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I. CONTEXTUL STRATEGIC AFERENT ELABORĂRII PLANULUI
STRATEGIC INSTITUȚIONAL

1.1. INTRODUCERE
Planul Strategic Instituțional al Consiliului Județean Gorj va oferi oportunitatea de a identifica și
susține inițiative relevante pentru rezolvarea problemelor comunității locale, prin descrierea în
ansamblu, dintr-o perspectivă pe termen mediu și lung, a direcției viitoare a activităților instituției
și stabilirea de punți de legătură între prioritățile urmărite și resursele financiare previzionate.
Acest document de politică publică a fost realizat în cadrul proiectului „Eficientizarea planificării
strategice la nivel organizațional” (EPSO), finanțat prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020, Axa prioritară - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și
transparente, în cadrul Operațiunii Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în baza
contractului de finanțare nr. 310 din 21.01.2019.
Planul Strategic Instituțional oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor și măsurilor care
urmează a fi promovate la nivelul instituției în perioada de referință 2021-2027, pornind de la
obiective, rezultate, indicatori.
În acord cu reglementările legale privind planificarea strategică, principalele caracteristici ale Planului
Strategic al instituției (PSI) sunt: o viziune pe termen mediu și lung, analiza mediului intern şi extern,
precum şi identificarea principalilor factori implicati, analiza resurselor disponibile, stabilirea unor
obiective măsurabile şi relaționarea acestora cu condițiile de finanțare.
Documentul strategic vizează 3 componente: (A) Componenta de Management; (B) Componenta de
Buget/Programare bugetară; (C) Componenta de Implementare (monitorizare și raportare).
Prima etapă a procesului de planificare strategică este aceea a pregătirii componentei de management,
în cadrul căreia a fost analizat domeniul de competență al Consiliului Județean Gorj, respectiv
o evaluare pas cu pas a situației actuale, astfel încât să se asigure o legătură între procesul de
elaborare a politicii publice și procesul de pregătire a bugetului din cadrul celei de a doua componentă.
Rezultatul primei etape constă în mandat, viziune, valori comune, analiza mediului intern şi extern,
priorități pe termen mediu şi direcții de activitate.
Cea de-a doua etapă a procesului de planificare strategică, componenta de programare bugetară
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a constat în descrierea detaliată pentru fiecare program bugetar care este folosit la planificarea
şi implementarea politicilor care ţin de aria de competenţă a Consiliului Județean Gorj și anume:
descrierea situaţiei actuale, a scopurilor, a rezultatelor şi efectelor planificate precum şi a
indicatorilor de performanţă, a mecanismelor de implementare, a noilor inițiative de finanțare
precum şi finanțarea întregului program.
Implementarea sistemului de planificare strategică dezvoltat (PSI), a treia componentă, va permite
nivelului decizional și societății civile, să analizeze gradul de îndeplinire a obiectivelor, indicatorilor,
atingerea rezultatelor prognozate și să evalueze performanțele instituției.
Planul Strategic Instituțional este corelat cu sistemul de management al calității existent la nivelul
Consiliului Județean Gorj și stabilește o serie de obiective și ținte armonizate cu activitățile specifice
care se derulează în cadrul instituției, pentru a se asigura o creștere a efectelor şi rezultatelor muncii
derulate.
Planul Strategic Instituțional s-a elaborat cu sprijinul echipei de experți din cadrul Grupului de
Management, Subgrupurilor Tehnice de Lucru și al managerului public.

1.2. METODOLOGIE
Elaborarea Planului Strategic Instituțional s-a derulat cu respectarea prevederilor Anexei 6 - Ghid
pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală și a
cerințelor caietului de sarcini. În acest sens, metodologia a vizat următoarele etape cheie:
− aplicarea chestionarelor pentru definirea și stabilirea valorilor comune ale instituției;
− derularea de sesiuni de brainstorming pentru identificarea factorilor ce țin de mediul extern;
− aplicarea chestionarelor pentru identificarea principalelor probleme de management.
Etapa de consultare a personalului a avut drept scop identificarea principalelor probleme de
management și a elementelor privind coerența funcțională și structurală a instituției, în vederea
elaborării analizei mediului intern și ulterior, identificarea soluțiilor pentru eficientizarea activității
instituției, în vederea proiectării obiectivelor strategice.
Analiza mediului intern al instituției s-a fundamentat pe aplicarea unui chestionar angajaților
instituției și utilizarea analizei SWOT, la care au participat 112 persoane (88 cu funcții de execuție
și 24 cu funcții de conducere). Analiza mediului extern al instituției s-a realizat prin organizarea
unor sesiuni de brainstorming, la care au luat parte 50 de participanți din diverse departamente ale
instituției.
Pentru stabilirea valorilor comune au fost implicați angajații instituției, prin organizarea a 5 subgrupuri
tehnice de lucru, în cadrul cărora s-a aplicat un chestionar conceput pentru a identifica valorile
instituționale importante pentru fiecare salariat, dar și prioritizarea acestora.
În urma derulării acestor etape s-au obținut datele necesare pentru stabilirea mandatului, viziunii,
valorilor comune și obiectivelor strategice.
8

Acordul cu privire la valorile instituționale cuprinse în Planul strategic instituțional s-a obținut în
cadrul unei ședințe la care au participat cca 120 de persoane.

1.3. CONTEXT JUDEȚEAN ȘI LOCAL
Județul Gorj este situat în sud-vestul României și în nord-vestul Olteniei, pe cursul mijlociu al râului
Jiu. Teritoriul județului Gorj se desfășoară între paralelele de 44o58’ latitudine nordică și 45o38’
latitudine nordică și meridianele de 22o06’ longitudine estică și 23o39’ longitudine estică, străjuit
la nord de culmile Munților Godeanu, Vâlcan și Parâng. Județul Gorj se învecinează cu județele
Hunedoara (la nord și nord-est), Vâlcea (la nord-est și est), Dolj (la sud-est), Mehedinți (vest și
sud-vest) și Caraș-Severin (nord-vest). Județul Gorj aparține Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia,
alături de județele Dolj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Suprafața județului este de 5602 km2, ce reprezintă
2,35% din suprafața României.
Populația județului Gorj număra, la 1 ianuarie 2020, 311918 locuitori, ceea ce reprezintă 16,3% din
populația regiunii și 1,6% din populația țării. Dintre locuitorii Gorjului, 49,5% sunt de gen masculin
și 50,5% de gen feminin. Populația urbană reprezintă 45,5% din populația județului, iar cea rurală
54,5%. Densitatea populației în județul Gorj este de 55,7 locuitori/km2. Structura pe naționalități (la
recensământul din 2011, când Gorjul înregistra 341594 locuitori) este următoarea 94,2% români, 1,96%
rromi, 0,04% maghiari, 3,8% alte minorități și care nu și-au declarat etnia. Reședința județului Gorj
este municipiul Târgu Jiu, alături de care sunt un municipiu (Motru), 7 orașe (Bumbești-Jiu, Novaci,
Rovinari, Târgu Cărbunești, Tismana, Turceni, Țicleni), 24 localități componente ale municipiilor și
orașelor și 61 comune. Din cele 411 sate, 35 aparțin municipiilor și orașelor.
Judeţul Gorj se confruntă cu o diminuare a numărului de locuitori, tendinţă manifestată şi pe parcursul
ultimilor ani. În plus, judeţul Gorj a cunoscut şi o scădere a populaţiei active, aceasta înregistrând în
anul 2019 cea mai scăzută valoare din ultimii 5 ani (61,7 mii persoane).
Soldul migrator în județul Gorj a rămas constant negativ în ultimii 5 ani (-2790 persoane în 2019), ca
urmare a unei tendințe asemănătoare urmată atât de plecările, cât şi de sosirile din mediul urban
(-1272 persoane în 2019) şi rural (-1518 persoane în anul 2019).
Principalele aglomerări urbane din judeţ corespund polilor de dezvoltare economică (26,7% din
populaţia judeţului este concentrată în municipiul Târgu Jiu, 6,1% în Motru).
Din punct de vedere al structurii populaţiei active, judeţul Gorj prezintă o diferenţă notabilă faţă
de structura de la nivel naţional, cele două sectoare economice dominante (industria extractivă și
energetică) fiind suprareprezentate şi concentrând şi cel mai important număr de persoane active.
Conform datelor Institutului Național de Statistică, ponderea salariaților care lucrează în industria
extractivă este 11,8% la nivelul anului 2019, de peste trei ori mai mult decât media regională (3,15%)
și de peste 12 ori mai mult față de media națională (0,94%). Același lucru se manifestă și în industria
energetică, unde ponderea la nivel de județ este 5,0% din totalul salariaților gorjeni la nivelul anului
2019, față de 2,3% la nivel regional și 1% la nivel național.
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Economia județului Gorj se caracterizează printr-o structură industrial-agrară. Pe teritoriul județului
Gorj, la nivelul anului 2018, erau 6784 de unități active.

acestor sectoare, la termocentrale s-au făcut în mod constant investiţii, în timp ce activităţile miniere
au fost reorientate către exploatările viabile din punct de vedere economico-financiar.

Din totalul de 75145 salariați câți erau înregistrați în județul Gorj în 20191 (de 1,03 ori mai mulți
comparativ cu anul 2018), 2,17% erau în agricultură și silvicultură; 17,1% în industria energetică; 13%
în industria prelucrătoare; 12,7% în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă
caldă și aer condiționat; 2,4% în distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activități de
decontaminare; 8,18% în construcții; 14,7% în comerț cu ridicata și cu amănuntul; 4,9% în transport
și depozitare; 3,4% în hoteluri și restaurante; 0,8% în informații și comunicații; 1% în intermedieri
financiare și asigurări; 0,3% în tranzacții imobiliare; 2,4% în activități profesionale, științifice și
tehnice; 6,7% în activități de servicii administrative și servicii de suport; 4,8% în administrație publică,
apărare și asigurări sociale din sistemul public; 7,5% în învățământ; 9,2% în sănătate și asistență
socială; 1,1% în activități de spectacole, culturale și recreative; 0,6% în alte tipuri de activități în
afara celor menționate.

Agricultura, ocupație cu îndelungată tradiție în județul Gorj, dispune de o importantă suprafață
agricolă (238.559 ha la nivelul anului 2019), ce aparţine în cea mai mare parte sectorului privat.
Terenul arabil se întinde pe o suprafaţă de 98.110 ha, pajiștile naturale au o suprafață totală de
131.944 ha, din care păşuni 89.867 ha şi fâneţe 42.077 ha, suprafaţa de livezi este de 4.683 ha, iar
suprafaţa ocupată cu viţă de vie este de 3.766 ha.

Diversificarea redusă a sectorului servicii în ansamblu este consecința dezvoltării cu precădere a
serviciilor conexe sectoarelor economice dominante (producţie de energie şi industrie extractivă).
Industria se caracterizează prin preponderența ramurilor extractivă (cărbuni, țiței, gaze naturale,
materiale de construcții), cea a construcțiilor de mașini și prelucrarea metalelor, alimentară,
construcții etc. Principalele produse finite realizate de industria gorjeană sunt: energie electrică (în
termocentralele de la Turceni, Rovinari, hidrocentralele de la Novaci și din complexul hidroenergetic
Cerna - Motru - Tismana), utilaje miniere (Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bâlteni), mașini-unelte pentru
presare și forjare, articole tehnice și mașini-unelte (Târgu Jiu, Bumbești-Jiu), materiale de construcții
(Bârsești, Târgu Jiu, Târgu Cărbunești, Țânțăreni), mobilă, cherestea, parchet și plăci aglomerate
din lemn (Târgu Jiu, Novaci, Baia de Fier, Bumbești-Jiu, Tismana, Padeș, Peștișani), confecții
(Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Tismana, Motru, Târgu Cărbunești , Brătești, Florești, Glodeni, Gornovița,
Padeș, Țânțăreni ș.a.), produse alimentare (Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Bumbești-Pițic, Motru, Novaci,
Rovinari, Târgu Cărbunești, Tismana, Țicleni, Alimpești, Arcani, Bălănești, Bengești, Baia de Fier,
Bărbătești, Bustuchin, Padeș, Plopșoru, Polovragi, Telești, Turburea etc.). Un loc aparte în economia
rurală gorjeană îl ocupă meșteșugurile tradiționale precum ceramica (Glogova, Arcani, Stroiești,
Urechești, Peșteana-Jiu), prelucrarea lemnului (Suseni, Runcu, Albeni, Baia de Fier, Polovragi,
Hobița), prelucrarea firelor textile etc.
Judeţul Gorj se bazează pe o industrie bivalentă, având o dezvoltare economică legată de evoluţia
sectoarelor energetic şi minier. Conform principalilor indicatori economici, domeniile energiei şi
industriei extractive generează 22,1% respectiv 5,1% din cifra de afaceri a judeţului şi angajează 16,9%
din salariaţii judeţului. Deşi un avantaj important al industriei energetice din judeţul Gorj este dat
de capacitatea ridicată de producţie de energie şi de rezervele de cărbuni existente, productivitatea
muncii pentru ambele sectoare se situează sub media naţională. Pentru asigurarea sustenabilităţii
1

Din păcate, cca. 76% din soluri sunt afectate de eroziune, alunecări de teren sau aciditate. În plus,
se constată un grad mare de fărâmiţare a terenurilor agricole, în condițiile în care aproape jumătate
din ferme au o suprafaţă de sub un hectar.
În condițiile în care cea mai mare parte a precipitațiilor o reprezintă aversele de ploaie, seceta este
un fenomen din ce în ce mai prezent în zonele subcarpatice și de podiș ale județului Gorj. De altfel,
grosimea medie a stratului de zăpadă care trece rar de 1 cm (1,3 cm în 2011 și 2014, 1,5 cm în 2018,
1,9 cm în 2019 și maximul în zece ani de 3,8 cm în 2012) nu reușește să asigure suficientă umezeală
în sol la începutul primăverii, fiind afectate culturile agricole.
Precipitațiile în aversă din perioada caldă a anului capătă uneori aspect de vijelie și sunt însoțite de
căderi de grindină. Chiar dacă anual nu se înregistrează multe cazuri de grindină, aceasta reprezintă
un fenomen de risc ce afectează culturile agricole din câmp, dar și serele, solariile și acoperișurile
locuințelor.
În cadrul județului Gorj se remarcă un ușor echilibru între valoarea producției vegetale (109,5% în
2018 comparativ cu anul 2017) și cea animală (102,4% în anul 2018 comparativ cu 2017). Sectorul
zootehnic cuprinde efective însemnate de bovine (34394 capete), suine (75750 capete), ovine (119383
capete), caprine (25831 capete), păsări (1255201 capete).
Turismul este unul dintre cele mai importante catalizatoare de creştere economică şi poate contribui
la dezvoltarea durabilă a judeţului Gorj din punct de vedere economic, social şi al protecţiei mediului.
Dezvoltarea durabilă a judeţului Gorj se bazează pe un important potențial turistic, datorită zonelor
geografice cu o biodiversitate bogată (zone montane, depresionare, colinare), zonelor naturale
protejate, parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi monumentelor naturii, unui număr mare
de peşteri - peste 2000 reprezentând circa 1/6 din potenţialul speologic al României, diversității
florei și faunei (unele dintre ele specii unice pentru România). Județul Gorj deține un fond cinegetic
şi piscicol bogat, izvoare de ape minerale cu potenţial balnear, oferă condiţii favorabile pentru
practicarea unei game variate de forme de turism: drumeţie, alpinism, speologie, rafting, turism de
aventură, turism auto, sporturi de iarnă şi de vară, tabere de copii şi tineret, tratament balnear.
Structurile de cazare sunt variate: pensiuni, cabane, popasuri turistice, campinguri, vile, hoteluri2.
Creşterea economiei gorjene a fost confirmată de evoluţia favorabilă a PIB-ului pentru perioada 2014

Conform datelor Institutului Național de Statistică

10

2

Raport privind starea economico-socială a județului Gorj pentru anul 2019
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- 2018, Gorjul înscriindu-se în tendinţa generală ascendentă care a caracterizat Regiunea Sud-Vest
Oltenia. Valoarea de 13687,6 mil. lei a PIB - ului pentru 2018 poziţionează judeţul Gorj pe locul doi
în regiune, după Dolj (20789,4 mil. lei) și înaintea județelor Vâlcea (11559,8 mil. lei), Olt (10937,4
mil. lei) și Mehedinți (6953,6 mil. lei).
Județul Gorj este, din punct de vedere economic, un județ monoindustrial, economia fiind bazată,
în mare parte, pe activitatea de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum și pe
activitățile conexe acesteia. Principala entitate economică din județul Gorj este Complexul Energetic
Oltenia, producător de energie pe bază de cărbune care are un număr de aproximativ 12.858 de
angajați direcți și care angrenează în activitatea economică în mod indirect, alți peste 23.000 de
angajați, din cadrul societăților prestatoare de servicii și furnizorilor (producție de ansamble și
subansamble, servicii de alimentație publică, servicii transport, servicii medicale, servicii de pază
și protecție etc.), și reprezintă circa 12% din numărul total al salariaților din acest sector la nivel
european (Sursa: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
Fondului pentru o tranziție justă) și aproximativ 40% din totalul angajaților din județul Gorj (Sursa:
AJOFM Gorj).

de Dezvoltare Intercomunitară Rânca-Corneșu Mare; Asociația „Inimi de Gorjeni” Asociația pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși”; Asociația Zona Montană Gorj; Uniunea
Națională a Consiliilor Județene din România.
În ceea ce privește cooperarea, județul Gorj are încheiate următoarele colaborări: Acord de cooperare
între județele Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt și Mehedinți și Regiunea Macedoniei Centrale din Republica
Elenă; Acord de Înfrățire și Cooperare cu Raionul Călărași din Republica Moldova; Înțelegere de
Cooperare între Județul Gorj și Raionul Ungheni din Republica Moldova; Protocol de colaborare între
Județul Gorj și Regiunea Basilicata din Italia; Acord de înfrățire și cooperare între UAT Gorj și Raionul
Sîngerei din Republica Moldova; Protocol de colaborare între Consorțiul pentru Dezvoltare Industrială
Roma-Latina, a XIII-a comunitate montană din Munții Lepini și Consiliul Județean Gorj - Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia România.

Complexul Energetic Oltenia are capacitate instalată totală de 3.570 MW și o producție medie anuală
de 14 TWh și deține 22% din piața de producție a energiei electrice din România, energie produsă în
urma activității miniere din 9 (nouă) situri de extracție, din care 7 (șapte) aflate pe teritoriul județului
Gorj. Conform datelor din Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice
(PNIESC), până în anul 2030, cota de piață a producătorilor de energie pe bază de cărbune urmează să
scadă de la 25%, cât este în prezent, la 15%. În acest context, Complexul Energetic Oltenia urmează
să diminueze capacitatea instalată pe bază de lignit, cu peste 45%, respectiv de la 3.570 MW la 1.605
MW. Implicit, această diminuare presupune închiderea unor perimetre de exploatare a cărbunelui,
respectiv Husnicioara (județul Mehedinți), Peșteana (județul Gorj) și Lupoaia (județul Gorj) dar
și o reducere semnificativă a numărului de personal. Planul de restructurare prevede închiderea
a patru din cele 11 cariere pe care le operează compania. Astfel, în 2021 se va închide cariera
Rovinari, în 2024 se vor închide carierele Peșteana și Husnicioara, iar în 2027 se va închide cariera
Lupoaia. În paralel, compania intenționează să investească în capacități de producție a energiei din
surse regenerabile, respectiv 8 parcuri fotovoltaice, cu o capacitate instalată totală de 725 MW,
amplasate pe depozitele de zgură și cenușă închise. Totodată, Complexul Energetic Oltenia urmează
să reabiliteze și să modernizeze o microhidrocentrală cu o putere instalată de 10 MW la SE Turceni
și, nu în ultimul rând, să construiască două grupuri energetice pe gaze naturale, cu o putere instalată
totală de 1.325 MW.
La nivelul județului Gorj este promovată cooperarea și parteneriatele pentru dezvoltare comunitară.
UAT Gorj (prin Consiliul Județean Gorj) este parte în cadrul următoarelor asociații de dezvoltare
intercomunitară: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ADIA Aparegio Gorj; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul serviciilor
publice de salubrizare ADIS Gorj; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Gilort-Galbenu; Asociația
12
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II. COMPONENTA DE MANAGEMENT

2.1. ANALIZA SITUAȚIEI INSTITUȚIONALE ACTUALE
2.1.1. Resurse umane
Consiliul Județean Gorj este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean
pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării
serviciilor publice de interes județean. Categoriile principale de atribuții ale Consiliului Județean,
potrivit art. 173 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, sunt:

•

atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;

•

atribuţii privind bugetul judeţului;

•

atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale;

•

atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean.

Preşedintele consiliului judeţean poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii vicepreşedinţilor,
conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate,
administratorului public, secretarului general al judeţului, precum şi conducătorilor instituţiilor
şi serviciilor publice de interes judeţean. În situaţii de urgenţă sau de forţă majoră, preşedintele
consiliului judeţean, în calitatea sa de vicepreşedinte al comitetului pentru situaţii de urgenţă,
colaborează cu prefectul judeţului.
La nivelul Consiliului Județean Gorj, aparatul de specialitate este organizat, conform organigramei și
a Statului de funcții, în direcții, servicii și compartimente, astfel:
•

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

a) atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului
județean, al instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de
interes județean;

◦

Serviciul unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice,
proiecte și programe naționale

◦

Serviciul financiar-contabilitate

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;

◦

Serviciul buget, situații financiare și sinteze

c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului;
d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean (educația, serviciile sociale
pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a
altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea
publică, situațiile de urgență, protecția și refacerea mediului, conservarea, restaurarea și
punerea în valoarea a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și
rezervațiilor naturale, evidența persoanelor, podurile și drumurile publice, serviciile comunitare
de utilitate publică de interes județean, turism, dezvoltare rurală, dezvoltare economică, alte
servicii publice stabilite prin lege);

•

•

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern;
f) alte atribuții prevăzute de lege.

•

Principalele atribuţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean sunt prevăzute la art. 191 din Codul
Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările
și completările ulterioare, subsumate mai multor categorii de competențe, astfel:
•

atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor
publice de interes judeţean şi a societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;
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Direcția managementul proiectelor și relații externe
◦

Serviciul promovare, turism și comunicare

◦

Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe

Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean
◦

Serviciul investiții publice

◦

Serviciul infrastructură drumuri publice

◦

Serviciul pentru transport public județean și activități suport

◦

Compartimentul IT

Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului
◦

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

◦

Compartimentul evidență patrimoniu public și privat

◦

Compartimentul protecția mediului

15
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•

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice

− mediatizarea legislației care reglementează drepturile și obligațiile cetățeanului;

◦

Serviciul juridic-contencios

◦

Manager public

− r espectarea principiului transparenței, al aplicării unitare și al autonomiei cu privire la liberul
acces la informațiile de interes public.

◦

Serviciul achiziții publice și relații contractuale

◦

Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

•

Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate

•

Compartimentul audit intern

•

Compartimentul control intern

•

Compartimentul managementul calității și informații clasificate

În subordinea Consiliului Județean Gorj sunt înființate 9 instituții publice: Ansamblul Artistic
Profesionist „Doina Gorjului Tg. Jiu”, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Direcția Comunitară Județeană de
Evidență a Persoanelor Gorj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj,
Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Tg. Jiu,
Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, Serviciul Public
Județean Salvamont Gorj.
De asemenea, Consiliul Județean Gorj are calitatea de autoritate a administrației publice locale
ce exercită managementul unităților sanitare: Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu și Spitalul de
Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Comuna Runcu.

Politica referitoare la calitate a Consiliului Județean Gorj este aceea de a oferi servicii de calitate
care să asigure obținerea satisfacției și încrederii cetățenilor, în condiții de eficiență și eficacitate.
În ceea ce privește resursele umane, evoluția procesului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj în perioada 2014-2020 este pusă în evidență de
organigrama și statul de funcții, aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean. Dinamica personalului
pentru perioada de referință analizată (figura nr. 1) arată că a crescut atât numărul total de posturi
(+14%), cât și numărul posturilor ocupate efectiv (+20,61%).
Analiza mediului intern efectuată prin realizarea unui sondaj de opinie aplicat pe un număr de 102
salariați (din care 65 femei și 37 bărbați), reprezentând 64,56% din total posturi ocupate, arată că
peste 47% dintre respondenți au vârste cuprinse între 46-55 ani, 38% au vârste între 35-45 ani, un
procent de 14% au vârste cuprinse între 56-65 ani și doar 2% au vârste cuprinse între 20-34 ani.
Analiza comparativă a datelor privind vârstele salariaților arată că din totalul posturilor efectiv
ocupate în anul 2020, cel mai mare procent îl are salariații cu vârste între 51-61 ani (39,87%), urmat
de salariații cu vârste între 41-50 ani (38,97%). Salariații cu vârste peste 60 de ani sunt în procent
de 9,49% din total salariați. În ceea ce privește salariații cu vârste între 20-40 ani aceștia reprezintă
12,65% din totalul salariaților. Se poate observa că există o structură echilibrată a personalului în
ceea ce privește resursele umane (figura nr. 2).

De la bugetul județului sunt finanțate cheltuielile prevăzute de lege pentru funcționarea următoarelor
instituții publice: Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Gorj, Centrul Militar
Zonal Gorj, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg. Jiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Lt. Col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj.
Consiliul Județean Gorj este acționar unic la două societăți comerciale de interes județean:
Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A., aflată în procedură de insolvență, și „Parc Industrial
Gorj” S.A.
Activitatea Consiliului Judeţean Gorj se desfăşoară în conformitate cu standardul ISO 9001. În
urma auditurilor de calitate efectuate şi pe baza recomandărilor CDAQ, s-a realizat dezvoltarea
Sistemului de Management al Calităţii conform cerinţelor referenţialului ISO 9001:2015. În prezent,
sunt elaborate şi sunt funcţionale noi proceduri generale şi operaţionale, conform standardului EN
ISO 9001:2015, sistem care oferă cadrul pentru:
− a
 sigurarea unor servicii de cea mai bună calitate a economisirii timpului cetățenilor și a reducerii
birocrației în procesul eliberării documentelor solicitate;

Figura nr.1 Evoluția procesului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Gorj în perioada 2014-2020

− prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului;
16
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Activitățile desfășurate de personalul instituției corespund cu cele prevăzute în fișa postului, conform
opiniei a 82% din salariații chestionați, iar 18% declară că desfășoară și atribuții suplimentare.
Investiția în dezvoltarea resurselor umane este o prioritate pentru instituție, care în ultimii 5 ani a
asigurat participarea la cursuri de formare profesională a 93% dintre respondenți. Un procent de 70%
dintre persoanele chestionate au participat la cursuri de formare profesională la propunerea șefului
ierarhic superior, 40% au participant ca urmare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă derulate
de instituție, iar 15% au solicitat să participe la cursuri ca urmare a nevoilor de formare. În opinia a
89% dintre salariații chestionați, cursurile de formare profesională la care au participat sunt adecvate
pentru obiectivele postului și necesare pentru desfășurarea activității.
La nivelul instituției există cca 66% dintre salariații chestionați care sunt motivați să lucreze în
domeniul administrației publice ca urmare a oportunităților de dezvoltare profesională sau cursurilor
de formare profesională de care beneficiază, în timp ce 22% sunt motivați de salariu, iar 8% de
posibilitățile de promovare.
Figura nr. 2 -Evoluția resurselor umane pe categorii de vârste
Sursa: Consiliul Județean Gorj
În ceea ce privește analiza resurselor umane din punct de vedere al educației, se constată existența
unei forțe de muncă înalt calificată (57% dintre respondenți au studii postuniversitare și 45% au studii
universitare), cu competențe profesionale în domenii precum: cunoașterea unei limbi de circulație
internațională (61% dintre respondenți au nivel mediu, 10% nivel avansat), utilizare tehnică de calcul
(54% dintre respondenți au nivel mediu, 47% nivel avansat), managementul proiectelor (45% nivel
mediu, 14% nivel avansat), achiziții publice (44% nivel mediu, 18% nivel avansat), managementul
resurselor umane (33% nivel mediu, 10% nivel avansat), experiență în domenii tehnice (33% nivel
mediu, 32% nivel avansat), experiență financiar-contabilă (29% nivel mediu, 8% nivel avansat).
Analiza structurii de personal per total instituție indică un procent ridicat al salariaților cu studii
superioare (86%).
Tabel nr. 1 - Evoluția structurii de personal a Consiliului Județean Gorj

Număr total de posturi ocupate
Din care, bărbați:
Din care, femei:
Funcționari publici
Personal contractual
Număr salariați cu studii superioare
Număr salariați cu studii medii
Număr salariați cu studii de bază

2014
131
59
72
98
33
107
8
16

2015
132
59
73
100
32
109
8
15

2016
132
59
73
100
32
109
8
15
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2017
138
59
79
106
32
116
6
16

2018
151
64
87
120
31
129
8
14

2019
157
65
92
127
30
135
7
15

2020
158
65
93
128
30
136
7
15

Din analiza răspunsurilor respondenților, reiese că loialitatea față de instituție este prioritară atunci
când sunt de rezolvat sarcini urgente. Astfel, peste 74% dintre salariații chestionați au afirmat că sunt
dispuși să rămână peste program pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu cu caracter urgent, peste
22% le rezolvă strict în timpul programului de lucru și 2,9% solicită sprijinul altor colegi de serviciu.
Din punct de vedere al necesarului de resurse umane au fost identificate nevoi de personal specializat
în domenii tehnice, cum ar fi: construcții civile, drumuri și poduri, echilibrarea volumului de muncă
ce revine fiecărui salariat.

2.1.2. Proceduri și sisteme de lucru
La nivelul Consiliul Județean Gorj există un cadru coerent și unitar pentru elaborarea, verificarea,
avizarea, aprobarea, distribuirea, actualizarea și arhivarea procedurilor de sistem și a procedurilor
operaţionale.
Activitățile sunt în conformitate cu Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001:2015, în cadrul
căruia au fost dezvoltate 17 proceduri de sistem și 56 proceduri operaționale.
Procedurile de sistem și operaționale sunt aduse la cunoștința personalului implicat, un procent
de 100% dintre respondenți având cunoștință de faptul că activitățile sunt procedurate. Dintre
aceștia, 81% au afirmat că pentru fiecare activitate există o procedură, iar 18% susțin că nu toate
activitățile sunt procedurate. Spre exemplu, un procent de 11% dintre salariații chestionați susțin
că nu au cunoștință de procedura de evaluare a competențelor profesionale anuale ale salariaților.
Deși un procent de 86% dintre respondenți susțin că există o procedură de evaluare a competențelor
profesionale anuale ale salariaților, ea nu este evidențiată distinct în Lista procedurilor sistemului de
management integrat la nivelul Consiliului Județean Gorj actualizată la data de 20.10.2020.
O altă deficiență constatată este aceea că indicatorii de performanță profesională care sunt utilizați
la evaluarea anuală a performanțelor profesionale, nu sunt cunoscuți de 4,9% dintre respondenți,
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1% afirmă că nu există, iar 14,7% susțin că indicatorii nu sunt cuantificați astfel încât să poată fi
măsurați.
În ceea ce privește controlul și monitorizarea activităților desfășurate de salariați, se constată o
practică neunitară la nivelul instituției. În timp ce 47% dintre salariații chestionați susțin că nu sunt
utilizate instrumente/documente pentru monitorizarea activității, 38% susțin că întocmesc rapoarte
de activitate pe care le transmit șefului ierarhic superior. Alte metode utilizate pentru justificarea
activității menționate de respondenți sunt: note de constatare în urma deplasărilor în teren, ședințe
de informare, diverse materiale privind stadiul implementării obiectivelor.
Un procent de 78% dintre salariați conștientizează importanța sistemului de evaluare a activității
proprii, ca fiind relevantă pentru îmbunătățirea activităților, în timp ce 9,8% consideră că este
o formalitate, 8,8% nu consideră că arată deficiențele activităților, iar 5,9% nu îl consideră un
instrument util.
Sugestiile salariaților pentru îmbunătățirea activităților au fost legate de: eficientizarea proceselor
și fluxurilor de lucru, comunicarea între structurile funcționale, utilizarea bazelor de date de către
toți salariații, rotația tuturor salariaților în activitățile de implementare a proiectelor cu finanțare
nerambursabilă, o mai bună corelare între postul ocupat si pregătirea profesională și experiența
celui care îl ocupă, implementarea unui sistem capabil să gestioneze, să controleze și să optimizeze
activitatea personalului, performanța și calitatea muncii.

Infrastructura tehnică a instituției (echipamente, dotări, IT, comunicații) necesită îmbunătățiri,
fiind necesare echipamente IT și de comunicații performante și moderne. În opinia a 66%
dintre salariații chestionați există echipamente IT și de comunicații la nivelul tuturor
direcțiilor/serviciilor/compartimentelor instituției, însă conform unui procent de 23% dintre salariați
acestea există doar în cadrul anumitor compartimente, iar 8% dintre salariații afirmă că există
echipamente IT și de comunicații învechite și depășite din punct de vedere al uzurii. Resursele
tehnice care ar fi necesare, în opinia salariaților, sunt: echipamente IT (stații de lucru, imprimante,
scanere, servere, laptop) și consumabile de calitate, softuri pentru calculatoare (ex. Autocad),
mobilier, imprimante multifuncționale performante (inclusiv format A3), aparate de măsură și
control, implementarea procedurii privind registrul electronic, rețele de comunicații electronice
integrate la nivelul instituției, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video etc.),
aplicații și baze de date specifice/tipuri de activități, mijloace de deplasare în teren.
Analiza modalității de implementare a soluțiilor de e-guvernare la nivelul instituției arată că există
neclarități în rândul salariaților cu privire la acest concept, având în vedere că 23% dintre ei afirmă
că nu sunt soluții de e-guvernare la nivelul instituției și 73% au afirmat că există. Restul de 6% susțin
că nu știu sau că sunt în curs de implementare.

2.1.3. Resurse de infrastructură

Comunicarea dintre instituție și mediul extern (cetățeni, autorități publice locale etc) se realizează
în sistem clasic de registratură, doar 4,9% dintre salariații chestionați afirmând că se desfășoară și
prin registratură on-line. Restul de 95,1% au afirmat că în cadrul instituției nu există registratură
on-line.

Resursele privind infrastructura materială (clădire, birouri, spații de arhivare etc) necesită îmbunătățiri
în ceea ce privește suprafața de lucru. O parte semnificativă din clădirea în care își desfășoară
activitățile instituția reprezintă spații de birouri. Aproximativ 54% dintre salariații chestionați susțin
că spațiul de lucru este limitat, 39% apreciază că spațiul de lucru este suficient.

Comunicarea internă între salariați se realizează prin intermediul mai multor variante, în funcție de
necesități. Un procent de 51% dintre respondenți afirmă că se realizează în format electronic sau
telefonic, 37% în regimul clasic prin adrese/circulare semnate și înregistrate în registratură, 4,9%
afirmă că se utilizează aplicație internă de Intranet.

Conform punctului 15 din anexa 1 la HG nr. 1091/2006, încăperile de lucru trebuie să aibă o suprafață,
o înălțime și un volum de aer suficiente, care să permită lucrătorilor să își îndeplinească sarcinile
de muncă fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul acestora. În urma pandemiei
de COVID-19, au fost impuse o serie de măsuri de limitare a mișcării persoanelor și suspendarea
activităților care nu sunt esențiale, precum și limitarea numărului de persoane care ocupă un spațiu,
interzicerea anumitor activități și obligația de respectare a măsurilor privind igiena personală.

Circuitul documentelor în cadrul instituției se realizează atât în format fizic pe hârtie (43,1% dintre
respondenți), cât și în format electronic utilizând semnătura electronică (20,6%). Un procent de
36,3% dintre salariați susțin că doar sistemul electronic este utilizat parțial, doar unele documente
fiind transmise cu semnătură electronică fără a mai fi tipărite.

Necesitățile identificate de respondenți sunt: o mai buna organizare a spațiilor de lucru și dimensionarea
corespunzătoare a compartimentelor, în funcție de atribuțiile exercitate la nivelul acestora.
În ceea ce privește spațiile pentru depozitarea/arhivarea documentelor, 5,9% dintre respondenți au
apreciat că acestea sunt insuficiente.
Analiza investițiilor în eficiența energetică a clădirii în care funcționează Consiliului Județean Gorj,
arată că nu au fost realizate investiții (conform 78% dintre respondenți), iar alți 13,7% au cunoștință
că s-au realizat investiții, însă acestea sunt insuficiente.
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În ceea ce privește bazele de date sau aplicațiile dezvoltate la nivelul instituției, informațiile pot fi
accesate dintr-o pagină comună de către toți salariații (32.4%), există și aplicații/baze de date care
pot fi accesate doar de către o parte dintre salariați (21,6%). 18,6% dintre salariați afirmă că bazele
de date/aplicațiile dezvoltate nu pot fi accesate dintr-o pagină comună, iar 10,8% susțin că bazele
de date sunt interconectate între compartimente și corelate.
Salariații chestionați au cunoștință în procent de 94% că la nivelul instituției sunt utilizate anumite
aplicații speciale pentru anumite activități cheie (ex. managementul proiectelor, salarizare, sisteme
de securitate pentru atacurile cibernetice ș.a).
În cadrul proiectului Eficientizarea Panificării Strategice la nivel Organizațional (EPSO) sunt prevăzute
21
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a se achiziționa:
− sistem informatic integrat pentru managementul documentelor și arhivă digitală;

3. Bugetul fondurilor externe nerambursabile, a înregistrat la partea de venituri și cheltuieli
prevederi bugetare definitive în valoarea de 20,70 mii lei.
Din totalul veniturilor bugetului local au fost alocate fonduri de la bugetul de stat către bugetele
locale, astfel:

− portal servicii online EPSO;
− sistem informatic geografic (GIS);

I Sume defalcate din TVA (mii lei): 73.417

− servicii de realizare arhivă digitală;
− a
 chiziție echipamente informatice și soft-ul aferent necesare implementării sistemului informatic
integrat.

2.1.4. Resurse financiare
În opinia salariaților chestionați 35,3% apreciază că bugetul instituției este distribuit uniform pentru
toate categoriile de cheltuieli, 46,1% nu știu, iar 18,6% sunt de părere că există anumite domenii
unde se alocă mai multe resurse financiare. Un procent de 45,1% consideră că instituția ar trebui să
aloce resurse financiare suplimentare cu prioritate către proiectele finanțate din fonduri europene,
30,4% pentru dotarea cu echipamente tehnice/electronice specializate și moderne, iar 23,5% pentru
formarea profesională a salariaților.

II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (mii lei): 47.394,86
III Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în
sănătate (mii lei): 2.694
IV Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate
din FEN postaderare (mii lei): 15.108,82
V Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap (mii lei): 37.686
VI Subvenții primite din Fondul de Intervenție (mii lei): 3.500
VII Subvenții primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de
APIA (mii lei): 33,38

În ceea ce privește bugetul Consiliului Județean Gorj, în perioada 2014-2020 acesta a crescut în
fiecare an conform Legii bugetului de stat.

VIII Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole (mii lei): 1.717,20

În perioada 2014-2020, evoluția bugetului este prezentată mai jos, pe baza sumelor repartizate de
la bugetul de stat, precum și a altor surse:

X Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (mii lei): 38.756,16

a) Pentru anul 2014, bugetul propriu general al judeţului Gorj, aprobat inițial prin
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 10/29.01.2014, în cuantum de 281.794,92 mii lei - la partea
de venituri și de 283.561,46 mii lei - la partea de cheltuieli, a fost influențat prin rectificări bugetare
în lunile următoare, astfel încât, la data 31.12.2014, bugetul consolidat al județului Gorj, cumulează
valoarea de 322.765,52 mii lei - la partea de venituri şi de 323.588,92 mii lei - la partea de cheltuieli,
centralizând trei bugete componente, după cum urmează:

IX Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (mii lei): 6.310,13

b) Pentru anul 2015, bugetul propriu general al judeţului Gorj, aprobat iniţial prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Gorj nr. 20/10.02.2015, în cuantum de 305.090,64 mii lei - la partea de venituri
şi de 312.386,36 mii lei - la partea de cheltuieli, a fost influenţat prin rectificări bugetare, astfel
încât, la data de 31.12.2015, a cumulat valoarea de 366.714,13 mii lei - la partea de venituri şi de
374.897,85 mii lei - la partea de cheltuieli, centralizând trei bugete componente, după cum urmează:
1. Bugetul Local
− la partea de venituri - a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 257.214,24 mii lei;

1. Bugetul local
− la partea de venituri a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 228.246,26 mii lei;
− la partea de cheltuieli a înregistrat prevederi bugetare definitive de 229.069,66 mii lei.
Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile programate pentru anul 2014, în sumă de 823,40 mii lei a
reprezentat deficit finanţat din excedentul anilor anteriori, programat a fi utilizat pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
2. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii,
a înregistrat la partea de venituri și cheltuieli prevederi bugetare definitive în valoarea de 94.498,56
mii lei.
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− la partea de cheltuieli - a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 265.397,96 mii
lei.
Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile programate pentru acest an, în sumă de 8.183,72 mii lei, a
reprezentat deficit finanţat din excedentul anilor anteriori, programat a fi utilizat pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
2. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii a
înregistrat la partea de venituri și cheltuieli prevederi bugetare definitive în valoarea de 109.450,83
mii lei.
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I Sume defalcate din TVA (mii lei): 67.681

3. Bugetul fondurilor externe nerambursabile a înregistrat la partea de venituri și cheltuieli,
prevederi bugetare definitive în valoarea de 49,06 mii lei.
Din totalul veniturilor bugetului local au fost alocate fonduri de la bugetul de stat către bugetele
locale, astfel:
I Sume defalcate din TVA (mii lei): 75.903
II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (mii lei): 61.960,63

II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (mii lei): 56.809,35
III Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru
finanțarea investițiilor în sănătate (mii lei): 270
IV Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate
din FEN postaderare (mii lei): 5.648,64
V Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap (mii lei): 48.683

III Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în
sănătate (mii lei): 7.031

VI Subvenții primite din Fondul de Intervenție (mii lei): 5.000

IV Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru
finanțarea investițiilor în sănătate (mii lei): 2.860

VII Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole (mii lei): 810

V Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate
din FEN postaderare (mii lei): 12.558,36

IX Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (mii lei): 10.422,33

VI Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap (mii lei): 44.385
VII Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole (mii lei): 1.420
VIII Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (mii lei): 11.039,78
IX Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (mii lei): 38.380,38
c) Pentru anul 2016, bugetul propriu general al judeţului Gorj, aprobat iniţial prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Gorj nr. 1/29.01.2016, în cuantum de 286.641,03 mii lei, atât la partea de
venituri, cât și la partea de cheltuieli, a fost influențat, prin rectificări bugetare, pe parcursul anului,
astfel încât, la data de 31.12.2016, cumulează valoarea de 335.599,96 mii lei - la partea de venituri
şi de 337.222,83 mii lei - la partea de cheltuieli, centralizând două bugete componente, după cum
urmează:
1. Bugetul local
− la partea de venituri - a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 212.429,03 mii lei;
− la partea de cheltuieli - a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 214.051,90 mii
lei.
Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile programate pentru acest an, în sumă de 1.622,87 mii lei,
reprezintă deficit finanţat din excedentul anilor anteriori, programat a fi utilizat pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
2. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii a
înregistrat la partea de venituri și cheltuieli prevederi bugetare definitive în valoarea de 123.170,93
mii lei.
Din totalul veniturilor bugetului local au fost alocate fonduri de la bugetul de stat către bugetele
locale, astfel:
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VIII Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (mii lei): 14.603,47

d) Pentru anul 2017, bugetul propriu general al judeţului Gorj aprobat iniţial prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Gorj nr. 44/31.03.2017 , în cuantum de 317.906,61 mii lei - la partea de venituri
şi de 319.812,78 mii lei - la partea de cheltuieli, a fost influenţat prin rectificări bugetare, astfel
încât, la data de 31.12.2017, a cumulat valoarea de 371.512,01 mii lei - la partea de venituri şi de
387.153,65 mii lei - la partea de cheltuieli, centralizând trei bugete componente, după cum urmează:
1. Bugetul local
− la partea de venituri - a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 215.834,43 mii lei;
− la partea de cheltuieli a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 225.972,87 mii lei.
2. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii a
înregistrat la partea de venituri și cheltuieli prevederi bugetare definitive în valoarea de 155.515,08
mii lei.
3. Bugetul fondurilor externe nerambursabile
− la partea de venituri - a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 162,50 mii lei;
− la partea de cheltuieli - a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 5.665,69 mii lei.
Din totalul veniturilor bugetului local au fost alocate fonduri de la bugetul de stat către bugetele
locale, astfel:
I Sume defalcate din TVA (mii lei): 72.295
II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (mii lei): 65.916,93
III Planuri și regulamente de urbanism (mii lei): 300
IV Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în
sănătate (mii lei): 390
25
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V Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate
din FEN postaderare (mii lei): 1.730
VI Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap (mii lei): 49.796
VII Subvenții primite din Fondul de Intervenție (mii lei): 9.000
VIII Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (mii lei): 8.795,92
IX Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (mii lei): 4.307
e) Pentru anul 2018, bugetul propriu general al judeţului Gorj aprobat iniţial prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/26.02.2018, în cuantum de 402.154,40 mii lei - la partea de venituri
şi de 425.223,08 mii lei - la partea de cheltuieli, a fost influenţat prin rectificări bugetare, astfel
încât, la data de 31.12.2018, a cumulat valoarea de 474.768,58 mii lei - la partea de venituri şi de
503.280,21 mii lei - la partea de cheltuieli, centralizând trei bugete componente, după cum urmează:
1. Bugetul local
− la partea de venituri - a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 270.810,45 mii lei;
− la partea de cheltuieli a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 299.322,08 mii lei.
2. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii a
înregistrat la partea de venituri și cheltuieli prevederi bugetare definitive în valoarea de 203.893,26
mii lei.

IX Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente
cadrului financiar 2014-2020 (mii lei): 9.848,44
f) Pentru anul 2019, bugetul propriu general al judeţului Gorj aprobat iniţial prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Gorj nr. 51/19.04.2019 , în cuantum de 529.158,50 mii lei - la partea de venituri
şi de 535.007,36 mii lei - la partea de cheltuieli, a fost influenţat prin rectificări bugetare, astfel
încât, la data de 31.12.2019, a cumulat valoarea de 569.483,58 mii lei - la partea de venituri şi
de 583.604,66 mii lei - la partea de cheltuieli, centralizând două bugete componente, după cum
urmează:
1. Bugetul local
− la partea de venituri - a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 334.549,83 mii lei;
− la partea de cheltuieli a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 348.670,91 mii lei.
2. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii a
înregistrat la partea de venituri și cheltuieli prevederi bugetare definitive în valoarea de 234.933,75
lei
Din totalul veniturilor bugetului local au fost alocate fonduri de la bugetul de stat către bugetele
locale, astfel:
I Sume defalcate din TVA (mii lei): 131.210
II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (mii lei): 62.764,04

3. Bugetul fondurilor externe nerambursabile a înregistrat la partea de venituri și cheltuieli,
prevederi bugetare definitive în valoarea de 64,87 mii lei.
Din totalul veniturilor bugetului local au fost alocate fonduri de la bugetul de stat către bugetele
locale, astfel:
I Sume defalcate din TVA (mii lei): 96.876
II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (mii lei): 41.303,80

III Planuri și regulamente de urbanism (mii lei): 226,87
IV Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în
sănătate (mii lei): 10.711
V Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate
din FEN postaderare (mii lei): 526
VI Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap (mii lei): 1.215

III Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în
sănătate (mii lei): 18
IV Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap (mii lei): 66.432
V Subvenții primite din Fondul de Intervenție (mii lei): 2.545
VI Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național
(mii lei): 533

VII Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (mii lei): 80.975,48
VIII Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor
finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 (mii lei): 5.483,14
IX Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a
deșeurilor de origine animală (mii lei): 129
X Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (mii lei): 1.208,95

VII Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (mii lei): 49.919,18
VIII Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor
finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 (mii lei): 1.278,98

26

XI Alte sume primite de la UE (mii lei): 161,90
XII Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente
cadrului financiar 2014-2020 (mii lei): 38.101,41
27
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g) Pentru anul 2020, bugetul propriu general al judeţului Gorj aprobat iniţial prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/20.02.2020 , în cuantum de 615.620,09 mii lei - la partea de venituri
şi de 650.741,52 mii lei - la partea de cheltuieli, a fost influenţat prin rectificări bugetare, astfel
încât, la data de 31.12.2020, a cumulat valoarea de 737,561,30 mii lei - la partea de venituri şi de
779,171,63 mii lei - la partea de cheltuieli, centralizând trei bugete componente, după cum urmează:
1. Bugetul local
− la partea de venituri - a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 483.114,25 mii lei;
− la partea de cheltuieli a înregistrat prevederi bugetare definitive în sumă de 524.724,58 mii lei.
2. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii a
înregistrat la partea de venituri și cheltuieli, prevederi bugetare definitive în valoarea de 254.388,16
mii lei.
3. Bugetul fondurilor externe nerambursabile a înregistrat la partea de venituri și cheltuieli,
prevederi bugetare definitive în valoarea de 58,89 mii lei.
Din totalul veniturilor bugetului local au fost alocate fonduri de la bugetul de stat către bugetele
locale, astfel:
I Sume defalcate din TVA (mii lei): 114.613
II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (mii lei): 53.322,04
III Planuri și regulamente de urbanism (mii lei): 83,30
IV Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în
sănătate (mii lei): 3.694

2.2. ANALIZA SWOT
Elaborarea analizei mediului intern a constat în identificarea și analiza principalelor probleme de
management - resurse disponibile, precum și coerența funcțională/structurală a instituției și a presupus
consultări cu 102 persoane din cadrul compartimentelor Consiliului Județean. Analiza mediului intern
a vizat 4 domenii: management, resurse umane, resurse financiare și resurse de infrastructură. La
baza elaborării analizei mediului intern au stat informațiile primite în urma consultărilor și analiza
documentelor puse la dispoziție de Beneficiar, concretizate în aspecte care ar trebui îmbunătățite,
dar și aspecte pozitive.
MANAGEMENT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Implementarea unui standard de management - Necunoașterea de către unii salariați a tuturor
al calității la nivelul instituției (ISO 9001:2015); procedurilor de lucru;
- Existența unor proceduri de lucru și fluxuri - Percepția controlului intern managerial ca un
operaționale de lucru pentru activitățile;
instrument de lucru inutil;
- Grad mare de calificare și specializare
a personalului cu funcții de conducere
(studii superioare, cunoștințe în domeniile
managementul resurselor umane, managementul
proiectelor, achiziții publice etc.);
-Implementarea unui sistem de management al
documentelor.

- Indicatorii de performanță profesională
care sunt utilizați la evaluarea anuală a
performanțelor profesionale nu sunt măsurabili;

- Practică neunitară la nivelul instituției în
ceea ce privește monitorizarea și raportarea
activităților desfășurate.

RESURSE UMANE

V Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap (mii lei): 1.037

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

VI Subvenții primite din Fondul de Intervenție (mii lei): 23.835

- Structura de personal pe categorii de vârste
este echilibrată, peste 50% dintre salariați având
vârste până în 50 de ani;
- Personal calificat cu studii superioare (57%
dintre respondenți au studii postuniversitare și
45% au studii universitare); Per total instituție
86% dintre salariați au studii superioare.

- Resurse umane insuficiente în anumite domenii
tehnice - ingineri construcții civile, drumuri și
poduri etc.
- Supraîncărcarea cu sarcini a unora dintre
salariați.

VII Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (mii lei): 101.640,85
VIII Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor
finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 (mii lei): 2.943,17
IX Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a
deșeurilor de origine animală (mii lei): 128,52
X Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină (mii lei):
33,30
XI Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente
cadrului financiar 2014-2020 (mii lei): 180.208,30
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- Deținerea competențelor profesionale în
domenii precum: cunoașterea unei limbi de
circulație internațională, utilizare tehnică de
calcul, managementul proiectelor, achiziții
publice, managementul resurselor umane,
experiență în domenii tehnice, experiență
financiar-contabilă;
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2.3. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

- Interes crescut pentru dezvoltarea profesională
a resurselor umane din cadrul instituției (în
ultimii 5 ani au participat la cursuri de formare
profesională 93% dintre respondenți);

Analiza mediului extern prezintă factorii externi care pot influența activitatea Consiliului Județean
Gorj - mediul politic, economic, social, modificările tehnologice, legislative și de mediu (PESTLE),
dar și factorii care au un impact direct sau indirect asupra instituției.

- Conștientizarea de către salariați a importanței
și necesității cursurilor de formare profesională
pentru desfășurarea activității (89% dintre
salariați consideră că sunt adecvate pentru
obiectivele postului);

INFLUENȚA FACTORILOR POLITICI
1. Strategia Energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, impune implementarea
Planului de decarbonare al Complexului Energetic Oltenia cu un rol prioritar în trecerea de la
combustibili fosili solizi către tehnologii cu emisii reduse de carbon, care poate avea o influență
negativă precum: diminuarea locurilor de muncă, scăderea încasărilor la nivelul județului, scăderea
veniturilor salariaților, declin economic, creșterea șomajului.

- Majoritatea salariaților sunt motivați să
lucreze în instituție pentru oportunitățile de
dezvoltare profesională sau cursurile de formare
profesională de care beneficiază (66%), dar și
pentru salariu (22%);

2. Schimbările dese ale factorilor politici din cadrul administrației publice centrale determină o
impredictibilitate a reformelor, închiderea unor programe de finanțare sau deschiderea altora,
stabilirea altor priorități de investiții (infrastructură rutieră/feroviară etc.), întârzieri alte
activităților propuse, care au impact asupra dezvoltării locale și județene.

- Disponibilitatea pentru program prelungit de
lucru și încadrarea în termene limită (74%).

3. Nerespectarea termenelor de aprobare a programelor operaționale și a celor guvernamentale,
inclusiv a decontărilor în cadrul proiectelor deja începute, conduc la întârzieri ale investițiilor
propuse.

RESURSE DE INFRASTRUCTURĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Implementarea soluțiilor de e-guvernare la - Spațiul de lucru este limitat în unele dintre
nivelul instituției;
birouri, iar clădirea nu a beneficiat de investiții
în eficiența energetică;
- Implementarea unui sistem de arhivare Spații
insuficiente
electronică a documentelor;
documentelor;

pentru

arhivarea

- Comunicarea internă se realizează în principal - Utilizarea și a circuitului fizic de transmitere a
în format electronic sau telefonic;
documentelor, concomitent cu documentele în
format electronic;
- Utilizarea de aplicații speciale pentru - Existența în cadrul unor compartimente a
activități cheie (ex. managementul proiectelor, echipamentelor IT învechite și depășite moral,
salarizare, sisteme de securitate pentru lipsa unor echipamente performante și moderne;
atacurile cibernetice ș.a).
- Insuficiența bazelor de date necesare
pentru desfășurarea activităților tuturor
compartimentelor.

PUNCTE SLABE

- Bugetul anual este distribuit uniform pe - Resurse financiare insuficiente
categorii de cheltuieli;
realizarea unor investiții.
- Programarea și execuția bugetară este
corelată cu programele și proiectele aflate în
responsabilitatea instituției.
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INFLUENȚA FACTORILOR ECONOMICI
1. Declinul economic determinat de restricțiile impuse pe timpul pandemiei generate de virusul
SARS-COV-2, pun o presiune pe serviciile pe care autoritățile publice județene le furnizează
populației și agenților economici;
2. Fluctuațiile cursului valutar determină reduceri financiare ale proiectelor de investiții derulate
pe parcursul mai multor ani, ca efect al diferențelor de curs valutar;
3. Reducerile economice în sectorul bugetar (ex. plafonarea salariilor) pot genera fluctuații ale
personalului sau scăderea eficienței, ori, în cazuri mai grave, favorizarea corupției;
4. Specificul monoindustrial al județului și închiderea unor activități din domeniul energetic în
perioada următoare pot genera scăderi ale încasărilor la bugetul județului și implicit reducerea
posibilităților de co-finanțare a proiectelor;
5. Deficitul de specialiști pe domenii tehnice poate determina instituția să nu-și desfășoare
activitățile cu eficacitate sau conform așteptărilor cetățenilor;
6. Dezvoltarea de parteneriate publice și private poate asigura creșterea calității serviciilor oferite
de instituție și a contribuției la dezvoltarea locală și județeană.

RESURSE FINANCIARE
PUNCTE TARI

4. Politicile la nivel național de austeritate fiscală pot determina reducerea investițiilor propuse la
nivelul județului și scăderea încasărilor la bugetul județului.

pentru

INFLUENȚA FACTORILOR SOCIO-CULTURALI
1. Declinul demografic al populației și îmbătrânirea forței de muncă determină o neasigurare a
resurselor de muncă necesare instituției;
2. Migrația forței de muncă determină imposibilitatea angajării de către instituție a unui personal
calificat, competent și care să răspundă nevoilor;
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3. Capacitatea la adaptare și flexibilitatea la nou (inclusiv digitalizare) pot fi afectate ca urmare a
faptului că în următorii 10-15 ani media de vârstă a salariaților instituției va crește;
4. Deteriorarea imaginii instituției poate afecta încrederea cetățenilor în serviciile furnizate.
INFLUENȚA FACTORILOR TEHNOLOGICI
1. Evoluția tehnologică accelerată determinată de măsurile impuse în contextul pandemiei
generate de virusul SARS COV-2 poate crea diferențe între serviciile oferite de instituție și nevoile
cetățenilor;
2. Un grad informatizat ridicat al instituției ar reduce volumul de muncă, creșterea timpilor
de răspuns la solicitările cetățenilor, eficientizarea proceselor de lucru, scăderea costurilor
administrative;
3. Digitalizarea activităților instituției ar conduce la un eficientizarea evidenței datelor existente,
simplificarea procedurilor administrative, reducerea consumului de hârtie, stocarea și arhivarea
datelor;
4. Lipsa de dispozitive informatice a cetățenilor care să le confere accesul la serviciile digitale
oferite de instituție poate genera sincope în asigurarea serviciilor publice.
INFLUENȚA FACTORILOR LEGISLATIVI
1. Schimbările legislative frecvente determină presiuni suplimentare la nivelul instituțiilor care
trebuie să se adapteze într-un timp relativ scurt la noile prevederi, inclusiv creșteri ale cheltuielilor;
2. Schimbări continue a legislației în domeniul urbanismului au ca efect o aplicare greoaie a
prevederilor legale și furnizarea de servicii neconforme;
3. Schimbările legislative în domeniul accesării fondurilor externe nerambursabile sau
guvernamentale pot influența investițiile la nivelul județului, schimbarea priorităților de dezvoltare
sau renunțarea la unele dintre proiecte.
4. Modificările frecvente ale legislației pot determina dificultăți/interpretări eronate/incertitudini
ale salariaților cu privire la aplicarea anumitor prevederi legale.
INFLUENȚA FACTORILOR DE MEDIU
1. Sursele de poluare existente (ex. radiații electromagnetice generate de calculatoare vechi,
imprimante, scanere alte echipamente, poluare fonică, olfactivă, a aerului cu noxe emise mașini)
pot afecta starea de sănătate a salariaților;
2. Dezastrele naturale pot cauza întârzieri sau opriri temporare a activităților instituției sau ale
proiectelor cu finanțare nerambursabilă pe care le implementează (lucrări de drumuri județene,
reabilitări ale clădirilor etc);
3. Strategia pentru managementul riscurilor trebuie să prevadă măsuri care să contribuie la
continuarea activităților instituției în caz de dezastre naturale, de genul stocarea/recuperarea
datelor (backup zilnic al documentelor create), inclusiv arhivarea electronică a documentelor;
4. Planul Național de Gestionare a Deșeurilor impune obligații care trebuie îndeplinite și la nivel
județean, astfel că instituția trebuie să asigure implementarea planului județean de gestionare a
deșeurilor și să urmărească atingerea țintelor impuse.

2.4. MANDAT
Consiliul Județean Gorj este autoritatea administrație publice locale, constituită la nivel județean
pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor
publice de interes județean, în scopul satisfacerii interesului public local.

2.5. VIZIUNE
Consiliul Județean Gorj va contribui la dezvoltarea durabilă a județului și la asigurarea unor servicii
publice de interes județean de calitate, în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.

2.6. VALORI COMUNE
Valorile comune care stau la baza activității Consiliului Județean Gorj sunt:
1. Profesionalism
2. Legalitatea
3. Orientarea către cetățeni
4. Transparență
5. Integritate
Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice instituția se angajează să promoveze:
1. Profesionalismul: personalul din cadrul aparatului de specialitate își va îndeplini atribuțiile de
serviciu cu responsabilitate, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
2. Legalitatea: personalul aparatului de specialitate va respecta Constituția și legile țării;
3. Orientarea către cetățeni: orientarea activităților publice, în funcție de nevoile pe care le
determină pentru bunăstarea cetățenilor;
4. Transparența: activitățile desfășurate de salariații instituției în exercitarea funcției lor sunt
publice și sunt supuse monitorizării cetățenilor.
5. Integritate: personalul din cadrul aparatului de specialitate nu va solicita sau accepta, direct ori
indirect, pentru el sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în exercitarea funcției pe care o
deține, sau să abuzeze în vreun fel de aceasta.

2.7. OBIECTIVE STRATEGICE
Viziunea Consiliului Județean Gorj propusă pentru perioada 2021-2027 va fi atinsă prin intermediul
următoarelor obiective strategice:
1.	 Dezvoltarea socio-economică a județului Gorj
2.	 Modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice
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3.	 Eficientizarea activităților instituției și cooperării interinstituționale
4.	 Promovarea dezvoltării durabile a mediului natural și construit
Obiectivele strategice vor fi asigurate printr-o serie de măsuri concrete care vor fi susținute de o
planificare bugetară multianuală, indicatori de monitorizare și ținte prevăzute a fi atinse până în
anul 2027.

III. COMPONENTA DE BUGET/PLANIFICARE BUGETARĂ

Măsurile propuse sunt corelate cu Strategia de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027.
Obiective strategice
1.Dezvoltarea socio-economică
a județului Gorj

Direcții de acțiune

3.1. PROGRAME BUGETARE

1.1.Dezvoltarea infrastructurii CDI
1.2.Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor

Programele bugetare care finanțează direcțiile strategice de activitate (obiective) sunt prezentate
în tabelul de mai jos. Fiecare direcție strategică de activitate este finanțată de unul sau mai multe
programe bugetare, astfel:

1.3.Dezvoltarea parteneriatelor public-privat
1.4.Dezvoltarea turismului
2.Modernizarea și dezvoltarea
serviciilor publice

2.1.Conectarea la rețelele de transport național și internațional

Obiective (direcții) strategice

2.2.Dezvoltarea infrastructurii de transport

1.Dezvoltarea socio-economică
a județului Gorj

2.3.Dezvoltarea și modernizarea sistemului de educație
2.4.Dezvoltarea și modernizarea sistemului de sănătate
2.5.Dezvoltarea/modernizarea
sociale

şi

diversificarea

2.7.Îmbunătăţirea capacităţii de prevenire şi gestionare a
situaţiilor de urgenţă

2.Modernizarea și dezvoltarea
serviciilor publice

2.1.Programe bugetare privind conectarea județului la rețelele
de transport național și internațional
2.2.Programe bugetare privind infrastructura de transport
2.3.Programe bugetare privind infrastructura educațională

2.9.Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilități
publice de interes județean

2.4.Programe bugetare privind infrastructura de sănătate

3.1.Dezvoltarea resurselor umane

2.5.Programe bugetare privind infrastructura socială

3.2.Debirocratizarea și simplificarea procedurilor

2.6.Programe bugetare privind infrastructura culturală și
patrimoniul cultural

3.3.Îmbunătățirea relațiilor interinstituționale
4.Promovarea
dezvoltării
durabile a mediului natural și
construit

1.2.Programe bugetare privind infrastructura de sprijin a
afacerilor

1.4.Programe bugetare privind dezvoltarea turismului

2.8.Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sportive

3.Eficientizarea activităților
instituției
și
cooperării
interinstituționale

1.1.Programe bugetare privind infrastructura CDI

1.3.Programe bugetare privind dezvoltarea parteneriatelor
public-privat

serviciilor

2.6.Dezvoltarea infrastructurii culturale

Programe bugetare corespunzătoare direcţiilor
strategice de activitate

2.7.Programe bugetare privind infrastructura sportivă

4.1.Reducerea emisiilor de CO2 și creșterea eficienței energetice

2.8.Programe bugetare privind capacitatea de prevenire şi
gestionare a situaţiilor de urgenţă

4.2.Protejarea și conservarea biodiversității

2.9.Programe bugetare privind infrastructura tehnico-edilitară
de interes județean
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Obiective (direcții) strategice
3.Eficientizarea activităților
instituției
și
cooperării
interinstituționale

Programe bugetare corespunzătoare direcţiilor
strategice de activitate
3.1.Programe bugetare privind dezvoltarea resurselor umane

Program 1.1: Dezvoltarea infrastructurii CDI
Descrierea programului:

3.2.Programe bugetare privind eficientizarea activității
3.3.Programe bugetare
interinstituționale

4.Promovarea
dezvoltării
durabile a mediului natural și
construit

3.1.1. Obiectivul strategic 1: Dezvoltarea socio-economică a județului Gorj

privind

îmbunătățirea

Prin susținerea inovației și îmbunătățirea cooperării dintre
mediul științific/academic și mediul de afaceri, capacitatea
de cercetare și inovare va contribui la modernizarea economiei
județului și la diversificarea acesteia.

relațiilor

4.1.Programe bugetare privind reducerea emisiilor de CO2 și
creșterea eficienței energetice

Unitățile de cercetare dezvoltare incluse în sistemul național de
cercetare-dezvoltare care se regăsesc în județul Gorj sunt:

4.2.Programe bugetare privind protejarea și conservarea
biodiversității
4.3.Programe bugetare
schimbărilor climatice

privind

prevenirea

La nivelul județului Gorj există un deficit în ceea ce privește
infrastructura de cercetare dezvoltare și inovare.

Unitățile și instituțiile de drept public din județ sunt de
următoarele tipuri:

impactului

- 1 universitate publică acreditată (Universitatea „Constantin
Brâncuși” Târgu Jiu);
- 1 stațiune de cercetare-dezvoltare (Stațiunea de Cercetare și
Producție Pomicolă Târgu Jiu);
- Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Gorj
funcționează, din anul 1978, ca instituție publică extrabugetară
cu personalitate juridică, având ca obiect de activitate studii și
cercetări de sol, analize de plante și îngrășăminte.
În cadrul unităților și instituțiilor de drept privat sunt incluse
întreprinderile și ONG-urile care au activitate principală de
cercetare, cât și întreprinderi care au activitate secundară de
CDI. În județul Gorj erau în funcțiune în anul 2021 un număr de
112 societăți care au obiect principal sau secundar de activitate
autorizat cercetare-dezvoltare (codurile CAEN 7211, 7219 sau
7220). Ponderea societăților cu obiect de activitate în domeniul
cercetare-dezvoltare din total unități active din județul Gorj
este de 1,65%.
Activitatea de cercetare-dezvoltare însuma în anul 2018, la
nivelul județului Gorj, doar 30 de cercetători, 4 tehnicieni și 20
de persoane din alte categorii decât cele menționate. Numărul
cercetătorilor este foarte mic, el reprezentând doar 3,7% din
cercetătorii regiunii și 5,6 salariați la 10000 persoane ocupate
civile.
Domeniul de politică publică:

Strategia Națională de Competitivitate
Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România
Strategia Națională de Cercetare Dezvoltare și Inovare
Strategia Regională a POR Sud-Vest Oltenia
Strategia RIS3 Sud-Vest Oltenia
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Obiectivele programului:

Program 1.3: Dezvoltarea parteneriatelor public-privat

Infrastructura de cercetare-dezvoltare și inovare dezvoltată
Creșterea numărului de cercetători

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Creșterea gradului de promovare a structurilor de tip CDI

Finanțarea programului:

Fonduri Externe Nerambursabile,
Regional 2021-2027

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).

La nivelul județul au fost formate parteneriate public-privat
pentru înființarea Grupurilor de Acțiune Locală. Este nevoie de
identificarea domeniilor în care se pot încheia parteneriate cu
mediul privat și dezvoltate activități comune, care vor aduce un
plus de valoare adăugată economiei locale.

Domeniul de politică publică:

Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027

Obiectivele programului:

Susținerea mediului de afaceri

Creșterea numărului de parteneriate pentru cercetare-dezvoltare
Programul

Operațional

Program 1.2: Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor
Descrierea programului:

Descrierea programului:

În județul Gorj funcționează un singur parc industrial, fără a fi
alte structuri care să sprijine companiile, care necesită lucrări de
modernizare și reabilitare, precum și de extindere. Principalele
acțiuni incluse în acest obiectiv specific vizează investițiile
în sprijinirea dezvoltării unui sistem antreprenorial atractiv
care să favorizeze competitivitatea și dezvoltarea serviciilor
aferente infrastructurilor de sprijin a afacerilor (incubatoare,
acceleratoare de afaceri, parcuri industriale etc.).

Asigurarea unor servicii publice de calitate
Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Creșterea numărului de parteneriate public privat

Finanțarea programului:

Buget local - privat

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(organizare întâlniri cu mediul de afaceri, identificarea
facilităților pentru dezvoltarea parteneriatelor, selectare
parteneri, implementare parteneriate).

În registrul național al entităților de inovare și transfer
tehnologic acreditate nu se regăsesc entități din județul Gorj. În
sistemul de acreditare național nu se află niciun parc științific și
tehnologic, structură complexă, considerată parte din entitățile
de cercetare-dezvoltare-inovare.
Domeniul de politică publică:

Strategia Națională de Competitivitate
Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România
Strategia Regională a POR Sud-Vest Oltenia
Strategia RIS3 Sud-Vest Oltenia

Obiectivele programului:

Infrastructura de afaceri dezvoltată
Sprijinirea mediului de afaceri

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Capacități create pentru pepinierele de afaceri
IMM-uri care utilizează servicii
afaceri/parcuri industriale

pentru

incubatoare

de

Locuri de muncă create
Finanțarea programului:

Fonduri Externe Nerambursabile,
Regional 2021-2027

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).
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3.1.2. Obiectivul strategic 2: Modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice

Program 1.4: Dezvoltarea turismului
Descrierea programului:

Conform POR 2021-2027 turismul creează oportunități de
creștere economică regională şi locală şi contribuie la crearea
de noi locuri de muncă prin valorificarea patrimoniului cultural
şi natural. Valorificarea arealelor cu potențial turistic, a zonelor
din localitățile urbane, a atracțiilor turistice din regiune poate
contribui la creșterea economică a unor centre, prin favorizarea
apariției şi dezvoltării firmelor locale, transformând areale cu
competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru
utilizatori și turiști.

Program 2.1: Conectarea la rețelele de transport național și internațional
Descrierea programului:

Colaborarea dintre autorități (care dispun de instrumente
legislative, economice, sociale), agenţi economici (care iniţiază
proiecte de amenajare şi servicii turistice), actori importanți
care militează pentru protecţia mediului şi păstrarea moştenirii
culturale, prestatori locali de servicii turistice, tour-operatori şi
agenţii de turism şi, nu în ultimul rând, turişti, ca beneficiari,
este absolut necesară pentru dezvoltarea sustenabilă a turismului
în județul Gorj.
Recunoașterea şi promovarea patrimoniului natural şi cultural
al județului Gorj, în special a zonelor reprezentative incluse
în ariile naturale protejate (parcurile naţionale, naturale,
rezervaţiile, siturile Natura 2000), resurse minerale, ape şi
păduri, diversitate floristică şi faunistică reprezintă o şansă
reală de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung. În vederea
dezvoltării durabile a turismului în județul Gorj, este necesară
întreprinderea unor măsuri (acțiuni) axate pe formele de turism
abordate, cum ar fi: Eficientizarea acțiunilor de promovare,
Dezvoltarea ofertei de produse turistice în cadrul formelor de
turism abordate, Dezvoltarea infrastructurii turistice.
Domeniul de politică publică:

Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice
și servicii turistice conexe

Finanțarea programului:
Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și
a ecoturismului
Fonduri Externe Nerambursabile, Programul Operațional
Regional 2021-2027
Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).
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−

34 rețele de drumuri de interes județean (lungimea totală
- 835 km);

−

194 rețele sunt de drumuri comunale, având o lungime
totală de 1018 km.

Domeniul de politică publică:

Strategia actualizată de implementare a Master Planului General
de Transport al României parte din Planul Investițional pentru
dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada
2020-2030

Obiectivele programului:

Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane
situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea
drumurilor județene;

Masterplanul pentru dezvoltarea turismului 2007-2026
Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

6 trasee de drumuri naționale cu o lungime totală de 421
km (DN 6B, DN66, DN 66A, DN 67, DN 67B, DN 67C, DN 67D);

În anul 2019, lungimea totală a drumurilor publice din județul
Gorj era de 2274 km, reprezentând 20,11% din lungimea totală a
drumurilor publice din regiunea Sud-Vest Oltenia. Din lungimea
totală a drumurilor publice, 421 km sunt drumuri naționale
(18,51%), 835 km sunt drumuri județene (36,72%) și 1018 km
sunt drumuri comunale (44,76%).

Strategia Regională privind POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027
Creșterea numărului de turiști

−

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia nu există o autostradă sau
drumuri de mare viteză, fiind necesar să se realizeze investiții
în acest sens, iar ulterior conectarea rețelelor de transport ale
județului Gorj la acestea.

Strategiile naționale în domeniul turismului

Obiectivele programului:

Analiza în profil teritorial a infrastructurii rutiere, relevă faptul
că în județul Gorj sunt:

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Modernizarea reţelei de drumuri județene care asigură
conectivitatea directă (drumuri județene legate direct) sau
indirectă (legate de rețea prin intermediul unui drum național
modernizat) cu rețeaua TEN - T, construirea unor noi segmente
de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri
expres.
Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată
care asigură accesul la coridoarele TEN-T.

Finanțarea programului:

Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027,
Programul Operațional Transport 2021-2027.

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).
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Program 2.2: Dezvoltarea infrastructurii de transport
Descrierea programului:

Infrastructura de transport aerian nu există în județul Gorj, cel
mai apropiat aeroport fiind în mun. Craiova și București.

Program 2.3: Dezvoltarea și modernizarea sistemului de educație
Descrierea programului:

În ceea ce privește drumurile naționale, din datele statistice
oficiale, se observă că acestea sunt în procent de 87,17%
modernizate. Lungimea drumurilor naționale cu îmbrăcăminți
ușoare a scăzut în anul 2019 la 2 km, față de 8 km cât era în
anul 2014, iar lungimea drumurilor naționale pietruite a rămas
aceeași în toată perioada analizată.
Drumurile județene sunt modernizate în procent de 56,76%,
în creștere cu 54 de km în anul 2019, comparativ cu 2014.
Lungimea drumurilor județene cu îmbrăcăminți ușoare a scăzut
în anul 2019 la 313 km, față de 354 km cât era în anul 2014, la
fel și cea a drumurilor județene pietruite și de pământ, care s-a
redus la 37 km, respectiv 11 km, comparativ cu 48 km, respectiv
16 km în anul 2014.
Drumurile comunale sunt modernizate în anul 2019 în procent de
28,38%. Din totalul lungimii drumurilor comunale de 1018 km,
289 km sunt modernizați, 280 km au îmbrăcăminți ușoare, 334
km sunt pietruiți și 115 km sunt drumuri de pământ. Comparativ
cu anul 2014, se observă că a crescut lungimea drumurilor
modernizate cu 61 km, a celor cu îmbrăcăminți rutiere ușoare
cu 32 km, și s-a redus lungimea drumurilor comunale pietruite și
de pământ, cu 77 km, respectiv 15 km.
Programul vine să sprijine modernizarea infrastructurii de
transport rutier existentă la nivelul județului și dezvoltarea
infrastructurii de transport aerian.
Domeniul de politică publică:

Strategia actualizată de implementare a Master Planului General
de Transport al României parte din Planul Investițional pentru
dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada
2020-2030;
Strategia Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027:
Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027.

Obiectivele programului:

Creșterea gradului de modernizare a drumurilor naționale,
județene și comunale.

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Populația deservită de o infrastructură modernizată.

Finanțarea programului:

Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).
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Populația școlară din județul Gorj, pe total niveluri de educație,
totaliza 53585 persoane în 2019. Numărul acestora a scăzut
constant din 2014 în 2019, cu 16,9%. Evoluția populației școlare
pe categorii de unități școlare, arată că în perioada 20142019, cele mai mari scăderi ale numărului de elevi au fost în:
învățământul postliceal și de maiștri (-35,6%), învățământul
liceal (-24,3%), învățământul liceal și profesional (-18,3%),
învățământul preșcolar (-12,3%), învățământul primar și
gimnazial (-16,3%), învățământul universitar (-10,35%).
Populația școlară din zona rurală a județului Gorj a scăzut
constant și accentuat, în medie cu 20-25%, dar au existat și
comune unde scăderea a depășit 30%.
În învățământul gorjean, pe total niveluri de educație, în anul
2019 erau 6169 PC-uri, ceea ce reprezenta doar 5,1% din totalul
computerelor la nivel regional.
Dacă analizăm numărul de PC-uri pe localitățile din Gorj,
constatăm că 42,3% din totalul PC-urilor se află în municipiul
Târgu Jiu (2609 PC-uri), urmat de municipiul Motru, cu 4,8%
(299 PC-uri). În orașul Turceni sunt 250 de PC-uri (4,1%), restul
orașelor din Gorj contribuind cu 11,5% din totalul PC-urilor
existente la nivelul județului în 2019.
Dintre comunele cu peste 100 de unități PC, se remarcă Baia de
Fier (101 PC-uri), Bâlteni (131 PC-uri), Pestișani (105 PC-uri),
(120 PC-uri) și Runcu. Comunele cu cele mai puține unități PC
sunt Arcani (8 PC-uri) și Ionești (2 PC-uri).
Necesitatea digitalizării a fost evidentă mai ales în 2020, când
o serie de activități au putut fi desfășurate în mediul online
pentru siguranța comunității.
Problemele care sunt întâmpinate sunt: infrastructura precară
și dotare cu echipamente inadecvată.
Programul propus constă în investiții în reabilitarea și
modernizarea clădirilor în care se desfășoară activități
educaționale.
Infrastructura de învățământ se confruntă cu utilități școlare
neadecvate (sistemele de încălzire, ventilație, canalizare,
colectare deșeuri și condiții sanitare), lipsa dotărilor moderne și
tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), lipsa dezvoltării
soluțiilor de e-guvernare, lipsa dispozitivelor digitale în rândul
elevilor în special în mediul rural și comunitățile marginalizate.
La nivelul învățământului sunt necesare investiţii pentru
reabilitarea, îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii
educaţionale pentru a sprijini dezvoltarea unor metode și
tehnologii de predare inovatoare și eficace, digitalizarea
procesului de învățământ, biblioteci digitale, aplicații digitale
personalizate, eficiente și securizate.
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Domeniul de politică publică:

Strategia privind Digitalizarea Educației din România 2021-2027
Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale
2018-2023

Obiectivele programului:

Program 2.4: Dezvoltarea și modernizarea sistemului de sănătate
Descrierea programului:

Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027
Realizarea unei infrastructuri școlare corespunzătoare prin
reabilitarea și modernizarea clădirilor, dotarea cu mobilier și
echipamente, materiale didactice

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Populația școlară deservită de o infrastructură modernizată

Finanțarea programului:

Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).
Unitățile de învățământ (evaluează necesitățile, transmite către
Consiliul Județean propunerile, participă la implementarea
proiectelor).
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În anul 2019, în județul Gorj funcționau 8 spitale (toate
proprietate publică), 8 ambulatorii integrate spitalului, 4
dispensare medicale, 2 centre de sănătate, 1 centru de sănătate
mintală, 1 centru medical de specialitate, 1 centru medical de
specialitate cu paturi de spital (proprietate privată), 2 puncte
de lucru ale centrelor de dializă, 6 cabinete medicale de
medicină generală (proprietate privată), 18 cabinete medicale
școlare, 195 cabinete medicale de familie (din care 1 public și
194 private), 178 cabinete stomatologice (din care 1 public și
177 private), 5 cabinete stomatologice școlare, 165 cabinete
medicale de specialitate, 93 farmacii (din care 8 publice și
85 private), 68 puncte farmaceutice (din care 3 publice și 65
private), 7 depozite farmaceutice, 87 laboratoare medicale (din
care 41 publice și 46 private), 38 laboratoare de tehnică dentară
(din care 1 public și 37 private), 1 centru de transfuzie, 19 alte
tipuri de cabinete medicale (din care 18 publice și 1 privat). Din
cele 2.333 de paturi de spital (inclusiv centre de sănătate), doar
90 de paturi de spital sunt în centre de specialitate private.
În perioada analizată, se observă că numărul de paturi de
spital a crescut cu doar 10 paturi (2019 vs. 2014), dar a scăzut
numărul de cabinete tmedicale de medicină generală, farmacii,
puncte farmaceutice, laboratoare de tehnică dentară. În
aceeași perioadă a crescut ușor numărul de cabinete medicale
de specialitate, cabinete stomatologice, cabinete medicale de
familie.
Analiza pe localități a unităților medicale arată o distribuție
neuniformă între mediul urban și cel rural, acesta din urmă
beneficiind doar de unități sanitare de bază (farmacie sau cabinet
medicină de familie). În fiecare localitate urbană (cu excepția
orașului Tismana și Țicleni) funcționează un spital și unul în
comuna Runcu. Cabinete medicale de familie funcționează în
toate localitățile.
Dotarea cu echipamentele necesare a unităților medicale
din județ este încă departe de standardele din țările Uniunii
Europene, în sistemul public de sănătate încă există aparate
mai vechi de 10 ani, uzate moral și care necesită a fi înlocuite.
Totodată, în contextul pandemiei cauzată de virusul COVID-19, se
au în vedere proiecte de consolidare a capacității de gestionare a
crizei sanitare COVID-19, inclusiv pentru crearea unor capacități
medicale mobile la nivelul unor spitale de urgență județene.
Programul propune reabilitarea și modernizarea infrastructurii
existente, dar și construirea unui spital județean.
Infrastructura de sănătate necesită investiții în: eficientizarea
energetică a clădirilor publice cu funcțiuni medicale, dezvoltarea
soluțiilor de e-guvernare în domeniul medical (e-sănătate),
investiții în dotarea cu echipamente moderne și performante,
dezvoltarea resurselor umane.
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Domeniul de politică publică:

Program 2.5: Dezvoltarea/modernizarea și diversificarea serviciilor sociale

Planul Național de Redresare și Reziliență
Strategia Națională de Sănătate 2021-2027

Obiectivele programului:

Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Populația deservită
modernizată/nouă

Finanțarea programului:

Programul Operațional Sănătate 2021-2027

de

o

infrastructură

Descrierea programului:

de

În structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Gorj funcționează 11 complexe
de recuperare/îngrijire pentru copii și adulți, din care 5 în
municipiul Târgu Jiu (Complexul de Recuperare pentru Copii cu
Dizabilități, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul
cu Handicap, Complexul de Servicii Alternative la Protecția
Rezidențială, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul
cu Nevoi Speciale, Complexul de Servicii Comunitare pentru
Copilul în Dificultate), 2 în orașul Târgu Cărbunești (Centru de
Recuperare și Reabilitare, Centrul de Servicii Comunitare pentru
Copilul în Dificultate), 1 în Suseni (Complexul de Îngrijire și
Asistență), 1 în Dobrița (Complexul de Îngrijire și Asistență), 1 în
Bâlteni (Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
pentru Adulți), 1 în Novaci (Complexul de Servicii Comunitare
pentru Copilul în Dificultate).

sănătate

Programul Operațional Tranziție Justă
Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

În județul Gorj erau în anul 2019 un număr de 65 de furnizori de
servicii sociale, din care 10 erau din domeniul privat și 55 din
domeniul public.

Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027
Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).
Unitățile sanitare/spitale (evaluează necesitățile, transmite
către Consiliul Județean propunerile, participă la implementarea
proiectelor).

La data de 04.01.2021 erau licențiați în baza Legii nr. 197/2012
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale 4
furnizori privați de servicii sociale pentru cămine persoane
vârstnice (1 în Bălești, 2 în Târgu Jiu și 1 în Novaci), cu o
capacitate de 120 locuri, 1 furnizor public pentru cantină
socială în localitatea Țânțăreni (Primăria Comunei Țânțăreni),
1 furnizor public pentru servicii de îngrijire la domiciliu în mun.
Târgu Jiu - Direcția Publică de Protecție Socială.
Structura serviciilor sociale licențiate la data de 04.01.2021
din județul Gorj arată că sunt: 4 centre de asistență și îngrijire
pentru persoane vârstnice, 3 centre de zi pentru persoane
vârstnice, 1 unitate de îngrijire la domiciliu și 1 cantină socială.
Programul propune investiții în modernizarea infrastructurii
existente, precum și înființarea unor noi centre care să asigure
servicii sociale.
Infrastructura socială este concentrată în principal în municipiul
Târgu Jiu, fiind un număr redus de furnizori de servicii
sociale. Totodată, tipurile de servicii sociale asigurate nu
sunt diversificate, în județ fiind acreditate cămine persoane
vârstnice, cantină socială și servicii de îngrijiri la domiciliu.
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Domeniul de politică publică:

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea
sărăciei pentru perioada 2021-2027 a Planul de acțiune pentru
perioada 2021-2027

Program 2.6: Dezvoltarea infrastructurii culturale
Descrierea programului:

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2021-2027
Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027
Obiectivele programului:

Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile
incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul
vieții prin dezvoltarea infrastructurii sociale
Creșterea gradului de incluziune socială

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Reducerea migrației

Finanțarea programului:

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 2021-2027
Programului Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).
Furnizorii de servicii sociale
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Numărul de cititori activi în bibliotecile gorjene a scăzut
semnificativ, de la 74896 persoane în 2014, la 58551 persoane
în 2019, așadar o scădere cu 21,8%, valoare mai mică decât
media regională (scădere cu 33%), dar mai mare decât națională
(scădere cu 18,5%).
Numărul spectatorilor a crescut în județul Gorj de la 91 mii în
2014, la 133 mii în 2018, cu un vârf al perioadei de analiză în
2017, când s-au înregistrat 140 mii spectatori în cinematografele
gorjene. Față de 2014, creșterea a fost de 1,46 ori, semn că
nevoia de filme vizionate pe marile ecrane este încă prezentă.
Numărul spectatorilor la reprezentații artistice, spectacole și
concerte a cunoscut, în județul Gorj, fluctuații semnificative:
de la creșterea în intervalul 2014-2016 cu 23,4% a numărului de
spectatori (de la 129334 persoane în 2014 la 168899 persoane în
2016), a urmat un declin brusc în 2017 cu 18% față de anul 2016,
apoi din nou o creștere până în 2019, când se înregistrau 165697
spectatori, de 1,28 ori mai mulți față de anul 2014 și cu 1,9% mai
puțini față de vârful perioadei analizate, atins în 2016.
Numărul spectatorilor de teatru în județul Gorj a variat de la
24924 persoane în 2014, la 33663 persoane în 2019, așadar o
creștere de 1,35 ori. Minimul perioadei de raportare a fost în
2015, când spectacolele de teatru au fost vizionate de numai
15072 persoane, iar maximul perioadei l-a constituit anul 2019,
cu un număr de spectatori de 2,23 ori mai mare ca în 2015.
La nivelul anului 2019, spectatorii de teatru reprezentau 20,3%
din totalul spectatorilor gorjeni, cei ai teatrelor de păpuși și
marionete 13,1%, cei ai spectacolelor susținute de filarmonică și
orchestre simfonice 0,74%, cei ai altor tipuri de unități culturale
fiind majoritari, 65,8%.
Personalul angajat în instituțiile și companiile de spectacole din
județul Gorj, chiar dacă a crescut numeric de 1,2 ori în 2019
față de 2014 (ușor peste media regională care a înregistrat o
creștere de 1,1%), reprezintă doar 14,2% din angajații acestei
categorii la nivel regional.
În privința vizitatorilor în muzee și colecții publice, numărul
acestora a crescut de 1,29 ori în perioada 2014-2019, de la
227480 persoane în 2014, la 292561 persoane în 2019. Interesul
de care se bucură în special operele lui Brâncuși a determinat
un aflux de vizitatori, însă promovarea mai eficientă a creațiilor
marelui sculptor ar fi benefică pentru relansarea turismului
cultural, a investițiilor în cultură și patrimoniu.
Programul
propune
investiții
în
consolidarea
și
restaurarea/modernizarea unor clădiri de patrimoniu care pot
contribui la dezvoltarea culturii.
Infrastructura pentru cultură este limitată la nivelul județului
Gorj, existând decalaj între mediul urban și cel rural. În județ
sunt 6 instituții și companii de spectacole, 32 de muzee și
colecții publice, 2 cinematografe, majoritatea concentrate în
mediul urban insuficiente pentru oferirea de servicii culturale
raportate la numărul de locuitori. Infrastructura de servicii
digitale în cultură nu este dezvoltată și există încă numeroase
clădiri și monumente istorice aflate în stare de degradare.
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Domeniul de politică publică:

Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Finanțarea programului:

Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).

Obiectivele programului:

Creșterea gradului de valorificare a patrimoniului cultural și
natural al localităților urbane și rurale

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural și
a serviciilor culturale

Finanțarea programului:

Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).

Instituțiile cu atribuții în prevenirea și gestionarea situațiilor de
urgență.

Program 2.8: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sportive
Descrierea programului:

Muzeul Județean Gorj.

Program 2.7: Îmbunătățirea capacității de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență
Descrierea programului:

Situațiile de urgență sunt gestionate de Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Lt. Col. Dumitru Petrescu al județului
Gorj și structurile subordonate acestuia de la nivel teritorial.
Inspectoratul are în componență 1 centru operațional, 2
detașamente de pompieri (Târgu Jiu și Motru) și 1 stație de
pompieri (Turceni) și 4 gărzi de intervenție (Bumbești-Jiu,
Novaci, Tismana și Hurezani) care acoperă tot județul Gorj.

Numărul antrenorilor sportivi a crescut în județul Gorj de la
78 persoane în 2014, la 156 în 2018, așadar o creștere de 2
ori, mult mai mare comparativ cu media regională (creștere de
1,3 ori) și națională (creștere de 1,1 ori). Numărul instructorilor
sportivi însă a scăzut vertiginos, de la 83 în 2014 la doar 7 în
2018, deci cu 84%. Tendința de scădere este prezentă și la
nivelul regiunii (scădere cu 25,4%) sau la nivel național (scădere
cu 17,7%), însă nu cu accente dramatice cum e cazul județului
Gorj. Numărul arbitrilor sportivi gorjeni a scăzut de asemenea,
de la 153 persoane în 2014 la 99 persoane în 2018, cu un minim
al perioadei de analiză de 96 persoane în 2017 și un maxim în
2015, cu 190 de persoane.

SMURD funcţionează în organigrama inspectoratelor pentru
situaţii de urgenţă, respectiv a Unităţii Speciale de Intervenţie
în Situaţii de Urgenţă, având ca operator aerian structurile
de aviaţie ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și,
concomitent, după caz, în structura autorităţilor publice locale
și/sau a unor spitale judeţene și regionale de urgenţă.
În județul Gorj funcționează Serviciul Public Județean
Salvamont Salvaspeo Gorj care operează în 2 baze (Târgu Jiu
și Rânca), și în zonele montane din munții Parâng (8 trasee),
munții Vâlcan (10 trasee), Munții Mehedinți (1 traseu), Munții
Godeanu (4 trasee), Munții Căpățânei (2 trasee).
În prezent serviciul este alcătuit din 16 angajați, la care se
adaugă 6 colaboratori și 8 voluntari.

Beneficiind de o bază sportivă de calitate inclusiv de un stadion
modern, de o tradiție în sport, județul Gorj avea, la nivelul anului
2018, un număr de 3053 sportivi legitimați, cu 4,3% mai puțini
față de vârful perioadei analizate, anume anul 2017, dar de 1.2
ori mai mulți față de minimul perioadei 2014-2018, anume anul
2016. Sportivii legitimați în Gorj reprezintă, la nivelul anului
2018, 14,3% din sportivii legitimați la nivelul regiunii și 1,1% din
cei naționali.

Este necesară o analiză profundă a sportului gorjean și
accentuarea caracterului de masă al acestei activități, cu
beneficii pe termen mediu și lung privind sănătatea populației.
Domeniul de politică publică:

Strategia Națională pentru sport 2016-2032
Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027

Obiectivele programului:

Crearea unei infrastructuri sportive de calitate și a unei culturi
a sportului

Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Încurajarea practicării sportului

Obiectivele programului:

Creșterea capacității operaționale și de răspuns în situații de
urgență

Finanțarea programului:

Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Reducerea timpilor de intervenție în situații de urgență

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).

Domeniul de politică publică:

Strategia de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025
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Program 2.9: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilități publice de interes
județean
Descrierea programului:

Domeniul de politică publică:

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR)
Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027

În anul 2019, numărul localităților din județul Gorj care aveau
rețea de distribuție a apei era de 55 (din care 9 în mediul urban
și 46 în mediul rural). Lungimea rețelei de distribuție a apei
potabile din județ a avut o evoluție ascendentă în perioada
2014-2019, crescând de la 1.784,7 km (în 2014), la 1.952,4 km
(în 2019). Procentual, în județul Gorj, în anul 2019 din totalul de
1.952,4 km rețea simplă de distribuție a apei potabile, 33,19%
se află în mediul urban.

Obiectivele programului:

Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor
publice

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Îmbunătățirea standardelor de locuit ale populației și creșterea
calității vieții populației

Finanțarea programului:

Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

În județul Gorj toate cele 9 localități urbane dispuneau de rețea
de canalizare și doar 16 comune (din totalul de 61) aveau rețea
de canalizare publică. Deși lungimea conductelor de canalizare
a avut o evoluție ascendentă (de la 271,5 km în anul 2014, la
381,9 km în 2019), numărul mic de localități care au rețea de
canalizare semnalează decalaje majore față de cerințele Uniunii
Europene de îmbunătățire a condițiilor de viață pentru locuitori.

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Programul Operațional Tranziție Justă
Programul Operațională Dezvoltare Durabilă
Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară
Operatori/furnizori ai serviciilor publice.

Numărul localităților alimentate cu gaze naturale din județul
Gorj, era în anul 2019 de 30, din care 7 în mediul urban (cu
excepția orașelor Tismana și Novaci) și 23 în mediul rural.
Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor naturale
a fost 890,1 km în 2019, în creștere față de anul anterior cu 3,8
km, însă în scădere față de anul 2014 cu 17,2 km. Volumul gazelor
naturale livrate consumatorilor prin rețelele de distribuție a
fost de 86.705 mii mc în anul 2019, în creștere față de anul 2014
cu 31%.
În anul 2019, în județul Gorj se distribuia energie termică doar
într-o singură localitate urbană - municipiul Motru. Cantitatea
de energie termică distribuită în anul 2019 s-a ridicat la 56.187
Gcal, în scădere față de anul anterior.
Calitatea si serviciile oferite de infrastructura de utilități publice
în județul Gorj continuă să rămână sub nivelul comunitar, din
cauza finanțării insuficiente, gradului de uzură sau a refuzului
populației de a se conecta (la nivelul anului 2019 erau 55
localități care aveau rețea de distribuție a apei, 25 localități care
dispuneau de rețea de canalizare, 30 localități care dispuneau
de rețea de gaze naturale).
Infrastructura de telecomunicații necesită investiții pentru
furnizarea de servicii de comunicații electronice broadband
de mare viteză în localitățile defavorizate din acest punct de
vedere.
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3.1.3. Obiectivul strategic 3: Eficientizarea activităților instituției și cooperării
interinstituționale

Domeniul de politică publică:

Program 3.1: Dezvoltarea resurselor umane
Descrierea programului:

Resursele umane din domeniile strategice analizate (învățământ,
sănătate, cultură, social etc) au scăzut în perioada 2014-2019.
Personalul didactic implicat în diversele niveluri de educația s-a
restrâns numeric, astfel că față de 2014, în 2019 erau cu 12,8%
mai puține cadre didactice în județul Gorj, tendință manifestată
de altfel atât la nivel regional (cu 10% mai puține cadre didactice
în 2019 comparativ cu 2014) cât și la nivel național (scădere cu
4% în 2019 față de 2014).
La nivelul județului Gorj, în 2019 personalul didactic era în
majoritate format din femei (77,4%). Numeric, personalul
didactic preșcolar a scăzut din 2014 în 2019 cu 7,2%.
În intervalul 2014-2019, numărul medicilor (exclusiv stomatologi)
a crescut de 1,15 ori la nivel național, de 1,25 ori la nivel regional
și de 1,13 ori la nivelul județului Gorj. Din cei 807 medici care
activau pe raza județului Gorj în 2019, 67,54% erau în sistemul
public și 32,46% în sistemul privat. În 2019, din totalul de medici
gorjeni 70,26% erau de gen feminin. Numărul medicilor de
familie a scăzut în județul Gorj cu 9,3%, de la 213 persoane în
2014, la 196 persoane în 2019.
Personalul angajat în bibliotecile gorjene a cunoscut fluctuații
numerice semnificative: în 2014 erau 107 bibliotecari la nivelul
județului, număr ce a scăzut la 103 în anul 2015, după care a
crescut semnificativ la 141 bibliotecari în 2016 și a atins maximul
perioadei de raportare în 2018, cu 142 bibliotecari. Cei 140
bibliotecari angajați în bibliotecile gorjene în 2019 reprezintă
o creștere de 1,31 ori față de 2014 și de 1,36 ori față de 2015.
Prin diferite programe naţionale şi europene, se încearcă
creşterea ratei de participare a populaţiei adulte la formarea
profesională continuă. Numai în octombrie 2020, Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj a organizat
opt cursuri de formare profesională și anume: comunicare în
limba germană; inspector resurse umane; operator introducere,
validare și prelucrare date; zidar - pietrar - tencuitor; lucrător
în comerț; confecționer articole textile; lucrător în cultura
plantelor; dulgher - tâmplar - parchetar.
În prezent, există o ofertă diversificată de cursuri de recalificare
în județul Gorj. Prin accesarea fondurilor europene, furnizorii
de formare profesională a adulților pot organiza cursuri în
domenii deficitare pe piața muncii din județul Gorj. În 2019 s-au
organizat 32 de cursuri, iar în 2020 31 de cursuri. Numărul de
persoane cuprinse în aceste cursuri a fost de 849 în 2019 și 720
în 2020.
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Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027
și Planul de acțiuni pe perioada 2021-2027 pentru implementarea
Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027
Strategia Națională pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 și
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale
pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025
Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027.

Obiectivele programului:

Creșterea accesului la educație și formare a resurselor umane.

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Creșterea numărului de programe de formare pentru reconversie
profesională pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității de pe
piața muncii
Reducerea șomajului.

Finanțarea programului:

Programul Operațional Educație și Ocupare
Programul Operațional Tranziție Justă.

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).
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Program 3.2: Debirocratizarea și simplificarea procedurilor
Descrierea programului:

Consiliul Județean Gorj acordă o importanță deosebită
dezvoltării și eficientizării serviciilor de e-administrație atât
pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri și unitățile
din subordine, prin implementarea unor proiecte care își
propun să utilizeze soluții informatice integrate, eficientizarea
activității interne a UAT-urilor, modernizarea infrastructurii
TIC, toate acestea pentru a preîntâmpina efectele procedurilor
de lucru lente, pentru a rezolva neajunsurile bazelor de date
insuficiente, non-interconectate și non-interoperabile, pentru a
fluidiza circuitul sinuos al documentelor și pentru a preîntâmpina
ineficiența relației cu cetățenii sau persoanele direct interesate
de serviciile publice oferite.

Finanțarea programului:

POCIDIF, Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia
2021-2027

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).

Program 3.3: Îmbunătățirea relațiilor interinstituționale
Descrierea programului:

Printre beneficiile implicite ale adoptării soluțiilor de
e-guvernare sunt de amintit creșterea volumului de informații
integrate, creșterea încrederii și a transparenței în administrația
publică locală, eficientizarea sistemului de management și
reducerea timpului de procesare a solicitărilor în vederea
rezolvării atribuțiilor curente ale autorităților administrației
publice locale.
La nivelul județului Gorj au fost derulate în perioada 2014-2020
o serie de proiecte care au avut ca obiective implementarea
unor soluții de e-guvernare, prin completarea și îmbunătățirea
infrastructurii actuale a unităților administrative cu sisteme
performante, capabile să asigure o platformă operațională
eficientă.
La nivelul județului doar 10 instituții sunt înrolate în cadrul
sistemului național GHISEUL.RO (ANAF, Primăria Arcani, Primăria
Baia de Fier, Primăria Bălești, Primăria Licurici, Primăria Motru,
Primăria Rovinari, Primăria Scoarța, Primăria Târgu Cărbunești,
Primăria Târgu Jiu), pentru plata online a impozitelor și taxelor.
Domeniul de politică publică:

Pe teritoriul județului Gorj au fost constituite patru Asociații
de dezvoltare intercomunitară: ADI Sud-Vest Oltenia, Asociația
de dezvoltare intercomunitară în domeniul serviciilor publice
de salubrizare „ADIS" Gorj, ADI Oltenia și ADIA, cu scopul de
a colabora pentru derularea unor proiecte de dezvoltare de
interes zonal sau regional şi/sau pentru furnizarea în comun de
servicii publice.
O altă formă de cooperare la nivel teritorial este reprezentată
de Grupurile de Acţiune Locală, fiind înregistrate cinci astfel
de iniţiative în cadrul judeţului, selectate spre finanţare de
către MADR, fiind structurate pe microregiuni ce cuprind unități
administrativ-teritoriale atât din județ, cât și în unele cazuri din
extremitățile județelor învecinate.

Domeniul de politică publică:

Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027

Obiectivele programului:

Încurajarea parteneriatului public-privat și public-public

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Creșterea gradului de cooperare cu partenerii sociali/privați

Finanțarea programului:

POCIDIF

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).

Agenda Digitală pentru Europa, Programul Europa Digitală
Strategia UE privind piața unică digitală
Next Generation EU
Planul Național de Redresare și Reziliență
Strategia Națională privind Agenda Digitală
Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027

Obiectivele programului:

Modernizarea și simplificarea procedurilor administrației publice
locale

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate
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3.1.4. Obiectivul strategic 4: Promovarea dezvoltării durabile a mediului natural și
construit
Program 4.1: Reducerea emisiilor de CO2 și creșterea eficienței energetice
Descrierea programului:

Directiva privind eficiența energetică (EED), adoptată în 2012, a
impus statelor membre adoptarea de ținte indicative naționale
pentru eficiență energetică pentru 2020. Pentru atingerea țintei
mult mai ambițioase, de 32,5% pentru 2030, sunt necesare
măsuri noi, aduse prin revizuirea EED.
Impactul unei renovări energetice durabile a clădirilor se
concretizează prin beneficii economice - crearea de locuri
de muncă, stimularea investițiilor și valorile mai mari ale
proprietăţilor -, beneficii sociale - mai ales în ceea ce privește
creșterea accesibilității financiare pentru familiile cu venituri
modeste şi pentru a aborda problema sărăciei energetice beneficii pentru sănătate, locuințele având mai puţine zone
reci şi curenţi de aer, mai puţin condens şi o predispoziţie mai
redusă la mucegai, precum şi o calitate mai ridicată a aerului
din interior. Nu în ultimul rând, renovarea energetică durabile
a clădirilor aduce beneficii pentru mediul înconjurător, clădirile
reprezentând cea mai mare sursă de emisii de CO2 și contribuind
astfel semnificativ la schimbările climatice.
În județul Gorj au fost demarate o serie de proiecte pentru
creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și
publice, însă sunt necesare investiții suplimentare.

Obiectivele programului:

Promovarea măsurilor de eficiență energetică

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Creșterea ponderii consumului de energii regenerabile în total
consum de energie
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Finanțarea programului:

Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027
Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027)
Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor
Climatice 2021-2030

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).

Program 4.2: Protejarea și conservarea biodiversității
Descrierea programului:

La nivelul județului Gorj sunt necesare investiții pentru
crearea/extinderea sau îmbunătățirea infrastructurii verzi,
regenerarea spațiilor urbane degradate, conversia funcțională
a terenurilor degradate.

Domeniul de politică publică:

Strategia Națională și Planul Național pentru Gestionarea
Siturilor Contaminate din România 2015-2020-2050
Planul Național de Gestionare a Deșeurilor

Obiectivele programului:

Conservarea naturii

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Reducerea nivelului de poluare al apelor, aerului și solului;

În domeniul transportului verde sunt necesare investiții pentru
creșterea utilizării transportului public și a altor forme de
mobilitate urbană ecologice, dezvoltarea infrastructurii urbane
curate și infrastructură pentru realimentare cu combustibili
alternativi.
Domeniul de politică publică:

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027

Reducerea nivelului de poluare cauzat de transport;
Creșterea suprafeței de spații verzi;
Creșterea suprafețelor împădurite;
Creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor;
Creșterea gradului de valorificare a deșeurilor.

Finanțarea programului:

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027

Planul Național de Redresare și Reziliență

Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Strategia Energetică a României 2019-2030, cu perspectiva
anului 2025

Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027)

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor
Climatice 2021-2030

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Strategia Națională de renovare pe termen lung pentru
sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și
nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa
treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență
energetică și decarbonat până în 2050
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Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).
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Program 4.3: Prevenirea impactului schimbărilor climatice
Descrierea programului:

Domeniul de politică publică:

Amenințările rezultate din schimbări climatice pe termen lung,
care pot fi legate de încălzirea globală și manifestări extreme ale
vremii vulnerabilizează mediul, afectând deopotrivă habitatele
și speciile de plante și animale, inclusiv omul. Perturbarea
factorilor de mediu într-o manieră drastică are efect direct
asupra evoluției ființelor vii, asupra capacității lor de adaptare
și chiar asupra capacității de supraviețuire, putând constitui,
în cazuri extreme, factori de eliminare a anumitor specii
din rețelele trofice cu consecințe drastice asupra evoluției
biodiversității la nivel local și cu impact la nivel general.
Activități cum ar fi defrișarea și supraexploatarea pășunilor pot
conduce la exacerbarea efectelor schimbărilor climatice. De
aceea, sunt necesare acțiuni concrete și eficiente de limitare a
efectelor produse de schimbările climatice.
Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea
economică bazată pe emisii reduse de carbon 2016-2030
Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe
termen mediu şi lung 2010-2035
Strategia Forestieră Națională 2018-2027

Obiectivele programului:

Reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice

Indicatori de rezultat (impactul
politicilor):

Reducerea suprafețelor afectate de alunecări de teren,
inundații, secetă

Finanțarea programului:

Programul Operational Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027
Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027
Programul Operațional Tranziție Justă

Mecanismul de implementare a
programului bugetar:

Consiliul Județean Gorj prin compartimentele de specialitate
(planificare proiecte, identificare surse de finanțare, elaborarea
documentațiilor necesare, implementarea proiectelor).

3.2. MĂSURI
OBIECTIV STRATEGIC 1: Dezvoltarea socio-economică a județului Gorj
DIRECȚIA DE ACȚIUNE 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor
- Reabilitarea/modernizarea și extinderea Parcului Industrial Gorj SA;
DIRECȚIA DE ACȚIUNE 1.4. Dezvoltarea turismului
- Restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare, Curtișoara;
- Restaurarea și revitalizarea Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Municipiul Târgu Jiu,
str. Geneva, nr. 8;
OBIECTIV STRATEGIC 2: Modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice
DIRECȚIA DE ACȚIUNE 2.1. Conectarea la rețelele de transport național și internațional
- Modernizare infrastructură rutiera de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66 ce străbate
localitățile Capu Dealului - Gilort - Pârâu - Groşerea - Aninoasa - Bibeşti - Andreeşti - Vladimir Totea - Totea de Hurezani - Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj;
- Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localitățile (DN 67D) Apa Neagră - Padeş - Călugăreni
- Cloşani - Valea Mare, județul Gorj;
- Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează
localitățile Târgu Jiu (DN 66) - Botorogi - Văcarea - Țârculești (DJ 674A) - intersecție cu DJ 663 și
DJ 674 ce traversează localitățile Țârculești (DJ 663A) - Țicleni (DJ675);
DIRECȚIA DE ACȚIUNE 2.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport
- Înființarea/amenajarea unui aeroport/aerodrom pentru avioane ușoare în județul Gorj (proiect
realizat în parteneriat public-privat);
DIRECȚIA DE ACȚIUNE 2.3. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de educație
- Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8,
județul Gorj;
DIRECȚIA DE ACȚIUNE 2.4. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de sănătate
- Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu
Prezentăm mai jos fișele detaliate ale proiectelor (măsurilor) care vor fi implementate în cadrul
Planului Strategic Instituțional, propuse de către Consiliul Județean Gorj, pentru fiecare obiectiv
strategic:
OBIECTIV STRATEGIC 1: Dezvoltarea socio-economică a județului Gorj
1 măsură pentru Direcția de acțiune 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor
2 măsuri pentru Direcția de acțiune 1.4. Dezvoltarea turismului
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Măsura 1.2.1: Reabilitarea/modernizarea și extinderea Parcului Industrial Gorj SA
1.

Titlul proiectului/măsurii

Reabilitarea/modernizarea
Parcului Industrial Gorj SA

și

12.

extinderea

Activități ce vor fi realizate în cadrul
proiectului

Elaborare documentații tehnice:
- expertize tehnice;
- documentații avize și acorduri;

2.

Localizarea proiectului

Bumbești-Jiu, Județul Gorj

- dotări;

3.

Beneficiarul
proiectului/Parteneri
(dacă este cazul)

Județul Gorj, societăți comerciale

- informare și publicitate;

4.

Impactul estimat al proiectului regional
(modificări socio-economice ca urmare
a implementării proiectului)

5.

Domeniul:

6.

Realizări-cheie

- studiu de fezabilitate;
- proiect tehnic-detalii de execuţie

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor
-

Reţea de alimentare apă-canal;

-

Reţea de alimentare cu energie electrică;

-

Reabilitare
clădire
administrativă
şi
reabilitare clădiri existente cu destinație
spațiu de;

-

Reţea de alimentare cu gaze;

-

Reţea de drumuri interioare şi de acces;

-

Realizare împrejmuire

Calendar orientativ (durata proiectului
și perioada estimată de punere în
aplicare);

2021-2027

8.

Buget orientativ

125.000.000 lei

9.

Sursele de finanțare preconizate

Programul Operațional Regional 2021-2027

10.

Stadiul actual

Suprafaţa totală a Parcului Industrial este de
186.200 mp. pe care se află amplasate suprafețe
construite de 38.000 mp. Spaţiile oferite
spre închiriere sunt destinate activităţilor de
producţie, depozitare, birouri, vestiare, magazii.

7.

11.

- documentaţie pentru obţinerea autorizației
de construire şi asistență tehnică din partea
proiectantului pe durata execuției lucrărilor.

Activități de pregătire necesare și
sursele posibile de finanțare ale
acestora
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13.

14.

Grad de maturitate al proiectului.
Existența unor studii preliminare:
o

Studiu de prefezabilitate;

o

Studiu de fezabilitate;

o

Proiect tehnic
execuție;

o

Studii de piață;

o

Sondaje;

și

detalii

- Realizare lucrări
Proiect identificat în Strategie fără documente
suport;

de

o

Studii de marketing;

o

Proiect identificat în Strategie
fără documente suport;

o

Altele (specificați)

Aspecte relevante;
Dreptul
de
proprietate
asupra
terenurilor sau clădirilor (dacă este
cazul)

15.

Aspecte legale care trebuie soluționate

Măsura 1.4.1: Restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare, Curtișoara
1.

Titlul proiectului/măsurii

Restaurarea
și
revitalizarea
arhitecturii populare, Curtișoara

2.

Localizarea proiectului

Bumbești-Jiu, sat Curtișoara, Județul Gorj

3.

Beneficiarul
proiectului/Parteneri
(dacă este cazul)

UAT Județul Gorj,
Alexandru Ștefulescu

4.

Impactul estimat al proiectului regional
(modificări socio-economice ca urmare
a implementării proiectului)

Locuri de muncă și promovarea turistică a zonei

5.

Domeniul:

Infrastructura de turism și patrimoniu cultural;
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Muzeul

Muzeului

Județean

Gorj

6.

-

Realizări-cheie

Restaurarea imobilelor prin conservarea
materialelor ce intră în compunerea
monumentelor, refacerea învelitorilor și a
finisajelor interioare, protejarea întregului
material lemnos, consolidarea fundațiilor și
a elevațiilor;

-

Sistematizarea întregii incinte, crearea de
spații de odihnă și recreere, refacerea căilor
de acces, având în vedere inclusiv accesul
pentru situații de urgență;

-

Lucrări de amenajare și dotare a atelierului
de restaurare lemn;

-

Modificarea și adaptarea rețelei electrice de
iluminat (în prezent becuri pe stâlpi de beton),
pentru a pune în valoare monumentele din
incinta muzeului - iluminat ambiental;

-

7.

Calendar orientativ (durata proiectului
și perioada estimată de punere în
aplicare);

Achiziția de teren pentru dezvoltarea
muzeului și strămutarea pe acesta a
imobilelor (case, șopruri, pivnițe, pătule
etc.) aflate în proprietatea altei entități,
precum și a altor imobile aflate pe teritoriul
județului pentru care există disponibilitatea
donării către Muzeu;
2021-2027

8.

Buget orientativ

59.500.000 lei

9.

Sursele de finanțare preconizate

Programul Operațional Regional 2021-2027

10.

Stadiul actual

11.

Activități de pregătire necesare și
sursele posibile de finanțare ale
acestora

12.

13.

14.

Grad de maturitate al proiectului.
Existența unor studii preliminare:
o

Studiu de prefezabilitate;

o

Studiu de fezabilitate;

o

Proiect tehnic
execuție;

o

Studii de piață;

o

Sondaje;

și

detalii

-

expertize tehnice, biologice și fizico-chimice;

-

studii de teren (studiu geotehnic cu dezvelire
de fundații și studii topo și istorice);

-

documentații
acorduri;

-

studiul de fezabilitate;

-

proiectul tehnic de execuție, proiect
pentru autorizarea executării lucrărilor,
documentație privind urmărirea comportării
în timp a construcțiilor;

-

execuție lucrări;

-

dotări;

-

informare și publicitate;

-

servicii de asistență tehnică pe perioada
execuției lucrărilor.

de

o

Studii de marketing;

o

Proiect identificat în Strategie
fără documente suport;

o

Altele (specificați)

Aspecte relevante;

Aspecte legale care trebuie soluționate
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pentru

obținere

avize

și

Proiect identificat în Strategie fără documente
suport.

Dreptul
de
proprietate
asupra
terenurilor sau clădirilor (dacă este
cazul)
15.

64

Activități ce vor fi realizate în cadrul
proiectului

www.poca.ro

Măsura 1.4.2: Restaurarea și revitalizarea Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”,
Municipiul Târgu Jiu, str. Geneva, nr. 8
1.

Titlul proiectului/măsurii

Restaurarea și revitalizarea Muzeului Județean
Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Municipiul Târgu
Jiu, str. Geneva, nr. 8

2.
3.

Localizarea proiectului

Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj

Beneficiarul
proiectului/Parteneri
(dacă este cazul)

UAT Județul Gorj

4.

Impactul estimat al proiectului regional
(modificări socio-economice ca urmare
a implementării proiectului)

Locuri de muncă și promovarea turistică a zonei

5.

Domeniul:

Infrastructura de turism și patrimoniu cultural;
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6.

Realizări-cheie

Restaurare/reabilitare, revitalizare muzeu;
Revizuirea șarpantei din lemn și înlocuirea
elementelor degradate, înlocuirea învelitoarei din
tablă galvanizată cu tablă din titan zinc, înlocuirea
jgheaburilor și burlanelor, refacerea tencuielilor,
ornamentelor şi profilelor, la exterior, refacerea
finisajelor și zugrăvelilor, înlocuirea tâmplăriei
existente (interioară și exterioară), montarea de
pardoseli din parchet natural la parter şi la sălile din
expoziția de bază, intervenții la instalația termică
(sistemul de încălzire), corpuri de încălzire, extindere
rețea de distribuție, intervenții la instalația sanitară,
intervenții la instalația electrică curenți tari - iluminat
și prize (montare corpuri de iluminat eficiente
energetic, înlocuire întrerupătoare, comutatoare,
prize, extindere instalație și instalație paratrăznet;
Intervenții la instalația electrică curenți slabi instalație de detecție, semnalizare și avertizare
incendiu, instalație supraveghere video infraroșu și
avertizare efracție, instalație voce-date, instalație TV
etc.;
Rampă/platformă de acces pentru persoanele cu
dizabilități la parter şi etaj;
Sisteme audio prin care sunetul direcţionat este uşor
de auzit chiar şi într-un mediu zgomotos, sistem de
contorizare flux de persoane, mobilier personalizat,
realizarea unui sistem nou, modern, de expunere;
sisteme de umbriri inteligente (rulouri, jaluzele)
pentru sălile de expoziție de bază și temporare;
Dotarea laboratoarelor cu aparatură necesară, sistem
climatizare pentru menținerea microclimatului
muzeal, digitizarea patrimoniului cultural mobil,
iluminat arhitectural exterior;
Spectacol de lumini; Tehnologii asistive hardware si
software destinate persoanelor cu dizabilități vizuale
și/sau auditive, constând în implementarea unei
aplicații software cu care vizitatorii interacționează
prin intermediul unor tablete, urmând ca pe acestea
să ruleze o prezentare audio/video (inclusiv în limbaj
mimico-gestual), precum și a unor audio-ghiduri,
sisteme de proiecție holografică 2D și 3D, sisteme de
lumini profesionale interioare care să pună în valoare
exponatele;
Realizarea unui sistem nou, modern, de expunere în
holul central pentru expoziții.

67
www.poca.ro

www.poca.ro

7.

8.
9.
10.
11.

12.

14.

Calendar orientativ (durata proiectului
și perioada estimată de punere în
aplicare);

2021-2027

Buget orientativ

31.000.000 lei

Sursele de finanțare preconizate

Programul Operațional Regional 2021-2027

Aspecte relevante;
Dreptul
de
proprietate
asupra
terenurilor sau clădirilor (dacă este
cazul)

15.

Aspecte legale care trebuie soluționate

Stadiul actual
Activități de pregătire necesare și
sursele posibile de finanțare ale
acestora
Activități ce vor fi realizate în cadrul
proiectului

OBIECTIV STRATEGIC 2: Modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice
3 măsuri pentru Direcția de acțiune 2.1. Conectarea la rețelele de transport național și
internațional

Elaborare documentații tehnice:
- expertize tehnice,
fizico-chimice;

biologice

și

analize

1 măsură pentru Direcția de acțiune 2.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport
1 măsură pentru Direcția de acțiune 2.4. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de sănătate

- tudii geotehnice, studii de analiză şi de
stabilitatea terenului, geologice, hidrogeologice,
hidrogeotehnice, topografice şi de stabilitate ale
terenului pe care se amplasează obiectivul de
investiție, alte studii de specialitate;

Măsura 2.1.1: „Reabilitare drum județean 671, ce traversează localitățile: (DN67D) Apa
Neagră - Padeș - Călugăreni - Cloșani - Valea Mare, județul Gorj”

- documentații avize și acorduri;

1.

Titlul proiectului

„Reabilitare drum județean 671, ce traversează
localitățile: (DN67D) Apa Neagră - Padeș Călugăreni - Cloșani - Valea Mare, județul Gorj”.

2.

Localizarea proiectului

Drumul 671, ce traversează localitățile: (DN67D)
Apa Neagră - Padeș - Călugăreni - Cloșani Valea Mare, se află amplasat în partea de nordvest a județului Gorj și traversează teritoriul
administrativ al comunei Padeș, cu o lungime de
17,987 km

3.

Beneficiarul
proiectului/Parteneri
(dacă este cazul)

UAT Județul Gorj

1 măsură pentru Direcția de acțiune 2.3.Dezvoltarea și modernizarea sistemului de educație

- dotări;
- informare și publicitate;
- studiu de fezabilitate;
- proiect tehnic-detalii de execuţie - documentaţie
pentru obţinerea autorizației de construire şi
asistență tehnică din partea proiectantului pe
durata execuției lucrărilor.
Realizare lucrări

13.

Grad de maturitate al proiectului.
Existența unor studii preliminare:
o

Studiu de prefezabilitate;

o

Studiu de fezabilitate;

o

Proiect tehnic
execuție;

o

Studii de piață;

o

Sondaje;

și

detalii

Proiect identificat în Strategie fără documente
suport.

de

o

Studii de marketing;

o

Proiect identificat în Strategie
fără documente suport;

o

Altele (specificați)
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4.

Impactul estimat al proiectului regional
(modificări socio-economice ca urmare
a implementării proiectului)

Investițiile în infrastructura de transport public
județean vor determina creșterea gradului de
mobilitate a persoanelor și a bunurilor, se va
asigura accesul mai rapid și mai facil către
furnizorii de servicii de sănătate, sociale și
educative din municipii, a populației aflate în
zonele rurale, ceea ce va determina o creștere a
adaptabilității populației la nevoile pieței forței
de muncă de la nivel regional/local.

6.

Realizări-cheie

Sistem
rutier
L=17,987
km,
amenajare
drumuri laterale, execuție șanțuri de pământ
L=8080m și șanțuri pereate L=5097m, rigole
triunghiulare L=396m, rigole carosabile cu plăci
L=5965m, reabilitare ziduri de sprijin L=1392 m,
S=2370mp, ziduri de sprijin noi L=47m, H=1,75m,
supraînălțare ziduri de sprijin L=450m, H=0,30m,
protecție taluz L=4251m, h=1,33m, podețe țeavă
elicoidală ondulată, DN=800, 41 buc. L=335m,
podețe țeavă elicoidală ondulată, DN=500, 1
buc. L=12m, podețe țeavă elicoidală ondulată,
DN=1000, 10 buc. L=73m, parapeți protecție refacere totală L=1702m, parapeși noi, L=1885m,
parapet din ziduri de piatră L=261m, drumuri
laterale L=840m, S=3822, 50mp, podețe drumuri
laterale din țeavă polietilenă corugată DN500,
21 buc, B=5,0-7,5-12,5, podețe intrări locuințe
din țeavă polietilenă corugată DN300, 409 buc,
B=5,0 și 89 buc. B=1,5m, stații autobuz 9 buc, 108
mp, platforme staționare S=500mp, Trotuare noi
și reabilitate S=1668mp+2912mp, piste bicicliști
L=1543, S=2314,5mp, reabilitare poduri - 4buc.

7.

Calendar orientativ (durata proiectului
și perioada estimată de punere în
aplicare);

36 luni, perioada 2021-2024

8.

Buget orientativ

60.000.000 lei

9.

Sursele de finanțare preconizate

POR (program operațional regional)

10.

Stadiul actual

Propus spre finanțare

11.

Activități de pregătire necesare și
sursele posibile de finanțare ale
acestora

Studiu de fezabilitate - finanțare buget propriu

12.

Activități ce vor fi realizate în cadrul
proiectului

Prin realizarea investiției, se va aduce la
paramettrii tehnici și funcționali DJ 671, ceea
ce va conduce la îmbunătățirea legăturilor din
localitățile traversate cu DN 67D și de asemenea,
cu reședința de județ, respectiv Târgu Jiu.
Prin realizarea proiectului, se vor îmbunătăți
legăturile cu DN 67D, precum și mobilitatea
locuitorilor către orașele Motru, Baia de Aramă,
Drobeta Turnu Severin și Târgu Jiu, sporind
legăturile între județele Gorj și Mehedinți precum
și pe cele interjudețene. Nu în ultimul rând, vor
scădea costurile utilizatorilor de drum, timpul de
parcurgere, scăderea numărului de accidente.
Oportunitatea investiţiei este impusă și de
considerente socio - economice şi anume:
● prin reabilitarea drumului judeţean 671, creşte
viteza de deplasare a autovehiculelor şi se reduce
timpul de parcurs;
● se reduce consumul de carburanţi şi scad
costurile lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale
parcului auto;
● creşte atractivitatea zonei;
● se reduce gradul de poluare, prin scăderea
emisiei diverselor noxe şi reducerea volumului de
praf;
• creşte siguranţa şi confortul în trafic.
5.

Domeniul

Infrastructură de transport
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-

servicii de proiectare SF, PT;

-

verificare tehnică a proiectului de către
verificatori tehnici atestați;

-

execuție lucrări;

-

urmărirea execuției lucrărilor prin diriginți
de șantier atestați;

-

informare și publicitate;

-

servicii de asistență tehnică din partea
proiectantului
pe
perioada
execuției
lucrărilor.
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13.

Grad de maturitate al proiectului.
Existența unor studii preliminare:
o
o
o

14.

15.

-

Expertiză tehnică (drum și poduri)

2.

3.

Impactul estimat al proiectului regional
(modificări socio-economice ca urmare
a implementării proiectului)

Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale situate în proximitatea rețelei TEN-T
prin modernizarea drumului județean 663A, a
intersecției cu drumul județean 663 și a drumului
județean 674A

-

Analiza Cost - Beneficiu

Studiu de prefezabilitate;

-

Studiu topografic

Studiu de fezabilitate;

-

Studiu geotehnic

-

Studiu de trafic

-

Studiu hidrologic

-

Studiu de impact asupra mediului

Creşterea volumului de mărfuri transportate pe
acest drum;

-

Documentația de avizare a lucrărilor de
intervenție (DALI)

Asigurarea de potenţial pentru dezvoltarea
economică a zonei pe termen mediu;

Proiect tehnic
execuție;

o

Studii de piață;

o

Sondaje;

și

detalii

de

o

Studii de marketing;

o

Proiect identificat în Strategie
fără documente suport;

o

Altele (specificați)

Aspecte relevante;

Reducerea costurilor de operare a vehiculelor;

Dreptul de proprietate asupra terenurilor
sau clădirilor (dacă este cazul)

Drept de proprietate publică conform H.G. nr.
973 din 05.09.2002 fiind intabulat și înscris în
cărțile funciare nr. 38039; 37901; 37902; 37900
și 37903.

Aspecte legale care trebuie soluționate

Nu este cazul

Titlul proiectului/măsurii

Modernizare
infrastructură
rutieră
de
interes județean pe drumul județean 663A
ce traversează localitățile Târgu Jiu (DN 66)
- Botorogi-Văcarea-Țârculești (DJ 674A) intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A
ce traversează localitățile Țârculești (DJ 663A)
- Țicleni(DJ 675)”
Drum județean 663A ce traversează localitățile
Târgu Jiu (DN 66) - Botorogi-Văcarea-Țârculești
(DJ 674A) - intersecție cu DJ 663 și drum județean
674A ce traversează localitățile Țârculești (DJ
663A) - Țicleni(DJ 675)”

Localizarea proiectului

Beneficiarul
proiectului/Parteneri
(dacă este cazul)

Creşterea numărului zilnic de vehicule;

Economisirea timpului şi a carburanţilor;

Măsura 2.1.2: Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean
663A ce traversează localitățile Târgu Jiu (DN 66) - Botorogi - Văcarea - Țârculești (DJ
674A) - intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țârculești
(DJ 663A) - Țicleni(DJ 675)”
1.

4.

UAT Județul Gorj
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Scăderea nivelului de poluare fonică
îmbunătăţirea planeităţii drumului;

Scăderea nivelului de poluare a aerului prin
eliminarea prafului.
5.

Domeniul:

Infrastructură rutieră de interes județean inclusiv
variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură

6.

Realizări-cheie

- Reducerea timpului de deplasare, un coeficient
de confort sporit pentru traficul din zonă, un
consum mai redus de combustibil și uzură mai
mică etc.
- Creșterea mobilității persoanelor si a mărfurilor;
- Implementarea cu succes a priorităților de
dezvoltare ale zonei;
- Dezvoltarea locală şi regională prin combatererea
izolării zonei.

7.

Calendar orientativ (durata proiectului
și perioada estimată de punere în
aplicare);

2021-2027

8.

Buget orientativ

77.610.828,25 lei

9.

Sursele de finanțare preconizate

Programul Operațional Regional 2021-2027

10.

Stadiul actual

11.

Activități de pregătire necesare și
sursele posibile de finanțare ale
acestora
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12.

13.

14.

Activități ce vor fi realizate în cadrul
proiectului

Grad de maturitate al proiectului.
Existența unor studii preliminare:
o

Studiu de prefezabilitate;

o

Studiu de fezabilitate;

o

Proiect tehnic
execuție;

o

Studii de piață;

o

Sondaje;

și

detalii

-

Modernizare sistem rutier;

-

Amenajare drumuri laterale;

-

Execuție șanțuri de pământ și șanțuri pereate;

Măsura 2.1.3: „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662 cu originea
în DN 66 ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-BibeștiAndreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”

-

Amenajare podețe;

1.

Titlul proiectului

-

Realizare accese la proprietăți;

-

Consolidare terasamente;

-

Execuție trotuare;

-

Execuție piste bicicliști;

„Modernizare infrastructură rutieră de interes
județean pe DJ 662 cu originea în DN 66 ce
străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-PârâuGroșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-VladimirTotea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN
6B, județul Gorj”

-

Stații de autobuz;

-

Parapeți;

2.

Localizarea proiectului

-

Semnalizare rutieră;

-

Lucrări la suprastructura și infrastructură
poduri, racordări cu terasamentele la poduri.

Drumul județean 662 cu originea în DN 66 ce
străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-PârâuGroșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-VladimirTotea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN
6B, județul Gorj

3.

Beneficiarul
proiectului/Parteneri
(dacă este cazul)

UAT. Județul Gorj

Proiect identificat în Strategie fără documente
suport;

de

o

Studii de marketing;

o

Proiect identificat în Strategie
fără documente suport;

o

Altele (specificați)

Aspecte relevante;
Dreptul
de
proprietate
asupra
terenurilor sau clădirilor (dacă este
cazul)

15.

Aspecte legale care trebuie soluționate
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4.

Impactul estimat al proiectului regional
(modificări socio-economice ca urmare
a implementării proiectului)

6.

Realizări-cheie

Prin realizarea investiției, se va aduce la parametrii
tehnici și funcționali DJ 662, ceea ce va conduce la
îmbunătățirea legăturilor din comunele traversate
cu DN 66 și DN6B și de asemenea, cu reședința
de județ, respectiv Târgu Jiu. Prin realizarea
proiectului, se vor îmbunătăți legăturile cu DN
66 și DN6B, precum și mobilitatea locuitorilor
către orașele Craiova, Turceni, Rovinari și Târgu
Jiu, sporind legăturile între județele Gorj și Dolj
precum și pe cele interjudețene. Nu în ultimul
rând, vor scădea costurile utilizatorilor de drum,
timpul de parcurgere, scăderea numărului de
accidente.

7.

Calendar orientativ (durata proiectului
și perioada estimată de punere în
aplicare);

8.

Buget orientativ

152.486.410 lei

9.

Sursele de finanțare preconizate

Programul Operațional Regional 2021-2027

10.

Stadiul actual

Propus spre finanțare

11.

Activități de pregătire necesare și
sursele posibile de finanțare ale
acestora

Studiu de fezabilitate - finanțare buget propriu

12.

Activități ce vor fi realizate în cadrul
proiectului

- servicii de proiectare DALI, SF, PT;

Oportunitatea investiţiei este impusă și de
considerente socio-economice şi anume:

● se reduce consumul de carburanţi şi scad
costurile lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale
parcului auto;

- urmărirea execuției lucrărilor prin diriginți de
șantier atestați;
- informare și publicitate;
- servicii de asistență tehnică din partea
proiectantului pe perioada execuției lucrărilor.
13.

● creşte atractivitatea zonei;
● se reduce gradul de poluare, prin scăderea
emisiei diverselor noxe şi reducerea volumului de
praf;
● creşte siguranţa şi confortul în trafic.
Domeniul

Infrastructură de transport
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- verificare tehnică a proiectului de către
verificatori tehnici atestați;
- execuție lucrări;

● prin reabilitarea drumului judeţean 662, creşte
viteza de deplasare a autovehiculelor şi se reduce
timpul de parcurs;

5.

Modernizare sistem rutier, L=39,194 km,
amenajare drumuri laterale, execuție șanțuri de
pământ și șanțuri pereate, amenajare podețe,
realizare accese la proprietăți, consolidare
terasamente, execuție trotuare, execuție piste
bicicliști, stații de autobuz, parapeți, semnalizare
rutieră, lucrări la suprastructura și infrastructură
poduri, racordări cu terasamentele la poduri,
execuție pod.
2021-2027

Investițiile în infrastructura de transport public
județean vor determina creșterea gradului de
mobilitate a persoanelor și a bunurilor, se va
asigura accesul mai rapid și mai facil către
furnizorii de servicii de sănătate, sociale și
educative din municipii, a populației aflate în
zonele rurale, ceea ce va determina o creștere a
adaptabilității populației la nevoile pieței forței
de muncă de la nivel regional/local.

Grad de maturitate al proiectului.
Existența unor studii preliminare:
o

Studiu de prefezabilitate;

o

Studiu de fezabilitate;

o

Proiect tehnic
execuție;

o

Studii de piață;

o

Sondaje;

și

detalii

- În derulare - servicii de proiectare DALI, expertiză
tehnică drum și poduri, studiu geotehnic, studiu
topografic

de

o

Studii de marketing;

o

Proiect identificat în Strategie
fără documente suport;-

o

Altele (specificați)
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14.

Aspecte relevante;

13.

Dreptul
de
proprietate
asupra
terenurilor sau clădirilor (dacă este
cazul)
15.

Aspecte legale care trebuie soluționate

Măsura 2.2.1: Înființarea/amenajarea unui aeroport/aerodrom pentru avioane ușoare în
județul Gorj (proiect realizat în parteneriat public-privat)
1.

Titlul proiectului

Înființarea/amenajarea unui aeroport/aerodrom
pentru avioane ușoare în județul Gorj (proiect
realizat în parteneriat public-privat)

2.

Localizarea proiectului

Comuna Dănești, Județul Gorj

3.

Beneficiarul
proiectului/Parteneri
(dacă este cazul)

Județul Gorj
UAT Municipiul Târgu Jiu

14.

Investitor privat
Impactul estimat al proiectului regional
(modificări socio-economice ca urmare
a implementării proiectului)

15.

5.

Domeniul

Infrastructura de transport

6.

Realizări-cheie

- Realizare pistă decolare/aterizare, cale de
rulare, platformă îmbarcare/debarcare;

o

Studiu de prefezabilitate;

o

Studiu de fezabilitate;

o

Proiect tehnic
execuție;

o

Studii de piață;

o

Sondaje;

și

detalii

de

o

Studii de marketing;

o

Proiect identificat în Strategie
fără documente suport;

o

Altele (specificați)

Aspecte relevante;

Aspecte legale care trebuie soluționate

Măsura 2.3.1: Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu Jiu, str. Nicolae
Titulescu, nr. 8, județul Gorj
1.

Titlul proiectului

Reabilitare și modernizare imobil situat în
municipiul Târgu Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr.
8, județul Gorj

2.

Localizarea proiectului

Strada Nicolae Titulescu, nr. 8, municipiul Târgu
Jiu, județul Gorj

3.

Beneficiarul
proiectului/Parteneri
(dacă este cazul)

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj
și Școala Populară de Artă Târgu Jiu

- Construire hangare
- Rețea de canalizare
- Construcții civile (terminal)
7.

Calendar orientativ (durata proiectului
și perioada estimată de punere în
aplicare);

2021-2027

8.

Buget orientativ

25.000.000 lei

9.

Sursele de finanțare preconizate

POR 2021-2027

10.

Stadiul actual

11.

Activități de pregătire necesare și
sursele posibile de finanțare ale
acestora

- Realizare parteneriat UAT Județul Gorj UAT
Municipiul Târgu Jiu, UAT Comuna Dănești și
investitor privat;

12.

Activități ce vor fi realizate în cadrul
proiectului

-

Execuție lucrări

-

Dotări

-

Informare și publicitate

-

Cursuri de pregătire aeronautică
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Proiect identificat în Strategie fără documente
suport.

Dreptul
de
proprietate
asupra
terenurilor sau clădirilor (dacă este
cazul)

UAT Comuna Dănești
4.

Grad de maturitate al proiectului.
Existența unor studii preliminare:
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4.

Impactul estimat al proiectului regional
(modificări socio-economice ca urmare
a implementării proiectului)

Asigurarea unor condiții optime de organizare și
desfășurare a activității de instruire în cadrul Școlii
Populare de Artă Târgu Jiu, precum și asigurarea
unui spațiu adecvat pentru desfășurarea de
activităților culturale diverse: spectacole,
concerte, expoziții etc.
Dezvoltarea instituțională, prin asigurarea unor
condiții optime de desfășurare a activității,
inclusiv a serviciilor suport pentru îndeplinirea
misiunii instituției (spații de depozitare pentru
obiectele de inventar, recuzită, instrumente,
tehnică de spectacol etc., spații destinate arhivei
documentelor cursanților, a arhivei video/
audioCare să permită asigurarea unor condiții de
păstrare corespunzătoare, spații pentru expoziții,
repetiții etc.).

5.

Domeniul

6.

Realizări-cheie

Contribuția Școlii Populare de Artă Târgu Jiu la
creșterea calității vieții comunității deservite,
prin punerea în funcțiune a unei noi săli de
spectacol, cu o capacitate estimată de 150-200
de locuri.
Infrastructură educațională
Creșterea calității serviciilor oferite, prin
asigurarea unor condiții normale de desfășurare
a activității, prin sporirea numărului de săli de
clasă, concomitent cu asigurarea unor condiții
corespunzătoare (suprafața sălilor), atât pentru
angajați, cât și pentru beneficiarii cursanți,
spectatori etc.

Calendar orientativ (durata proiectului
și perioada estimată de punere în
aplicare);

36 luni

8.

Buget orientativ

20.000.000 lei

9.

Sursele de finanțare preconizate

Fonduri europene și naționale

10.

Stadiul actual

7.

11.

Activități de pregătire necesare și
sursele posibile de finanțare ale
acestora

Elaborare
documentații
tehnico-economice
(expertiză tehnică, audit energetic, notă
conceptuală, temă de proiectare, documentație
de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect
pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect
tehnic de execuție)
Fonduri europene și naționale

12.

Activități ce vor fi realizate în cadrul
proiectului

Elaborare documentații tehnico-economice
Asistență tehnică din partea proiectantului
Asistență tehnică prin diriginți de șantier.
Execuție lucrări

13.

Grad de maturitate al proiectului.
Existența unor studii preliminare:

Proiect identificat în Strategie fără documente
suport;

14.

Aspecte relevante;

15.

Dreptul
de
proprietate
asupra
terenurilor sau clădirilor (dacă este
cazul)
Aspecte legale care trebuie soluționate

Terenul și construcția supusă reabilitării și
modernizării sunt proprietate publică a Județului
Gorj

Măsura 2.4.1: Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Spitalului Județean de
Urgență Târgu Jiu
1.

Titlul proiectului

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și
dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgu
Jiu

2.

Localizarea proiectului

Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj

3.

Beneficiarul
proiectului/Parteneri
(dacă este cazul)

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Gorj

4.

Impactul estimat al proiectului regional
(modificări socio-economice ca urmare
a implementării proiectului)

Oferire servicii medicale la standarde europene
pentru toți locuitorii județului Gorj și persoanele
aflate în tranzit în județul Gorj

5.

Domeniul

Infrastructură de sănătate și socială (spitale,
situații de urgență, centre sociale)

6.

Realizări-cheie

- Demolare clădiri existente pe amplasamentul
propus;

2022-2025

- Execuție spital nou;
- Realizare heliport pe terasa spitalului;
- Dotare spital.
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7.

Calendar orientativ (durata proiectului
și perioada estimată de punere în
aplicare);

48 luni (2023-2027)

8.

Buget orientativ

750.000.000,00 lei

9.

Sursele de finanțare preconizate

Programul Operațional Regional 2021-2027

10.

Stadiul actual

11.

Activități de pregătire necesare și
sursele posibile de finanțare ale
acestora

Elaborare
documentații
tehnico-economice
(notă conceptuală, temă de proiectare, studiu
de fezabilitate, proiect pentru autorizarea
demolării și executării lucrărilor, proiect tehnic
de execuție);
Fonduri europene și naționale;

12.

Activități ce vor fi realizate în cadrul
proiectului

- Execuție lucrări demolare clădiri existente;
- servicii de proiectare SF, PT;

3.3. BUGETUL ANUAL AL PROGRAMELOR ȘI ESTIMĂRILE PENTRU URMĂTORII 3 ANI
Alocările anuale pe obiective strategice, programe și măsuri
Nr.
crt.
1

- execuție lucrări construcție nouă;
- dotări;
- informare și publicitate;
- servicii de audit financiar;

13.

Grad de maturitate al proiectului.
Existența unor studii preliminare:

14.

Aspecte relevante;
Dreptul
de
proprietate
asupra
terenurilor sau clădirilor (dacă este
cazul)

15.

- servicii de asistență tehnică pe perioada
execuției lucrărilor.
Proiect identificat în Strategie fără documente
suport;
Terenul propus pentru realizarea investiției este
proprietatea publică a Județului Gorj

Aspecte legale care trebuie soluționate
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Obiectiv
Strategic
Instituțional
Dezvoltarea
socioeconomică a
județului Gorj

Program

Cod
proiect

Măsuri/Activități/Proiecte

Valoare totală
(lei)

1.2.Dezvoltarea
infrastructurii de
sprijin a afacerilor

1.2.1.

Reabilitarea/modernizarea și extindere
Parc Industrial Gorj SA

125.000.000

1.4.Dezvoltarea
turismului

1.4.1.

Restaurarea și revitalizarea Muzeului
Arhitecturii Populare, Curtișoara

59.500.000

1.4.2.

Restaurarea și revitalizarea Muzeului
Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”,
Municipiul Târgu Jiu, str. Geneva, nr. 8

31.000.000

Valoare 2021 Valoare 2022 Valoare estimată
(lei)
(lei)
2023-2025 (lei)
70.000.000

55.000.000

2.133.000

27.367.000

30.000.000

0

12.500.000

18.500.000

Nr.
crt.
2

Obiectiv
Strategic
Instituțional
Modernizarea
și dezvoltarea
serviciilor
publice

Program
2.1.Conectarea
la rețelele de
transport național și
internațional

Cod
proiect
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

TOTAL

84

Măsuri/Activități/Proiecte
Reabilitare drum județean 671, ce
traversează localitățile: (DN67D) Apa
Neagră - Padeș - Călugăreni - Cloșani Valea Mare, județul Gorj

Valoare totală
(lei)
60.000.000

Valoare 2021 Valoare 2022 Valoare estimată
(lei)
(lei)
2023-2025 (lei)
0

30.000.000

30.000.000

0

0

10.000.000

15.000.000

250.000

9.750.000

10.000.000

0

350.000.000

400.000.000

568.099.000

728.597.238,25

2.2.1.

2.3.Dezvoltarea
și modernizarea
sistemului de
educație

2.3.1.

Reabilitare și modernizare imobil situat
în municipiul Târgu Jiu, str. Nicolae
Titulescu, nr. 8, județul Gorj

2.4.Dezvoltarea
și modernizarea
sistemului de
sănătate

2.4.1.

Reabilitarea, modernizarea, extinderea
și dotarea Spitalului Județean de Urgență
Târgu Jiu

Buget propriu, mii lei
Obiectiv
specific

Program

Acțiune

Execuție Aprobat
2020
(n-1)

Modernizare infrastructură rutieră de
77.610.828,25
interes județean pe drumul județean 663A
ce traversează localitățile Târgu -Jiu (DN
66)- Botorogi-Văcarea-Țârculești(DJ 674A)
- intersecție cu DJ 663 și drum județean
674A ce traversează localitățile Țârculești
(DJ 663A)- Țicleni (DJ 675)”
Modernizare infrastructură rutieră de
152.486.410
interes județean pe DJ 662 cu originea
în DN 66 ce străbate localitățile Capu
Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-AninoasaBibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de
Hurezani-Hurezani, până în DN 6B, județul
Gorj
Înființarea/amenajarea unui aeroport/
25.000.000
aerodrom pentru avioane ușoare în județul
Gorj (proiect realizat în parteneriat
public-privat)

2.2.Dezvoltarea
infrastructurii de
transport

Alocările bugetare pe surse de finanțare

20.000.000

750.000.000

1.518.000

1.300.597.238,25 3.901.000

30.000.000

28.482.000

47.610.828,25

1.Dezvoltarea
socioeconomică a
județului Gorj

1.2.

1.Dezvoltarea
socioeconomică a
județului Gorj

1.4.

1.Dezvoltarea
socioeconomică a
județului Gorj

1.4.

122.486.410

2.Modernizarea 2.1.
și dezvoltarea
serviciilor
publice
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2021
(n)

Propunere

Buget de stat, mii lei

Estimare pe termen
mediu

0
1.2.1
Reabilitarea/
modernizarea și
extindere Parc
Industrial Gorj SA
1.4.1 Restaurarea
și revitalizarea
Muzeului
Arhitecturii
Populare,
Curtișoara

0

2022
2023
(n+1) (n+2)
1400 366

86,76

547

200

200

200

1.4.2. Restaurarea
și revitalizarea
Muzeului Județean
Gorj „Alexandru
Ștefulescu”,
Municipiul Târgu
Jiu, str. Geneva,
nr. 8
2.1.1.Reabilitare
drum județean
671, ce
traversează
localitățile:
(DN67D) Apa
Neagră - Padeș
- Călugăreni Cloșani - Valea
Mare, județul Gorj

0

250

123

123

124

600

200

200

200

Execuție Aprobat

2024
2025
2020
(n+3) (n+4)
(n-1)
366
368
0

0

2021
(n)

Propunere

Fonduri nerambursabile, mii lei

Estimare pe termen
mediu

Execuție Aprobat

0

2022
(n+1)
9100

2023
(n+2)
2383

2024
2025
2020
(n+3) (n+4)
(n-1)
2383
2384
0

271,44

3558

1300

1300

1300

0

1625

801

801

803

3900

1300

1300

1300

0

2021
(n)

Propunere

Estimare pe termen
mediu

0

2022
(n+1)
59500

2023
(n+2)
15583

2024
2025
(n+3) (n+4)
15583 15584

1774,8

23262

8500

8500

8500

0

10625

5240

5240

5245

25500

8500

8500

8500

Buget propriu, mii lei
Obiectiv
specific

Program

Acțiune

Execuție Aprobat
2020
(n-1)

2.Modernizarea 2.1.
și dezvoltarea
serviciilor
publice

2.Modernizarea 2.1.
și dezvoltarea
serviciilor
publice
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2.1.2. Modernizare
infrastructură
rutieră de
interes județean
pe drumul
județean 663A
ce traversează
localitățile Târgu
-Jiu (DN 66)Botorogi-VăcareaȚârculești(DJ
674A) - intersecție
cu DJ 663 și drum
județean 674A
ce traversează
localitățile
Țârculești (DJ
663A)- Țicleni(DJ
675)”
2.1.3.Modernizare
infrastructură
rutieră de interes
județean pe DJ
662 cu originea în
DN 66 ce străbate
localitățile Capu
Dealului-GilortPârâu-GroșereaAninoasa-BibeștiAndreeștiVladimirTotea-Totea
de HurezaniHurezani, până
în DN 6B, județul
Gorj

2021
(n)

Propunere

Buget de stat, mii lei

Estimare pe termen
mediu

2022
2023
(n+1) (n+2)
600
317

2024
2025
(n+3) (n+4)
317
318

Execuție Aprobat
2020
(n-1)

2021
(n)

Propunere
2022
(n+1)
3900

Fonduri nerambursabile, mii lei

Estimare pe termen
mediu
2023
(n+2)
2063

2024
2025
(n+3) (n+4)
2063
2063

Execuție Aprobat
2020
(n-1)

2021
(n)

Propunere
2022
(n+1)
25500

Buget propriu, mii lei

Estimare pe termen
mediu
2023
(n+2)
13490

2024
2025
(n+3) (n+4)
13490 13490

Obiectiv
specific

Program

570

816,56

817

818

164,84

3702

5307,64

5307

5308

1077,8

24210

34703,8

34704

34704

Execuție Aprobat
2020
(n-1)

2.Modernizarea 2.2.
și dezvoltarea
serviciilor
publice

2.Modernizarea 2.3.
și dezvoltarea
serviciilor
publice

275,36

Acțiune

2.Modernizarea 2.4.
și dezvoltarea
serviciilor
publice

2.2.1.Înființarea/
amenajarea
unui aeroport/
aerodrom pentru
avioane ușoare
în județul Gorj
(proiect realizat în
parteneriat publicprivat)
2.3.1. Reabilitare
și modernizare
imobil situat în
municipiul Târgu
Jiu, str. Nicolae
Titulescu, nr. 8,
județul Gorj
2.4.1 Reabilitarea,
modernizarea,
extinderea și
dotarea Spitalului
Județean de
Urgență Târgu Jiu

Total

250

0

Legendă:
1.2.Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a
afacerilor
1.4.Dezvoltarea
turismului;
2.1.Conectarea la rețelele de transport
național și internațional
2.2.Dezvoltarea infrastructurii de transport
2.3.Dezvoltarea și modernizarea sistemului de
educație
2.4.Dezvoltarea și modernizarea sistemului de
sănătate
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2021
(n)

612,12

Propunere

Buget de stat, mii lei

Estimare pe termen
mediu

2022
2023
(n+1) (n+2)
200
100

2024
2025
(n+3) (n+4)
100
100

195

67

67

7000

2667

Execuție Aprobat
2020
(n-1)

Estimare pe termen
mediu

Execuție Aprobat

2022
(n+1)
1300

2023
(n+2)
650

2024
2025
(n+3) (n+4)
650
650

67

1267

433

433

2667

2667

45500

17333

17333

11362 4856,56 4857

4862

73852

31570,64 31570 31575 0

0

2021
(n)

Propunere

Fonduri nerambursabile, mii lei

436,28

2020
(n-1)

2021
(n)

Propunere

Estimare pe termen
mediu

2022
(n+1)
8500

2023
(n+2)
4250

2024
2025
(n+3) (n+4)
4250
4250

434

8288

2833

2833

17333

297500

113000

113000 114000

2852,6

2833

482885 206099,8 206100 207106

IV. COMPONENTA DE IMPLEMENTARE
4.2. MONITORIZAREA PERFORMANȚEI
4.1. PLANUL DE ACȚIUNE

Măsuri

Implementarea Planului Strategic Instituțional se va realiza în baza unui Plan de acțiune,
elaborat de către subgrupuri tehnice de lucru, sub coordonarea membrilor Comisiei de
Monitorizare. Subgrupurile tehnice de lucru vor fi formate din personal specializat care vor
avea rolul de a implementa Planul Strategic Instituțional în vederea atingerii rezultatelor
obiectivelor strategice, a programelor și măsurilor din PSI.
Fiecare subgrup tehnic de lucru va avea un coordonator care va îndeplini următoarele
responsabilități:
- asigură coordonarea operativă a procesului de implementare a planului de acțiune, inclusiv
coordonarea personalului de specialitate care face parte din subgrupul tehnic de lucru;

Indicatori-de rezultat

Responsabili

Frecvența
monitorizării

Direcția de acțiune 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor
1.2.1. Reabilitarea/modernizarea și
extinderea Parcului Industrial Gorj SA

Parcului Industrial Gorj SA modernizat

Creșterea gradului de
dezvoltarea a județului
Gorj

Rapoarte
progres

de

CJ Gorj

Anual

Locuri de
promovarea
zonei

Rapoarte
progres

de

CJ Gorj

Anual

Direcția de acțiune 1.4. Dezvoltarea turismului
1.4.1 Restaurarea și revitalizarea
Muzeului
arhitecturii
populare,
Curtișoara

Restaurarea
imobilelor
prin
conservarea
materialelor
ce
intră
în
compunerea
monumentelor, refacerea învelitorilor și a
finisajelor interioare, protejarea întregului
material lemnos, consolidarea fundațiilor și a
elevațiilor;
Sistematizarea întregii incinte, crearea de spații
de odihnă și recreere, refacerea căilor de acces,
având în vedere inclusiv accesul pentru situații
de urgență;
Lucrări de amenajare și dotare a atelierului de
restaurare lemn;
Modificarea și adaptarea rețelei electrice de
iluminat (în prezent becuri pe stâlpi de beton),
pentru a pune în valoare monumentele din
incinta muzeului - iluminat ambiental;
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Mecanisme de
monitorizare

OBIECTIV STRATEGIC 1: DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ A JUDEȚULUI GORJ

- informează semestrial conducerea instituției - prin președintele Comisiei de Monitorizare,
despre stadiul de realizare a activităților derulate.
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Indicatori-de efect

muncă și
turistică a

Măsuri
1.4.2. Restaurarea și revitalizarea
Muzeului Județean Gorj „Alexandru
Ștefulescu”, Municipiul Târgu Jiu, str.
Geneva, nr. 8

Indicatori-de rezultat
Restaurare/reabilitare, revitalizare muzeu

Indicatori-de efect
Locuri de
promovarea
zonei

muncă și
turistică a

Mecanisme de
monitorizare
Rapoarte
progres

de

Responsabili

Frecvența
monitorizării

CJ Gorj

Anual

Măsuri

Indicatori-de rezultat

OBIECTIV STRATEGIC 2: Modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice
DIRECȚIA DE ACȚIUNE 2.1. Conectarea la rețelele de transport național și internațional

DIRECȚIA DE ACȚIUNE 2.3. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de educație

Nr. km de drum județean reabilitați: 17,987

2.1.2. Modernizare infrastructură
rutieră de interes județean pe
drumul județean 663A ce traversează
localitățile Târgu Jiu (DN 66) Botorogi-Văcarea-Țârculești (DJ 674A)
- intersecție cu DJ 663 și drum județean
674A ce traversează localitățile
Țârculești (DJ 663A) - Țicleni(DJ 675)

Nr. km de drum județean reabilitați: 21,194

2.1.3. „Modernizare infrastructură
rutieră de interes județean pe DJ
662 cu originea în DN 66 ce străbate
localitățile
Capu
Dealului-GilortPârâu-Groșerea-Aninoasa-BibeștiAndreești-Vladimir-Totea-Totea
de
Hurezani-Hurezani, până în DN 6B,
județul Gorj”

Nr. km de drum județean reabilitați: 39,194

90

Nr. localități care beneficiază de infrastructură
de transport rutier modernizată: 5

Nr. localități care beneficiază de infrastructură
de transport rutier modernizată: 5

Nr. localități care beneficiază de infrastructură
de transport rutier modernizată: 10

Creșterea gradului de
conectare a județului la
rețeaua TEN-T

Rapoarte
progres

de

CJ Gorj

Anual

Creșterea gradului de
conectare a județului la
rețeaua TEN-T

Rapoarte
progres

de

CJ Gorj

Anual

Creșterea gradului de
conectare a județului la
rețeaua TEN-T

Rapoarte
progres

de

CJ Gorj

Anual

Mecanisme de
monitorizare

Responsabili

Frecvența
monitorizării

DIRECȚIA DE ACȚIUNE 2.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport
2.2.1. Înființarea/amenajarea unui
aeroport/aerodrom pentru avioane
ușoare în județul Gorj (proiect realizat
în parteneriat public-privat)

2.1.1. Reabilitare drum județean 671,
ce traversează localitățile: (DN67D)
Apa Neagră - Padeș - Călugăreni Cloșani - Valea Mare, județul Gorj

Indicatori-de efect

2.3.1. Reabilitare și modernizare
imobil situat în municipiul Târgu Jiu,
str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul
Gorj

Amenajare infrastructură de transport aerian

Nr. mp reabilitați: 5.095
Nr. elevi care participă la cursurile organizate:
2670.

Creșterea gradului de
conectare a județului la
rețeaua TEN-T

Rapoarte
progres

de

CJ Gorj

Anual

Creșterea
calității
serviciilor oferite, prin
asigurarea unor condiții
normale de desfășurare a
activității, prin sporirea
numărului de săli de
clasă,
concomitent
cu
asigurarea
unor
condiții corespunzătoare
(suprafața sălilor), atât
pentru
angajați,
cât
și pentru beneficiarii
cursanți, spectatori etc.

Rapoarte
progres

de

CJ Gorj

Anual

Oferire servicii medicale
la standarde europene
pentru
toți
locuitorii
județului
Gorj
și
persoanele
aflate
în
tranzit în județul Gorj

Rapoarte
progres

de

CJ Gorj

Anual

DIRECȚIA DE ACȚIUNE 2.4. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de sănătate
2.4.1. Reabilitarea, modernizarea,
extinderea și dotarea Spitalului
Județean de Urgență Târgu Jiu
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Imobil modernizat, reabilitat, extins și dotat
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