitat cheltuielile materiale și am fost de acord cu reducerea subvențiilor înțelegând că
prioritățile cheltuirii banilor județului sunt altele.
Și, Slavă Domnului nu ne putem plânge că am fi dus lipsă de bani, raportându-ne
bineînțeles la gradul de permisivitate al acțiunilor organizate.
Așadar, în ceea ce priveşte activitatea economico-financiară a Ansamblului
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” pe anul 2020, lucrurile se prezintă astfel:
Denumire indicator

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

Prevederi Prevederi
initiale
finale 2020
2020
7.233.000 5.824.000

Venituri
realizate la 2020
5.811.695

431.000

64.000

63.000

431.000

64.000

63.000

6.802.000

5.760.000

5.748.695

Gradul total de autofinanţare în anul 2020 a fost de 1,10 %.
Denumire indicator
Cod ind.
Credite
Credite
bugetare
bugetare
initiale
definitive
TOTAL CHELTUIELI
7.233.000
5.824.000
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Plati
efectuate

5.811.695

(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
Pregătire profesională
Alte cheltuieli
(prime de asigurare nonviaţă) +chirii
TITLUL XI
ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII
ACTIVE
NEFINANCIARE
Active fixe
Alte active fixe

7.148.000

5.824.000

5.811.695

10

5.710.000

5.335.700

5.335.527

10.01
10.02

5.322.000
109.000

4.966.300
102.950

4.966.179
102.950

10.03

279.000

266.450

266.398

20

1.357.000

411.580

399.448

20.01
20.05

1.175.000
50.000

266.490
23.500

256.891
20.969

20.06
20.13

6.000

0

20.30

126.000

121.590

121.588

59

81.000

76.720

76.720

71

85.000

0

0

71.01
71.01.02
71.01.03

85.000
85.000
-

0
0
-

0
0
-

0

Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli la finalul anului 2020 a fost
de 91,80% pentru un numar de 75 de salariaţi, posturi ocupate din totalul de 75 aprobate
prin organigramă.
Ponderea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile în total cheltuieli la finele anului
2020 a fost de 6,87%.
De la Titlul II- Bunuri şi servicii au fost asigurate:
- Cheltuieli de întreţinere, furnituri de birou şi materiale pentru curăţenie, utilităţi –
încălzire, apă, canal şi iluminat (ce reprezintă un procent de 60% din total factură a
locatorului), carburanţi şi lubrifianţi (necesari autoturismelor din parcul auto, autocarul
și microbuzul la deplasările ansamblului în vederea susţinerii spectacolelor), piese de
schimb (cele mai relevante fiind anvelopele și acumulatorii auto), convorbiri telefonice,
internet, cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de spectacole şi festivaluri, cât
şi diverse acţiuni (prestări servicii artistice, culturale, scenografie și iluminat, filmare si
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transmisie în direct radio și tv, prestări servicii montare coregrafică dansuri populare
gorjenești), materiale scenografice, afişe, bannere, iluminat special, ecrane LED;
- reparații auto, reparații încălțăminte, prestări servicii mentenanță imprimante,
calculatoare, servicii medicale, cartușe imprimante, tonere, servicii mentenanţă
programe contabilitate si salarizare, legislaţie etc.;
- Achiziție – stative partituri, cizme bărbați cu talpă duracol, pantofi dans cu talpă
duracol, ghete de dans damă, cutie antifurt remorcă, memorie micro SD card 32 Gb,
monitor IPS Led Dell 27, sistem desktop Dell Optiplex 3060, multifuncțională Epson,
radiator 3000w cu trepied, accesorii pentru instrumente muzicale(universal audio, placă
sunet digitală, distribuitor semnal audio);
- Asigurările auto Casco, RCA pentru cele trei autovehicule aflate în parcul auto al
instituţiei;
- Fond handicap conform legii 448/2006.
Ca și până acum, dezideratul suprem al existenței al muncii noastre este și ne
rămâne acela de a demonstra că merităm încrederea Consiliului Județean și așteptările
gorjenilor.
Avem un colectiv alcătuit din profesioniști adevărați în arta folclorului, care abia
așteaptă să o ia de la capăt să arate ce vrea și ce poate.
Gorjenii trebuie să știe că Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” este
și va rămâne leagăn adevărat al tradițiilor și a tot ce au mai frumos aceste plaiuri
binecuvântate de Dumnezeu. Lor le aducem la tot pasul, prin cântecele noastre
mulțumiri pentru dragostea cu care ne înconjoară. Și, tot lor, le ducem faima
pretutindeni acolo unde așteptăm cu nerăbdare să ne putem lua zborul, fără teama de
COVID 19.
Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”
Odată cu declanșarea epidemiei (devenită ulterior pandemie) de Covid-19, a fost
nevoie de impunerea unor măsuri de distanțare fizică menită să reducă răspândirea
virusului SARS-Cov-2, care provoacă această boală. Măsurile luate de Guvernul
României din cauza pandemiei de Covid-19 au avut repercusiuni și asupra sectorului
cultural. Pe 16 martie 2020 s-a instaurat starea de urgență care a fost prelungită cu încă
o lună, din data de 14 aprilie 2020.
În acest context, prioritatea muzeului a fost aceea de a identifica noi canale de
promovare a ofertei, dar și de distribuție a produselor culturale, adică de a se conecta
cu publicul la distanță.
A avut loc o redefinire a rolului pe care l-au jucat platformele online în activitatea
muzeului. Dacă înainte de pandemie erau utilizate, în special, pentru promovarea
activităților muzeale, pentru a atrage vizitatorii, ulterior au fost folosite drept canale
de distribuție a ofertei culturale pentru a fi consumată de către public.
Ulterior, în urma Hotărârii nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii
stării de alertă la nivel național și a măsurii de prevenire și control a infecțiilor, în
contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-COV-2, Anexa Hotărârii
nr. 24/14.05.2020 consemnează că sunt permise activitățile culturale derulate în
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spațiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor și a sălilor de
expoziții, care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție.
Astfel, începând din 16 mai 2020, Muzeul Județean Gorj “Alexandru
Ștefulescu’’ și-a reluat activitatea cu publicul prin deschiderea tuturor obiectivelor.
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit.a, c, e, alin. 2, lit.b, c, alin.4, lit.c,
alin. 5, lit. d, j din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ şi art. 2
lit. a) din Legea muzeelor şi colecţiilor de artă, nr. 311/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” funcţionează
în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, fiind o instituţie de cultură, de drept public,
fără scop lucrativ, aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă,
cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi
recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor
umane, precum şi ale mediului înconjurător.
Fiind o instituție publică de importanță județeană, aceasta deține în patrimoniul
său muzeal bunuri de valoare excepţională, semnificative în plan județean pentru
istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură,
cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.
Finanţarea acestei instituţii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii
acordate de la bugetul local, prin bugetul Consiliului Judeţean Gorj.
Obiectivele instituţiei se circumscriu unei diversităţi de servicii culturale cu rol
deosebit de important în cadrul mediului cultural gorjean și se conformează scopului
pentru care a fost înfiinţată instituţia.
În esenţă, acestea sunt:
a. constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului
muzeal;
b. cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului
muzeal;
c. punerea în valoare a patrimoniului muzeal, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării.
Datoria esenţială a muzeului este abordarea unor modalităţi de promovare, care să
asigure, nu doar simpla participare, ci şi implicarea publicului în acţiunile desfăşurate,
aduce în atenţie o reconsiderare a rolului tradiţional al instituţiei muzeale în peisajul
cultural gorjean.
O instituţie mediatizată adecvat şi apreciată de către comunitate îşi justifică
susţinerea financiară.
În domeniul cultural, a fost elaborată o strategie culturală la nivelul judeţului, care
este în principal susţinută de Consiliul Judeţean Gorj şi instituţiile publice de cultură din
subordinea acestuia.
Majoritatea instituţiilor culturale, iar muzeul, în acest caz, nu este o excepţie, sunt
oarecum private în realizarea evenimentelor culturale de susţinerea altor actori culturali
(ONG-uri, organizaţii culturale private etc.).
Pentru muzeu, colaborările cu ONG-urile pot asigura o diversificare rapidă şi
eficientă a adresabilităţii evenimentelor culturale organizate, precum şi atragerea
interesului publicului către patrimoniul muzeal insuficient cunoscut, pe care acesta îl
deţine.

73

În exercitarea atribuțiilor manageriale, împreună cu echipa de conducere, am căutat
să pliem obiectivele strategice ale Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” cu
strategiile stabilite în plan local, regional, național și european.
Astfel, obiectivele strategice ale muzeului gorjean în perioada 2018-2023 sunt în
concordanță cu Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 20112020, precum și cu ariile tematice și obiectivele strategice ale documentelor europene
pentru perioada 2018-2023 – Agenda culturală europeană și Strategia Uniunii Europene
2020.
I. Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural.
Programul s-a desfăşurat sub forma unor proiecte ale căror obiective au fost:
- dezvoltarea și evidența patrimoniului;
- promovarea valorilor istorice din județul Gorj, introducerea acestora în literatura
de specialitate internă și externă.
Dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului.
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; Dumitru Hortopan
Cercetările arheologice desfăşurate în anii precedenţi au evidenţiat prezenţa unei
aşezări din prima epocă a fierului, faza târzie, unicat până acum în literatura de
specialitate.
Investigaţiile din anul 2020 au scos la lumină mai multe complexe arheologice
cu inventar ceramic specific epocii respective.
Cercetările arheologice preventive efectuate la Biserica „Sfântul Nicolae”sat Glogova, com. Glogova, jud. Gorj
Responsabil: Vasile Marinoiu
Cercetările arheologice preventive au fost determinate de efectuarea lucrărilor de
consolidare, restaurare, dotare și valorificare turistică a lăcașului de cult care are hramul
„Sfântul Nicolae” .
Ele s-au desfășurat în perioada 03-22 februarie 2020 și au scos la lumină materiale
arheologice (fragmente ceramice, obiecte din fier, fragmente de piatră de moară etc.) și
resturi osteologice umane care datează din secolele XVIII-XX.
De-a lungul anului 2020 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a
desfăşurat în mai multe localităţi din cuprinsul arealului judeţului, activităţi de evaluare
de teren şi de diagnostic arheologic reclamate de lucrări de exploatare a unor obiective
de investiţii: exploatări agregate minerale, microcariere de cărbune, cariere de piatră,
construcţii locuinţe civile şi anexe, actualizări PUG, modernizare drumuri, canalizări,
apă, iazuri piscicole etc.
Astfel de activităţi au fost întreprinse la Apa Neagră, Turburea, Motru, Turceni,
Bumbeşti-Jiu, Ioneşti, Albeni, Novaci, Stăncești, Câlnic, Peștișani, Brănești, Schela,
Cloșani etc., nefiind recuperate materiale arheologice.
Subproiectul – Evidenţa patrimoniului cultural mobil
Scop: Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil aflat în
depozitul muzeului.
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Proiecte realizate:
 Introducerea în Registrul de evidență analitică a bunurilor culturale mobile a unui
număr de 590 obiecte din diferite domenii;
 Introducerea în programul de evidenţă informatizată DOCPAT a unui număr de
1530 bunuri culturale existente în patrimoniul muzeului.
Responsabili. Adina Cotorogea, Simona Voinescu, Delia Cochină, Luminiţa
Dragomir, Valentin Pătraşcu, Daniela Pătrașcu, Dorina Cioplea-Văduva;
 Înregistrarea în format digital a unui număr de 428 bunuri culturale din Registrul
de evidenţă analitică a bunurilor culturale mobile.
Responsabil: Maria Părăianu;
 Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în patrimoniul
muzeului prin cercetare şi donaţii.
Responsabili: Nicoleta Troacă, Luminiţa Dragomir, Albinel Firescu.
II 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:
 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, perieri, aerisiri) a patrimoniului
existent în expunere şi depozite.
Responsabili: Maria Părăianu, Mariana Băra, Adina Troacă, Ionela Zgripcea, , Maria
Cartianu, Doina Pană, Aurică Vulpe.
 Lucrări de conservare primară în cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj
de la Curtişoara.
Responsabili: Nicolae Hotoboc, Laurenţiu Pârcălabu, Cristinel Sanda, Damian Băra,
Ion Cârciu, Constantin Nicolae Covrig, Viorel Ohima.
 Lucrări de conservare primară la Cula Şiacu-Slivileşti.
Responsabil: Nicolae Hotoboc, Damian Băra, Cristinel Sanda, Constantin Nicolea
Covrig.
 Efectuarea tratamentelor de dezinfecţie şi deratizare în expoziţiile şi depozitele
muzeului.
Responsabili:Mariana Băra, Maria Părăianu, Adina Troacă, Ionela Zgripcea, Doina
Pană, Aurică Vulpe.
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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 3 piese de ceramică din patrimoniul muzeului
Responsabil: Emilian Rădoescu.

Restaurarea a 6 piese textile din colecţia de etnografie.
Responsabil: Nicoleta Troacă.
III. 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.
 Costume splendide ale grupurilor etnice din China. Expoziție temporară de
fotografie.
Data și locul: 16 ianuarie 2020, Muzeul de Istorie și Arheologie, str. Geneva nr. 8
Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze din România, Liceul de Arte
„Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu.
Responsabili: Alina Tița, Dumitru Hortopan.
 3ART. Expoziție de grup. Expoziție personală. Performance. Expoziție
temporară de pictură.
Data și locul: 20 ianuarie 2020, Muzeul de Istorie și Arheologie, str. Geneva nr. 8
Responsabil; Dorina Cioplea-Văduva.
24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară
fotodocumentară.
Data şi locul: 23 ianuarie 2020, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor
Naţionale.
Responsabili: Maria Părăianu, Elena Firescu, Dumitru Hortopan.
 Brâncuși. Calea nesfârșită a luminii.Ilie Tudorel. Expoziție personală de artă
fotografică.
Data și locul: 19 februarie 2020, Muzeul de Artă, str. Traian nr. 2
Parteneri: Asociația Eurofotoart, Asociația Millenium, Clubul Foto-Video
Responsabil: Albinel Firescu.
 Estetica Orientală. Cultura bambusului. Expoziție temporară de fotografie.
Data și locul: 21 mai 2020, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8
Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze la București.
Responsabili: Alina Tița, Dumitru Hortopan.
 Situri UNESCO din China. Expoziție digitală de fotografie.
Data şi locul: 1 iulie 2020, site-ul muzeului, facebook
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Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze la București
Responsabil: Alina Tița, Adina Cotorogea
 Generația 2000. Expoziție digitală de fotografie.
Data şi locul: 21 iulie 2020, site-ul muzeului, facebook
Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze la București
Responsabil: Alina Tița, Adina Cotorogea
 Covido, ergo sum! Expo-caricatură. ȘAI. Expoziție temporară de caricatură.
Data şi locul: 13 octombrie 2020, Muzeul de Istorie şi Arheologie, strada Geneva nr.8
Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici din România
Responsabil: Dumitru Hortopan
 Noaptea Muzeelor. Filme de prezentare a patrimoniului și obiectivelor
muzeului. Ediție online.
Data şi locul: 14 noiembrie 2020, site-ul muzeului, facebook
Responsabili: Dumitru Hortopan, Albinel Firescu, Dorina Cioplea-Vâduva, Adina
Cotorogea
 1 Decembrie 1918. Ziua Națională a României. Expoziție online.
Data şi locul: 1 decembrie 2020, facebook
Partener: Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale
Responsabili: Titus Zamfiroiu, Adina Cotorogea
 Purtător de apa vieții. Daciana Ungureanu. Expoziție temporară de pictură.
Data şi locul: 4 decembrie 2020, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8.
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
• Decembrie ’ 89 la Târgu-Jiu. Expoziție online.
Data și locul: 16 decembrie 2020, facebook.
Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, lansări de carte
la sediul instituției.
 Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică.
Data şi locul: 14 ianuarie 2020, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu.
Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Judeţeană
„Christian Tell”.
Responsabil: Valentin Pătrașcu
 Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică.
Data şi locul: 27 mai 2020, Casa memorială „Tudor Vladimirescu”, Vladimir
Responsabil: Titus Zamfiroiu
 Tudor Arghezi – poetul şi apicultorul. Lansarea revistei Albinuşa, nr. 7
Data şi locul: 10 iunie 2020, Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi”, Tg-Cărbuneşti
Responsabil: Eugenia Firescu
 Victoria Stolojanu-Munteanu. Fericirile lui Tudor din Vladimiri, Editura
“Antim Ivireanul”, Râmnicu-Vâlcea. Lansare de carte și CD.
Data şi locul: 8 septembrie 2020, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj, Curtișoara
Parteneri: Liga culturală “Fiii Gorjului“, ziarul “Consens“
Responsabil: Albinel Firescu
 Marius Iorga. Ambiguu, Editura ”Eubeea”, Timișoara, 2020.Lansare de carte.

Data şi locul: 8 octombrie 2020, Muzeul de Artă.
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Parteneri: Cenaclul “Columna”, Târgu-Jiu
Responsabil: Dorina-Cioplea Văduva
Proiecte metamuzeale
 Zborul – spectacol de balet
Data şi locul: 19 februarie 2020, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8
Parteneri: Asociaţia „Măiastra”, Tg-Jiu
Responsabil: Albinel Firescu
 Festivalul Naţional de Etnografie şi Folclor pentru Copii şi Tineret Curtişoara, ediţia a III-a. Online
Data şi locul: 24-25 septembrie 2020, Muzeul de Istorie și Arheologie, str. Geneva nr.
8
Parteneri: Asociația ProVertical, Târgu-Jiu, Asociația Uniunea Femeilor din Gorj,
EMI-TV HD, Parcul industrial Gorj
Responsabil: Albinel Firescu
Proiecte de pedagogie muzeală.
 Atelierele de artă tradițională. Tainele muzicii. Artă și picături de tradiție.
Data şi locul: 1 septembrie 2020, Muzeul de Istorie și Arheologie, str. Geneva nr. 8,
Muzeul de Artă, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj, .
Parteneri: Asociația ProVertical, Târgu-Jiu.
Responsabil: Albinel Firescu
Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei.
 Am plecat cu cobilița. Spectacol fără public transmis în direct de televiziunea
EMI-TV
Data şi locul: 15 august 2020, Teatrul de vară, Târgu-Jiu
Parteneri: Asociația Provertical, Asociația Uniunea Femeilor din Gorj, Televiziunea
EMI-TV
Responsabil: Dumitru Hortopan
Participare la festivaluri, târguri, simpozioane, conferinţe etc.
În anul 2020 muzeul a avut următoarele participări:
 Sesiunea națională de comunicări online „Patrimoniul și educația în muzeele de
artă”, ediția a IV-a, Tulcea, 15-16 octombrie 2020 (Dorina Cioplea-Văduva)
 Sesiunea internațională de comunicări științifice „Acta Moldaviae Meridionalis”,
ediţia a XLIII-a, Vaslui, 30 septembrie-1 octombrie 2020 (Valentin Pătrașcu, Liliana
Pătrașcu)- online
 Sesiunea științifică internațională „Pontica”, ediția a 53-a, Constanța, 14-16
octombrie 2020 (Valentin Pătrașcu, Liliana Pătrașcu) – online
 Simpozionul național „Comunități umane, modernizare și urbanizare în sud-vestul
României”, Craiova, 17-19 noiembrie 2020 (Valentin Pătrașcu, Liliana Pătrașcu) online
Proiecte ca partener.
 126 de ani de la nașterea eroinei nemului, Ecaterina Teodoroiu. Film
documentar Cătălina Teodoroiu, eroina poporului român.
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Data şi locul: 14 ianuarie 2020, Cercul militar Târgu-Jiu
Iniţiatori: Garnizoana Târgu-Jiu, Centrul militar Gorj, Studioul BD Media Târgu-Jiu
Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”
Responsabili: Luminiţa Dragomir, Dumitru Hortopan
 Inventar iconic. Dan Palade. Expoziție temporară de arte vizuale.
Data şi locul: 19 februarie 2020, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8
Iniţiator: Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, TgJiu
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Muzeul Național „Constantin
Brâncuși„ din Târgu Jiu etc.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
 Ansamblul monumental „Calea Eroilor” - 82 de ani. Expoziție retrospectivă.
Expoziție temporară de arte vizuale.
Data şi locul: 27 octombrie 2020, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8.
Iniţiator: Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, TgJiu
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, TVR 3 Craiova etc.
Responsabil: Dumitru Hortopan
Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse.
În anul 2020 muzeul a desfăşurat programe şi proiecte culturale care s-au
armonizat, în chip firesc, cu funcţiile principale ale instituţiei.
Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural a avut
ca obiective dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului şi promovarea valorilor istorice
ale judeţului Gorj, inserarea acestora în literatura de specialitate internă şi externă.
În cadrul acestui program s-au desfăşurat mai multe proiecte care au avut ca scop
întocmirea riguroasă a unor activităţi care să prezinte într-o succesiune culturală şi
cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe teritoriul judeţului
Gorj începând cu epoca bronzului şi până în epoca contemporană.
Astfel, au continuat cercetările arheologice sistematice de la Târgu Logreşti –
Seaca „Capul Dealului” unde investigaţiile au scos la lumină o aşezare din prima
epocă a fierului, faza târzie, singura până acum din România.
De asemenea, cercetările arheologice preventive desfășurate la Biserica Sfântul
Nicolae de la Glogova au scos la iveală artefacte și morminte care se încadrează
cronologic în secolele XVIII-XX.
Evaluările de teren, diagnosticele și supravegherile arheologice efectuate de către
muzeu, chiar dacă nu au evidențiat potențial arheologic, au avut rolul de a completa
semnificativ veniturile instituției, afectate în mod dramatic de propagarea virusului
COVID-19.
În acelaşi timp s-a urmărit întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului
cultural existent sau îmbogăţit în urma activităţilor de cercetare și donaţie.
În anul 2020 au fost întocmite 1530 fişe analitice de evidenţă şi introduse în
programul DOCPAT.
De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor
culturale au fost introduse 428 de obiecte de arheologie şi istorie.
Au fost inventariate un număr de 590 bunuri culturale.
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Programul de Conservare şi restaurare a patrimoniului cultural a avut drept
scop păstrarea nemodificată a formei şi structurii obiectelor muzeale şi asigurarea
unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite conform cu
normele de conservare.
Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la Muzeul Arhitecturii Populare
din Gorj de la Curtişoara, la cula de la Şiacu-Slivileşti și la Casa Cartianu.
S-au desfăşurat desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în expunere
şi depozite şi s-au aplicat tratamente de dezinsecţie şi deratizare.
Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop aplicarea de tratamente
menite să asigure o rezistenţă îndelungată a bunului cultural astfel încât să-şi păstreze
funcţionalitatea.
Astfel, s-au efectuat lucrări de restaurare primară aplicate materialelor
arheologice, descoperite în urma cercetărilor arheologice.
De asemenea, au fost restaurate piese din ceramică şi material textil.
Programul Valorificarea patrimoniului muzeal s-a derulat sub forma unor
proiecte ale căror obiective au fost atragere unui public cât mai numeros şi
diversificat prin organizarea de expoziţii, simpozioane, aniversări, evocări, etc. în
cadrul muzeului, în judeţ, dar şi în afara Gorjului, iar, pe de altă parte s-a urmărit
integrarea activităţii instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii gorjene.
Programele metamuzeale au urmărit organizarea de spectacole, festivaluri,
momente coregrafice etc., având drept scop diversificarea ofertei culturale, atragerea
unui public cât mai numeros şi creşterea vizibilităţii instituţiei.
Programul de cercetare sociologică a urmărit completarea de chestionare care
au privit expoziţiile de bază în vederea creionării profilului vizitatorului şi
îmbunătăţirii activităţii instituţiei.
De asemenea, în anul 2019, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a
obţinut finanţare pentru proiectul: Muzeul Învăţării Active prin programul Erasmus+,
Acţiunea Cheie 1 – Educaţia Adulţilor care urmăreşte: creşterea competenţelor
profesionale ale personalului muzeal, dobândirea de noi idei şi tehnici pentru
îmbunătăţirea programelor pe care muzeul le oferă publicului, stimularea cetăţeniei
active, integrarea în activităţile muzeului a tehnologiei moderne etc.
Din cauza pandemiei de Covid-19, a cărei dată de finalizare este incertă, muzeul
a solicitat prelungirea proiectului cu 12 luni, până în februarie 2021.
Totodată, Muzeul Judeţean Gorj „Al. Ştefulescu” a obţinut finanţare pentru
proiectul „Explorarea tradiţiilor populare autohtone şi a transmiterii lor generaţiilor
viitoare” care se desfăşoară în parteneriat cu Organizaţia pentru Cultură din Oregon,
parte a Universităţii Oregon din SUA. El este finanţat de Departamentul de Stat al
SUA prin programul Communities Connecting Heritage.
Scopul principal al proiectului este de a susţine colaborarea internaţională şi
înţelegerea reciprocă între popoare prin realizarea de activităţi cultural-educative ce
urmăresc promovarea şi conservarea patrimoniului cultural tangibil şi intangibil.
Proiectul s-a derulat în perioada ianuarie-iulie 2020, online, zece tineri români și
americani lucrând împreună, alături de specialiști în patrimoniu cultural și meșteri
populari, încercând să afle elementele constitutive ale culturilor tradiționale și
modalitățile de conservare sau adaptare ale acestora în contextul globalizării.
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Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere;
Conform art. 12, alin. 1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare managementul
instituţiei este asigurat de un director (manager).
În cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu de administraţie
ca organ deliberativ de conducere.
În anul 2020, Consiliul de administraţie a avut 4(patru) întruniri luându-se măsuri
pentru desfăşurarea normală şi eficientă a activităţii instituţiei. Acestea au vizat
componența comisiilor, activitatea editorială, stabilirea preţurilor de vânzare a unor
materiale de promovare, achiziţionarea de materiale pentru reparaţii curente, activitatea
consignaţiei, prezentarea și stabilirea de măsuri privind punerea în aplicare a Ordinului
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-COV-2 și
pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condițiile de securitate și
sănătate în muncă pe perioada stării de alertă etc.
Tot în cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu Ştiinţific cu
rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor,
colecţiilor muzeale şi activităţii culturale.
În anul 2020, Consiliul ştiinţific s-a întrunit de 4 (patru) ori asigurându-se cadrul
firesc de dezvoltare a strategiei culturale a muzeului.
Astfel, s-au aprobat planurile de activitate pe anul 2020, Agenda culturală pentru
anul 2021, s-au recenzat studiile care au fost publicate în revista Litua. Studii și
cercetări, nr. XXII, s-a perfectat strategiei culturale pentru marcarea Bicentenarului
Tudor Vladimirescu, s-a aprobat reorganizarea expoziției de bază de la Casa memorială
Tudor Vladimirescu, sat Vladimir, comuna Vladimir, planul editorial pentru 2021etc.
Comisiile s-au reunit ori de câte ori a fost nevoie.
Măsuri
luate
pentru
gestionarea
patrimoniului
instituţiei,
îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor;
Pe parcursul anului 2020 managementul muzeului a vizat soluţionarea următoarelor
probleme:
 Reorganizarea expoziției de bază de la Casa memorială “Tudor Vladimirescu”
sat Vladimir, comuna Vladimir;
 Reparaţii curente (gletuiri, vopsiri) la pereţii sălilor de expoziţii temporare din
cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie;
 Îmbunătăţirea expoziţiei de bază a Casei Cartianu, sat Cartiu, comuna Turcinești;
 Reparaţii curente la împrejmuirea Casei Cartianu, sat Cartiu, comuna Turcineşti;
 Reparaţii curente la obiectele de arhitectură vernaculară (locuinţe şi anexe) din
cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara (casa de la
Racoți, pivnița de la Bumbești-Jiu, poarta de la Pârâul de Pripor, împrejmuirea
casei de la Bălănești);
 Reparaţii curente la împrejmuirea casei memoriale „Maria Lătărețu”, din
Bălcești;
 Reparații curente la zidul de intrare în Muzeul de Artă, str. Traian, nr. 2.
În a doua jumătate a anului 2020, la cula Cioabă-Chințescu au fost executate , pe
baza unor avize și autorizații, lucrări care au vizat, în principal, refacerea acoperișului
81

și, respectiv, unele lucrări de reparare locală a pereților avariați, mai ales la partea
superioară.
Aceste lucrări au constat în:
- demontarea învelitorii și a șarpantei existente;
- realizarea unei noi șarpante din lemn de esență tare (stejar), debitat mecanic, dar
cu îmbinări tradiționale specifice locului;
- realizarea unei învelitori din șiță, dispusă în trei straturi, realizată și montată
după tehnicile tradiționale locale;
- reparații la coronamentul pereților de zidărie;
- consolidarea locală a pereților, prin injectarea crăpăturilor și fisurilor cu mortar
tras pe bază de var hidraulic;
- realizarea unui trotuar de gardă cu lățimea de cca. 80 cm.
Măsuri luate în urma controalelor, verificări/auditări din partea autorităţilor sau
a unor organisme de control în perioada raportată;
În perioada 18 mai-19 iunie 2020 Compartimentul control intern din cadrul
Consiliului Județean Gorj a efectuat o misiune de control care a avut ca obiective
respectarea normelor legale cu privire la existența, integritatea,păstrarea și utilizarea
mijloacelor și resurselor deținute cu orice titlu și modul de reflectare a acestora în
evidența contabilă; verificarea și îndrumarea metodologică a implementării și
dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul instituției publice și modul
de gestionare și analiză a riscurilor la nivelul instituției muzeale.
Misiunea de verificare a fost finalizată prin întocmirea unui Raport de control în
care s-au prezentat constatările, concluziile și măsurile de dus la îndeplinire.
Modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Raportul de control a
fost realizt până la data stabilită.
În intervalul temporal 18-19 iunie 2020 s-a efectuat controlul privind apărarea
împotriva incendiilor și protecția civilă de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Lt. col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj.
Conform procesului verbal de control încheiat în data de 19 iunie 2020, au fost
consemnate câteva constatări care, în marea lor majoritate au fost remediate.
În data de 2 octombrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a efectuat un
control care a avut drept obiectiv verificarea respectării normelor juridice instituite în
vederea limitării răspândirii noului coronavirus.
Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei:
1. Analiza datelor financiare corelat cu bilanţul contabil al perioadei
raportate (2020):
- mii lei Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

CATEGORII

PROGRAMAT
lei
164,23
3.999,59
externe 58,89

Venituri proprii
Subvenţii
Transferuri
din
fonduri
nerambursabile
Cheltuieli de întreţinere şi pentru realizarea 1193, 03
programului anual (bunuri şi servicii)
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REALIZAT
lei
160,01
3.900,03
54,12
1130,52

5.

6.
7.
8.

Cheltuieli de personal (inclusiv sume
aferente
persoanelor
cu
handicap
neîncadrate)
Cheltuieli
din
fonduri
externe
nerambursabile
Cheltuieli de capital: investiţii
Cheltuieli pentru reparaţii capitale

2970,79

2969, 36

58,89

54, 12

-

-

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată,
conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:
Nr. Indicatori de performanţă
Perioada evaluată 2020
crt.
Realizat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri –
cheltuieli de capital)/ nr. de beneficiari (lei)
Fonduri nerambursabile (mii lei)
Număr de activităţi educaţionale
Număr de apariţii media (fără comunicate de
presă)

29,79

Număr de beneficiari neplătitori
Număr de beneficiari plătitori
Număr de expoziţii/Număr de
reprezentaţii/frecvenţă media zilnică
Număr de proiecte/acţiuni culturale
Venituri proprii din activitatea de bază (lei)
Venituri proprii din alte activităţi (lei)

1766
11.864
13

54.114
24
97

24
95.066
64.935

Tabelul managementului economico-financiar pentru anul 2020
Nr.
Bugetul de venituri şi cheltuieli
crt.
1. Bugetul de venituri, din care:
- venituri proprii/alte surse atrase
- alocaţii bugetare
- fonduri europene nerambursabile
2. Cheltuieli de întreținere, din care:
- cheltuieli de personal (inclusiv sume
aferente pers. cu handicap neîncadrate)
- bunuri şi servicii
Cheltuieli de dezvoltare, din care:
- proiecte cu finanţări din fonduri
europene
- cheltuieli de capital:investiţii
Gradul de acoperire din venituri proprii
3.
a cheltuielilor instituţiei (%) din care:
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Anul 2020
-mii lei4114,18
160,01
3900,03
54,12
4114,19
2969,36
1090,68
54,12

100%

4.
5.
6.
7.

- 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 (%)
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

3,89
71,21%
100%
1090,68
970,51
120,17

Criteriile de performanţă realizate în anul 2020:
1. Cheltuieli pe beneficiar, din care:
a) din alocații bugetare 970,51lei;
b) din surse atrase 120,17lei;
2. Gradul de acoperire din surse atrase a cheltuielilor instituţiei – minim 3,89 %
3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor – 71,21%;
4. Gradul de acoperire a cheltuielilor de personal din subvenţie - 100 %;
5. Ponderea cheltuielilor cu bunuri şi servicii din totalul cheltuielilor - maxim 26,51 %;
6. Gradul de acoperire a cheltuielilor cu bunuri şi servicii din subvenţie - 85,32 %,
7. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor/agendelor de cultură (lansări de carte,
evocări, expoziţii, târguri, cercetări, studii, vernisaje, aniversări/comemorări a unor mari
personalităţi, activităţi de recunoaştere a localităţilor cu istorii vechi şi autentice de artă,
cultură şi educaţie, de recunoaştere şi premiere a meritelor şi contribuţiei majore a
unităţilor administrativ-teritoriale şi a altor instituţii, organisme şi entităţi, în revigorarea
şi dezvoltarea actului cultural şi creşterea gradului de atracţie, interes şi preocupare a
beneficiarilor pentru domeniul specific de activitate al instituţiei de muzeu şi/sau
activităţii
cultural-educative
în
general
etc.),
din
care:
a) la sediu - minim 23
b) în afara sediului - minim 1
8. Numărul beneficiarilor (spectatori, vizitatori – număr reprezentat de cifrele
înregistrate în evidenţele analitice/contabile ale instituţiei, indiferent de categoria de
bilete – preţ întreg, redus, profesional, onorific etc.), din care:
a) la sediu –13.630
b) în proiecte – 1766
c) beneficiari din categoria de vârstă cuprinsă între 0 - 14 ani – 4370
9. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri, alte evenimente organizate
etc. – 9 ;
10. Proiecte realizate ca partener/coproducător – 6;
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11. Iniţieri de proiecte cu finanţare nerambursabilă, în vederea completării efortului
financiar din alocaţii bugetare (fonduri europene, fonduri guvernamentale, donaţii,
sponsorizări, alte fonduri nerambursabile) – 2;
Acest punct se va evalua în baza rapoartelor întocmite de compartimentele de
specialitate ale Consiliului Judeţean, situaţii ce vor reflecta, pentru perioada stabilită
prin prezentul contract de management, istoricul oportunităţilor de finanţare
nerambursabile existente la nivel naţional şi specifice domeniului său de activitate, în
condiţiile întrunirii criteriilor de eligibilitate aferente posibilelor programe/proiecte de
accesat, atât individual, cât şi în parteneriat cu diverse entităţi, proiecte purtătoare de
beneficii de orice fel (financiare, materiale, imagistice, relaţionare, administrative etc.)
pentru instituţia manageriată.
12. Proiecte în curs de implementare sau realizate cu cel puţin 50% din venituri proprii,
inclusiv donaţii şi sponsorizări – 1
Sumele corespunzătoare acestor venituri proprii vor fi solicitate distinct
Consiliului Judeţean, din bugetul anual propriu al judeţului, cu justificarea sumelor
reprezentând încasări realizate din activitatea muzeului;
13. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari – minim 1
studiu: 1
14. Suport informaţional pentru realizarea de materiale şi filme documentare privind
istoricul Muzeului Județean Gorj, locale situate pe raza administrativ-teritorială a
judeţului Gorj – 2;
15. Parteneriate active cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Gorj
pentru coordonarea şi promovarea activităţii specifice la nivel local – 3;
16. Realizarea de chestionare privind modul de percepere şi asimilare a informaţiilor
oferite populaţiei judeţului Gorj de către Muzeul Județean Gorj – 2;
17. Prelucrarea pe suport electronic a unui număr de bunuri culturale - 1530;
18. Asigurarea stării de echilibru economic la nivelul instituţiei – limita procentuală
minimă este: buget realizat/buget planificat 100%.
proiecte din cadrul programelor pentru anul 2020
Nr.
crt.

Program

Scurtă descriere
a programului

1.

Programul de
cercetare
ştiinţifică şi
evidenţa
patrimoniului
cultural

Activităţile din
cadrul
programului vor fi
orientate pe
continuarea
cercetării
arheologice
sistematice,
cartografierea
arheologică a
judeţului Gorj,
dezvoltarea
procesului de
digitizare,
continuarea
clasării
patrimoniului
cultural mobil,
cercetarea
potenţialului

Nr. proiecte în
cadrul
programului
4
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Denumirea proiectului
- Cercetarea arheologică
sistematică în siturile din
epocile bronzului şi fierului
în judeţul Gorj.
- Cercetarea etnografică a
judeţului Gorj
- Evidenţa analitică a
patrimoniului cultural mobil
- Cartografierea arheologică
a judeţului Gorj

Buget prevăzut pe
program
(lei)/Buget realizat
130.000/31.999

2.

Programul de
conservare şi
restaurare a
patrimoniului
muzeal

3.

Programul de
valorificarea a
patrimoniului
muzeal

4.

Programul
metamuzeal

5.

Programul
editorial

etnografic al
Gorjului,
îmbogăţirea
patrimoniului
Activităţile din
cadrul
programului se
vor axa pe
menţinerea stării
de sănătate a
piesei de muzeu,
măsuri de
conservare
primară,
asigurarea unor
condiţii
microclimatice
optime în sălile de
expoziţie şi
depozite, dotarea
laboratoarelor cu
aparatură
specifică
Programul va
derula activităţi
care urmăresc
reorganizarea
unor expoziţii de
bază, organizarea
de expoziţii
temporare cu o
tematică
diversificată,
organizarea de
simpozioane
locale, naţionale
şi internaţionale,
comemorări,
prelegeri, proiecte
educaţionale.
Programul se va
orienta pe
organizarea de
spectacole,
momente
coregrafice şi de
operă, festivaluri
Activităţile din
cadrul
programului au în
vedere publicarea
anuarului
muzeului, volume
ştiinţifice din
diferite domenii şi
materiale de
promovare a
identităţii vizuale
a muzeului

2

- Conservarea patrimoniului
muzeal.
- Restaurarea patrimoniului
muzeal.

100.000/35.453

14

- Ecaterina Teodoroiu în
memoria gorjenilor.
- 24 ianuarie 1859 – Unirea
Principatelor Dunărene.
- Constantin Brâncuşi. In
memoriam.
- Zilele Muzeului
Arhitecturii Populare din
Gorj de la Curtişoara.
- Ion Popescu-Voiteşti,
savantul.
- Tudor Vladimirescu în
memoria gorjenilor.
- 1 Decembrie – Ziua
Naţională a României
- Zilele Recunoştinţei.

135.000/41.761, 25

2

-Zborul, Momente
coregrafice
- Festivalul Naţional de
Etnografie şi Folclor pentru
copii şi tineret- Curtişoara

20.000/15.000

3

- Editarea revistei Litua.
Studii şi cercetări.
- Publicarea de volume
ştiinţifice.
- Editarea de materiale de
promovare a identităţii
vizuale a muzeului.

100.000/12.602
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6.

Programul de
promovare
turistică a
patrimoniului
cultural al
judeţului Gorj

7.

Programul de
cercetare
sociologică

Activităţile
subsumate
programului se
vor orienta pe
participarea la
târguri de turism,
încheierea de
parteneriate cu
agenţiile de
turism, consilierea
în vederea
realizării unor
filme
documentare
Programul
vizează
completarea de
chestionare
referitoare la
expoziţiile de
bază şi temporare.

1

- Muzeul la târgul de turism

20.000/0

1

- Chestionare sociologice
privitoare la expoziţiile de
bază şi temporare

5.000/900

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” va derula şi alte evenimente şi
activităţi care vor facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale:
- colaborarea cu universităţile din judeţ şi din ţară pentru efectuarea practicii de
specialitate,
- organizarea de serate literar – muzicale, concerte de pian, spectacole de teatru;
- lansări de carte şi reviste, etc.
- organizarea de expoziţii, evenimente şi activităţi de profil cu alte muzee, institute
culturale, ambasade, ONG-uri, etc.
Indiferent de timp şi spaţiu, muzeul s-a impus ca instituţia care colecţionează,
tezaurizează, conservă şi restaurează mărturii ale trecutului.
Muzeul reprezintă conştiinţa la care a ajuns comunitatea despre propria ei
activitate culturală. Muzeul îi ajută pe oameni să privească în trecut.
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.

Vicepreşedinte,
Gheorghe Nichifor
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