
Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

Reabilitare drumuri

judeţene DJ 665, km

0+000– 54+500 şi DJ

675C, km 0+000 –

4+300

Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii

populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării

dezvoltării economice durabile.       

Obiectiv specific 1: reabilitarea drumurilor judeţene DJ

665, Km 0+000-54+500 şi DJ 675C, Km 0+000-4+300

pentru îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii

populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării

dezvoltării economice durabile a judeţului.

Obiectiv specific 2: conectarea drumurilor judeţene DJ

665 şi DJ675C la reţeaua de drumuri naţionale (DN 67,

DN 67C şi DN 66) şi TEN (drumul european E 79 – DN

66).

Lucrările de reabilitare şi modernizare a 58,8 km drumuri judeţene pe

DJ665 şi DJ675C au constat în:

- curăţire şanţuri de pământ şi şanţuri din dale de beton;

- amenajare şanţuri neprotejate;

- decolmatare, reparaţii şi amenajări podeţe;

- frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă;

- aşternere strat de legătură din beton asfaltic;

- aşternere strat de uzură din beton asfaltic.

- realizarea acostamentului din piatră spartă;

- amenajare pasaj intersecţie cu calea ferată;

- realizarea marcajelor rutiere longitudinale, transversale şi montarea

panourilor indicatoare;

- montare parapet metalic.

- reabilitare a două poduri cu lungime mai mare de cinci metri;

- modernizare 79 de podeţe 

- construire un podeț nou. 

- lucrări de reparaţii şi la 17 poduri de pe traseul drumului judeţean DJ

665.

Programul Operaţional Regional 

2007-2013

AXA PRIORITARĂ 

2 Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

2.1. - Reabilitarea şi 

modernizarea reţelei de drumuri 

judeţene, străzi urbane inclusiv 

construcţia / reabilitarea 

şoselelor de centură

57,277,143.28 2%

Proiecte  finalizate
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

Sistem de Canalizare

şi Staţie de Epurare

la Spitalul de

Pneumoftiziologie 

Tudor Vladimirescu –

Comuna Runcu,

Judeţul Gorj

Obiectivele proiectului au fost reprezentate de

reabilitarea sistemului de canalizare al unităţii în vederea

respectării standardelor de mediu, precum şi de

îmbunătăţirea calităţii apei atât prin reabilitarea staţiei de

epurare vechi cât  şi prin amenajarea uneia noi.

Proiectul Sistem de Canalizare şi Staţie de Epurare

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -

Comuna Runcu, Judeţul Gorj va contribui la

îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale pacienţilor,

vizitatorilor acestora si a personalului angajat al

sanatoriului precum şi a standardelor de mediu, vizând,

în principal, dezvoltarea durabilă a regiunii şi

respectarea acquis-ului comunitar de mediu.

Dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de tratare a apei

uzate va avea un impact pozitiv asupra mediului, prin

protejarea pânzei freatice şi implicit a surselor de apă din

zonă.

Proiectul a constat in reabilitarea şi amplificarea reţelei de canalizare

existente prin construirea şi echiparea corespunzătoare a staţiei de

epurare şi schimbarea reţelei de canalizare.

Indicatorii de rezultat realizaţi în cadrul proiectului sunt: 

• o staţie de epurare existentă reabilitată;

• o staţie nouă, modulară;

• 796 m reţea de canalizare modernizată;

• 250 de fluturaşi cu informaţii despre proiect;

• 12 comunicate în presa locală, TV şi radio;

• o placă permanantă;

• capacitate staţie de epurare - 240 mc apă uzată epurată/zi;

• 94% grad de epurare;

• 95% grad de dezinfecţie.

Mecanismul Financiar SEE 

(Spaţiul Economic European)
2,432,388.36 15%

Energia solară, o

alternativă pentru

viitor

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de completarea

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează

energie solară.

Amplasarea sistemelor care utilizează energie solară,

energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme

care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi

solului a fost realizat[ în cadrul următoarelor locaţii:

pentru imobilele în care funcţionează Spitalul Judeţean

de Urgenţă Târgu-Jiu, respectiv: Clădirea centrală – Str.

Progresului nr.18; Clădirea 2 – Str. T. Vladimirescu

precum şi clădirea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor

Vladimirescu”, sat Dobriţa, comuna Runcu.

Implementarea proiectului"Energia solară, o alternativă pentru viitor" a 

presupus parcurgerea următoarelor activităţi:

1. Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

2. Derularea procedurilor de achiziţie

3. Livrarea echipamentelor

4. Lucrări de construcţii montaj

5. Punere în funcţiune şi monitorizare demaraj instalaţie

Administraţia Fondului pentru

Mediu - Programului de

înlocuire sau de completare a

sistemelor clasice de încălzire

cu sisteme care utilizează

energie solară, energie

geotermală şi energie eoliană

ori alte sisteme care conduc la

îmbunătăţirea calităţii aerului,

apei şi solului.

2,713,133.22 20%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

Eco-energie pentru

judetul Gorj

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de completarea

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează

energie solară.

Amplasarea sistemelor care utilizează energie solară,

energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme

care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi

solului a fost realizata în cadrul următoarelor locaţii:

Complex de recuperare pentru adulţi ”Bâlteni Târgu-Jiu”,

Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi

speciale, Complexul de Servicii alternative la protecţia

rezidenţială, Complexul de Servicii comunitare pentru

copilul în dificultate, Complexul de îngrijire şi Asistenţă

Suseni, Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa,

Complexul de Servicii comunitare pentru recuperare-

reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare

profesională Târgu-Cărbuneşti”

Implementarea proiectului"Eco-energie pentru judetul Gorj" a 

presupus parcurgerea următoarelor activităţi:

1. Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

2. Derularea procedurilor de achiziţie

3. Livrarea echipamentelor

4. Lucrări de construcţii montaj

5. Punere în funcţiune şi monitorizare demaraj instalaţie

Administraţia Fondului pentru

Mediu - Programului de

înlocuire sau de completare a

sistemelor clasice de încălzire

cu sisteme care utilizează

energie solară, energie

geotermală şi energie eoliană

ori alte sisteme care conduc la

îmbunătăţirea calităţii aerului,

apei şi solului.

3,554,900.02 20%

Îmbunătățirea dotării

cu echipamente a

bazelor operaționale

pentru intervenții în

situații de urgență în

regiunea Sud-Vest

Oltenia

Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de

urgenţă la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia prin

reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea

primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de

urgenţă. 

Obiective specifice:

1. Îmbunătăţirea capacităţii si calităţii sistemului de

intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea

asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor

calificat în Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, prin

achiziţionarea de echipamente specifice 

2. Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin

asigurarea cu servicii esentiale, calificate si responsabile

în situaţii de urgenţă şi dezastre majore 

3. Imbunătăţirea serviciului social public de asistentă

medicală 

În cadrul proiectului au fost achizționate pentru Inspectoratul Judeţean

pentru Situaţii de Urgenţă Gorj următoarele echipamente:

- 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă;

- 1 autospecială pentru descarcerări grele;

- 3 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea

asistenţei medicale de urgenţă - FRAP

Obs. Proiectul a fost depus spre finanţare de către Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, asociaţie constituită din

Consiliul Judeţean Dolj, Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Judeţean

Olt, Consiliului Judeţean Vâlcea şi Consiliul Judeţean Mehedinţi. 

Programul Operaţional Regional 

AXA PRIORITARĂ 3 – 

Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu 

echipamente a bazelor 

operaţionale pentru situaţii de 

urgenţă

49,069,000.00 2%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

Extinderea şi dotarea

Centrului de îngrijire

şi asistenţă Dobriţa

Obiectivele proiectului au fost:

1. Extinderea si dotarea "Centrului de ingrijire si

asistenta Dobrita” prin construcţia unui pavilion P+1 (50

locuri).

Prin realizarea aceastei extinderi au fost transferati toţi

beneficiarii actuali ai Centrului, care în prezent sunt

cazaţi în cele doua pavilioane existente ( Pavilion A

asigură atât spaţii de cazare pentru beneficiari cât si

spaţii pentru compartimentul administrativ, iar Pavilion B

asigura doar spaţii de cazare pentru beneficiari).

2. Înfiinţarea unui nou serviciu social "Centru de

recuperare-reabilitare"- capacitate 11 locuri.

Acest centru se va înfiinţa în clădirea -Pavilionul B - al

Complexului de Îngrijire si Asistenţa Dobriţa, care va fi

modernizată si dotată cu echipamente specifice

activităţilor desfăşurate, pentru a fi create condiţii de

găzduire conform standardelor în vigoare.

Centrul de recuperare si reabilitare, amenajat în

Pavilionul B, va asigura activităţi de recuperare în baza

Planului Individual de Recuperare pentru un număr de

11 beneficiari din comunitate, in funcţie de nevoile

generale si individuale ale beneficiarilor, de resursele

materiale si 

umane existente.

Prin construirea noului pavilion, a fost realizat un număr de 50 de

locuri de cazare, inclusiv grupuri sanitare aferente, respectiv:

- 16 camere cu două paturi (suprafața utilă 18,37 m.p.);

- 6 camere cu trei paturi (suprafața utilă 22,83 m.p.). 

De asemenea au fost create spatii pentru activităţi şi servicii, după

cum urmează:

- cabinet asistente - cu grup sanitar şi vestiar;

- cabinet infirmiere - cu grup sanitar şi vestiar;

- izolator pentru persoane cu boli contagioase;

- sala chinetoterapie şi masaj.

Prin reorganizarea spatiilor existente în pavilionul A şi pavilionul B, vor

fi amenajate alte spaţii necesare funcționării centrului rezidențial

conform normelor în vigoare, și va fi înfiinţat un nou serviciu social

„Centru de recuperare-reabilitare” cu o capacitate 11 locuri. 

Dotările / echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului constau în: -

mobilier saloane beneficiari (12 paturi, 12 dulapuri, 12 noptiere, mese,

scaune etc.);

- mobilier medical (cărucioare, mese instrumentar, suporturi pentru

perfuzii etc.);

- mobilier sală de relaxare (3 canapele, 2 fotolii);

- mobilier sala de mese, frigidere, televizoare, 

- alte produse / dotări necesare funcţionării centrului, în conformitate

cu standardele specifice în domeniu.

Programul Operaţional Regional

 

AXA PRIORITARĂ 3 - 

Îmbunătăţirea  infrastructurii 

sociale

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

3.2.- Reabilitarea / 

modernizarea / dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale

2,521,933.84 2%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

Extindere capacitate,

prin amenajare şi

modernizare etaj III

la complexul de

recuperare şi

reabilitare 

neuropsihiatrică 

pentru adulţi ”Bîlteni” -

judeţul Gorj 

Proiectul a avut drept obiectiv general îmbunătăţirea

calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi ridicarea

acestora la standarde europene în cadrul Complexului

de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru

Adulţi Bîlteni, cu impact direct asupra egalizării şanselor

de acces ale persoanelor cu handicap din judeţul Gorj la

servicii specifice de asistenţă medico-socială şi de

îngrijire. 

Rezultatele proiectului s-au concretizat în amenajarea și dotarea

etajului III cu următoarea structură: 8 dormitoare, magazie, cabinet

medical, farmacie, arhivă, sală activităţi comune, sală kinetoterapie,

vestiar, grup sanitar duşuri (beneficiari), grup sanitar duşuri

(personal), magazie rufe murdare, magazie rufe curate, coridor, casa

scării, hol, casă lift, lift, valoarea finală a investiției ajungând la

1,005,816.00 lei.

Prin proiect s-a urmărit extinderea serviciilor sociale, acordate în

cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare prin renovarea etajului III

al clădirii,  pentru un număr de 40 de beneficiari.

Programul Operaţional Regional

 

AXA PRIORITARĂ 3 - 

Îmbunătăţirea  infrastructurii 

sociale

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

3.2.Reabilitarea/modernizarea/d

ezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale

1,167,843.20 2%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

Calitate în

administraţia publică

locală

Obiectivele generale ale proiectului au fost reprezentate

de:

1. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate

de către administraţia publică locală la nivelul judeţului

Gorj.

2. Consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor

administraţiei publice locale din judeţul Gorj în ceea ce

priveşte managementul calităţii în vederea îmbunătăţirii

promptitudinii furnizării serviciilor.

Rezultatele proiectului au fost:C9

1. Obţinerea certificării sistemului de management al calităţii conform

standardului ISO 9001 pentru minim 3 unităţi subordonate Consiliului

Judeţean Gorj;

2. Constituirea la nivel judeţean a unei unităţi de implementare a

politicilor în domeniul calităţii.

3. Implementarea “Cadrului comun de autoevaluare” la 9 unităţi

subordonate ale Consiliului Judeţean Gorj şi la minim 20 de autorităţi

ale administraţiei publice locale.

Programul Operaţional  

Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative 

AXA PRIORITARĂ 2 - 

Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei furnizării serviciilor 

publice, cu accentul pus pe 

procesul de descentralizare

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

2.2. - Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei furnizării serviciilor

339,336.75 2%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

Euro-Strategie, Euro-

Administraţie, Euro-

Cetăţeni

Dezvoltarea capacităţii de reglementare şi planificare

strategică a autorităţilor administraţiei publice din judeţul

Gorj.

Obiectiv specific 1. Reactualizarea Strategiei de

dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj, 2007-2013

pe baza principiilor şi practicilor dezvoltării durabile.

Obiectiv specific 2. Instruirea a 125 funcţionari publici cu

atribuţii în planificarea şi implementarea strategiilor

realizate la nivel local.

Rezultatele proiectului au fost următoarele: 

1.Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj,

reactualizată pe baza practicilor şi principiilor dezvoltării durabile;

2. Elaborarea a 4 studii de cercetare:

- Studiul privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric al

judeţului Gorj;

- Studiul privind managementul resurselor umane la nivelul

autorităţilor administraţiei publice locale;

- Studiul privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de

utilităţi publice din judeţul Gorj;

- Studiul privind dezvoltarea infrastructurii de drumuri şi poduri din

judeţul Gorj;

3. 125 de persoane din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, unităţilor

subordonate şi consiliilor locale instruite în domeniile: planificare

strategică; autorizări şi legislaţie orizontală în domeniul mediului şi

dezvoltare durabilă; managementul resurselor umane, relaţiilor

publice şi egalităţii de şanse; managementul proiectului; achiziţii

publice şi managementul financiar

Programul Operaţional 

Dezvoltarea Capacităţii

Administrative

AXA PRIORITARĂ 1 -

Îmbunătăţiri de structură şi

proces ale managementului

ciclului de politici publice

DOMENIUL DE INTERVENŢIE

1.1 Îmbunătăţirea procesului de

luare a deciziilor la nivel politico -

administrativ

OPERAŢIUNEA

Strategii de dezvoltare locală

605.580.35 2%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

Consolidarea 

sistemului de formare

continuă a angajaților

Consiliului Județean

Gorj și a Instituțiilor

subordonate

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea

eficacităţii Consiliului Judeţean Gorj şi a standardelor

generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul

funcţionarilor publici şi a personalului contractual.

Scopul proiectului a fost reprezentat de sprijinirea

activităţilor de reorganizare, dezvoltarea practicilor de

management al resurselor umane şi consolidarea

capacităţi susţinute de training a Consiliului Judeţean

Gorj în vederea sprijinirii îmbunătăţirilor de structură şi

proces care contribuie la eficacitatea organizaţională.

Obiectivele specifice au fost:

1. Creşterea capacităţii de management a instruirii

resurselor umane la nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi a

Direcţiei Comunitara Judeţene de Evidenţă a

Persoanelor Gorj prin realizarea a 2 sisteme interne de

formare continuă şi prin diseminarea bunelor practici în

cadrul unei conferinţe;

2. Formare unui corp de mentori la nivelul Consiliului

Judeţean Gorj şi a Direcţiei Comunitara Judeţene de

Evidenţă a Persoanelor Gorj;

3. Dezvoltarea expertizei şi cunoştinţelor a 150 de

angajaţi 

din Consiliul Judeţean Gorj şi unităţile 

subordonate în cel puţin unul din domeniile: formare 

formatori, achiziţii publice, limbi străine, dezvoltarea 

proiectelor, licitarea şi managementul proiectelor, 

protecţia datelor cu caracter personal, stare civilă, 

Proiectul are trei scopuri bine definite:

1. Creșterea capacităţii de management a instruirii resurselor umane

la nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi a Direcției Comunitare Judeţene

de Evidenţă a Persoanelor Gorj prin realizarea a 2 sisteme interne de

formare continuă şi prin diseminarea bunelor practici în cadrul unei

conferinţe;

2. Formare unui corp de mentori la nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi

a Direcției Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj;

3. Dezvoltarea expertizei şi cunoştinţelor a 150 de angajaţi din

Consiliul Judeţean Gorj şi unităţile subordonate;

Au fost achiziționate următoarele echipamente: 8 laptopuri, 4

multifuncționale,2 videoproiectoare, 2 ecrane de proiecție și 5 aparate

foto.

Rezultatele obținute:

- 2 sisteme de formare internă create;

- 20 persoane instruite formare formatori şi mentoring;

- 168 persoane instruite în cel puțin unul dintre domeniile: achiziții

publice, limbi străine, dezvoltarea proiectelor, licitarea şi

managementul proiectelor, protecția datelor cu caracter personal,

stare civilă, evidenta persoanelor.

- 188 persoane participante la secțiunile de instruire în domeniile

egalității de șanse şi dezvoltării durabile

Programul Operaţional  

Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative

 

AXA PRIORITARĂ 1: 

Îmbunătăţiri de structură şi 

proces ale managementului 

ciclului de politici publice

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

1.3 -  Îmbunătăţirea eficacităţii 

organizaţionale

763,728.56 2%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

Realizarea sistemului

integrat de salvare

montană al judeţului

Gorj

Obiectiv general al proiectului: valorificarea resurselor

naturale în scop turistic, prin asigurarea condiţiilor

specifice de siguranţă a turiştilor în arealul muntos

gorjean. 

Rezultatele proiectului au fost următoarele:

• Amenajarea a 9 posturi salvamont prin construirea a 6 clădiri şi

reabilitarea a 3 clădiri existente;

• Dotarea cu mobilier a celor 9 posturi salvamont;

• Înzestrarea celor 9 posturi salvamont cu mijloace şi echipamente

specifice asigurării condiţiilor optime de salvare în arie montană;

• Crearea a 9 locuri de muncă.

Programul Operaţional Regional

2007-2013

AXA PRIORITARĂ 5 -

Dezvoltarea durabilă şi

promovarea turismului

 

Domeniul de intervenţie 5.2. -

Crearea, dezvoltarea,

modernizarea infrastructurii de

turism în vederea valorificării

resurselor naturale şi creşterea

calităţii serviciilor turistice

8,343,970.99 2%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

Redescoperă Gorjul 
Prin proiectul „Redescoperă Gorjul”, se doreşte

realizarea promovării potenţialului turistic gorjean.

Activităţi preconizate:

- Elaborarea de materiale de promovare, unitare şi de calitate

(tematice sau diversificate, în limba română şi alte limbi de circulaţie

internaţională): albume, postere, broşuri, materiale informative,

cataloage cu produse şi servicii, hărţi, calendare ale evenimentelor,

stand expoziţional etc;

- Activităţi de promovare în mass-media;

- Promovare on-line şi crearea de legături între site-urile internet

existente;

- Diseminarea materialelor de promovare prin centre de informare

turistică locale şi naţionale, prin birourile de turism din străinătate şi în

localităţile din străinătate cu care localităţi din judeţul Gorj au relaţii de

înfrăţire;

- Dezvoltarea de campanii tematice de comunicare; 

- Participarea unitară a judeţului Gorj la târguri de turism naţionale şi

internaţionale;

- Încurajarea oricăror altor evenimente, concursuri, conferinţe,

spectacole etc.

Programul Operaţional Regional 

2007-2013

AXA PRIORITARA 5 

Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

5.3. Promovarea potenţialului 

turistic şi crearea infrastructurii 

necesare, în scopul creşterii 

atractivităţii României ca 

destinaţie turistică

563,090.65 2%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

Reabilitarea, 

modernizarea şi

echiparea 

Ambulatoriului 

Spitalului Judeţean

de Urgenţă Târgu Jiu

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de

asistenţă medicală şi ridicarea acestora la standarde

europene în cadrul ambulatoriului Spitalului Judeţean de

Urgenţă Târgu-Jiu, cu impact direct asupra calităţii

serviciilor medicale oferite de către acestea şi asigurarea

unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate.

Obiective specifice:

1. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea

ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;

2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite în

cadrul Ambulatoriului Spitalului judeţean de urgenţă.

Acest obiectiv va fi atins prin eficientizarea fluxurilor

sanitare specifice ca urmare a asigurării unor condiţii

termice, de ventilaţie, sanitare, de circulaţie şi evacuare,

corespunzătoare activităţilor medicale;

3. Creşterea gradului de confort al pacienţilor atât în

perioadele caniculare, cât şi în cazul unor temperaturi

exterioare scăzute; 

4. Mărirea gradului de igiena şi a controlului microbian

prin asigurarea unei termoizolaţii şi ventilaţii eficiente;

5. Creşterea gradului de protecţie la incendii; 

6. Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu handicap prin

crearea de facilităţi şi respectarea exigenţelor specifice

persoanelor cu dizabilităţi; 

7. Optimizarea cheltuielilor cu utilităţile ca urmare a

scăderii consumurilor de energie electrică şi termică, şi

reducerea substanţiala a cheltuielilor cu reparaţiile şi 

Indicatorii propuși în cererea de finanțare sunt:

Rezultat imediat (direct):

Unităţi medicale reabilitate/modernizate/echipate - 1

Suprafaţă  reabilitată, modernizată şi echipată - 7.716 mp

Panou temporar şi placă comemorativă pentru asigurarea vizibilităţii - 

1 panou temporar pe  toată perioada de implementare, 1 placă 

comemorativă 

Comunicate de presă - 2 comunicate de presă, la începerea şi 

încheierea activităţilor din proiect  și  2 comunicate de presă care să 

descrie etapele principale ale proiectului

Conferinţe de presă (lansare şi închidere proiect) - 2 conferinţe de 

presă ( lansare şi închidere proiect)

Informare asupra proiectului în presa scrisă - 1 informare  asupra 

proiectului în presa scrisă

Rezultate induse (indirecte):

Acces crescut la unităţile medicale reabilitate / modernizate / echipate, 

indiferent de sex, rasă, religie - +10%

Economie în consumul de  energie în unitatea reabilită - +53,76 %

Programul Operaţional Regional

AXA PRIORITARA 3 –

Îmbunătăţirea infrastructurii

sociale

DOMENIUL DE INTERVENŢIE

3.1 – Reabilitarea

/modernizarea / echiparea

infrastructurii serviciilor de

sănătate

16,158,312.16 2%

Proiecte aflate in implementare
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

„REABILITARE 

DRUM JUDEȚEAN

DJ 675, KM 0+000 –

25+000”

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de

îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii

populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării

dezvoltării economice durabile. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

Obiectivul specific 1 al proiectului este reprezentat de

reabilitarea drumului judeţean DJ 675 Km 0+000-

25+000 pentru “îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii

populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării

dezvoltării economice durabile a judeţului” se regăseşte

în obiectivul general al axei prioritare 2 „Îmbunăţăţirea

accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor

şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice

durabile”.

Obiectivul specific 2 al proiectului este reprezentat de

„conectarea drumului judeţean DJ 675 la reţeaua de

drumuri naţionale (DN 67B şi DN 66) şi reţeaua de

transport europeană TEN (drumul european E 79 – DN

66, Miskolc - Debrecen - Oradea - Brad - Deva -

Petrosani - Craiova - Vidin - Botevgrad - Sofija -Serres –

Thessaloniki)”

Conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor

naţionale va avea o implicaţie asupra dezvoltării

regionale, atrăgând în circuitul economic zonele care au

o dezvoltare economică deficitară. Se urmăreşte ca

această reţea de drumuri să contribuie la creşterea

fluxurilor de capital, a mobilităţii forţei de muncă în 

Indicatorii propuși în cererea de finanțare sunt:

Rezultat imediat (direct):

Reabilitare drumuri judeţene - 24,865 km drum judeţean reabilitat din 

836,993 km drumuri judeţene existente în judeţu Gorj

Reabilitare şi construcţie Podeţe - 7 podețe noi construite, 55 podeţe 

reabilitate şi 10 poduri reabilitate

Reabilitari poduri cu deschidere peste 5 m - 10 poduri reabilitate

Protecţia mediului - Zone afectate - 0 mp

(Reabilitarea şi modernizarea drumului va urmări traseul existent, fără 

a implica afectarea altor suprafeţe)

Rezultate induse (indirecte): 

Reducere costuri de exploatare a vehicolelor - 25%

Reducere timp de parcurs - 30%

Creare sau păstrarea locuri de munca pe durata execuţiei lucrarilor - 

100 locuri de muncă vor fi create/menținute în timpu execuţiei 

lucrărilor

Creare sau păstrarea de locuri de muncă pe durata exploatării 

investiţiei - 3 locuri de muncă vor fi create sau relocate pentru 

întreţinerea şi operarea sectoarelor de drum reabilitate

Creştere trafic de persoane şi marfă - 1305 autoturisme/microbuze şi 

113 camioane

Conştientizarea publică a ajutorului nerambursabil din partea Uniunii 

Europene  -  8 Comunicate de presă, 7 Anunţuri de presă/invitaţie 

pentru licitaţie, 7 Panouri temporare pe perioada de execuție a 

lucrărilor, 7 Plăci permanente după finalizarea implementării 

proiectului, 50 Pliante, Promovare pe pagina web a Consiliului 

Judeţean Gorj 

Programului Operaţional

Regional 2007-2013, Axa

Prioritară 2 - Îmbunătăţirea

infrastructurii de transport

regionale şi locale, Domeniul de

intervenţie 2.1. - Reabilitarea şi

modernizarea reţelei de drumuri

judeţene, străzi urbane inclusiv

construcţia/reabilitarea şoselelor

de centură

28,179,202.37 2%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

REABILITARE 

DRUM JUDEŢEAN

DJ 672, KM 0+000-

43+623, 

CIUPERCENI –

GODINEŞTI –

TISMANA –

PEŞTIŞANI 

–BRĂDICENI –

BUDUHALA (DN 67)”

Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu

Obiectivul general al Axei Prioritare 2, fiind reprezentat

de îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii

populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării

dezvoltării economice durabile.

 Obiectivele specifice ale proiectului, sunt următoarele:

• Obiectiv specific 1: reabilitarea drumului judeţean DJ

672, Km 0+000-43+623 pentru îmbunătăţirea

accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi

serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice

durabile a judeţului.

• Obiectiv specific 2: conectarea drumului judeţean DJ

672 la reţeaua de drumuri  naţionale DN 67 şi DN 67D.

Indicatorii propuși în cererea de finanțare sunt:

Rezultat imediat (direct):

Reabilitare drumuri judeţene - 43,623 km drum judeţean reabilitat din 

864,043 km drumuri judeţene existente în județul Gorj

Reabilitare şi construcţie Podeţe - 61 podeţe reabilitate 

Reabilitari poduri cu deschidere peste 5 m - 13 poduri reabilitate

Protecţia mediului - Zone afectate - 0 mp

(Reabilitarea şi modernizarea drumului va urmări traseul existent, fără 

a implica afectarea altor suprafeţe), 228 buc. arbori plantaţi

Rezultate induse (indirecte): 

Reducere costuri de exploatare a vehicolelor - 27%

Reducere timp de parcurs - 30%

Creare sau păstrarea locuri de munca pe durata execuţiei lucrarilor - 

180-200 locuri de muncă vor fi create/menţinute în timpul execuţiei 

lucrărilor

Creare sau păstrarea de locuri de muncă pe durata exploatării 

investiţiei - 3 locuri de muncă vor fi create/menţinute sau relocate 

pentru întreţinerea şi operarea sectoarelor de drum reabilitate

Creştere trafic de persoane şi marfă - 1140 autoturisme/microbuze şi 

102 camioane

Conştientizarea publică a ajutorului nerambursabil din partea Uniunii 

Europene  -  8 Comunicate de presă, 10 Anunţuri de presă/invitaţie 

pentru licitaţie, 21  panouri temporare (3mX2m ) pentru perioada de 

execuţie, din care:  5 panouri decorate  faţă/verso amplasate la 5 

poduri  şi  16  panouri ( 8X2 ) panouri ce vor fi amplasate la cele 8 

intrări, câte unul pe fiecare sens de mers, 21  plăci permanente după 

finalizarea execuţiei proiectului (75 cm X 45 cm ), din care:  5 plăci 

Programului Operaţional

Regional 2007-2013, Axa

Prioritară 2 - Îmbunătăţirea

infrastructurii de transport

regionale şi locale, Domeniul de

intervenţie 2.1. - Reabilitarea şi

modernizarea reţelei de drumuri

judeţene, străzi urbane inclusiv

construcţia/reabilitarea şoselelor

de centură

87,696,339.90 2%

13



Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

,,IMPLEMENTARE 

SOLUȚII DE E-

GUVERNARE LA

NIVELUL 

JUDEȚULUI GORJ,

ZONA EST, PENTRU

EFICIENTIZAREA 

SERVICIILOR  

PUBLICE OFERITE

CĂTRE CETĂȚENI”

Obiectivul general al proiectului constă în 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, ce va deservi

atât actul administrativ cât și serviciile publice oferite în

sprijinul cetățenilor și a mediului de afaceri.

În realizarea obiectului general al proiectului au fost identificate pentru 

implementare următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 1: eficientizarea activităților interne ale instituțiilor 

publice, prin optimizarea gestionării principalelor fluxuri de activităţi şi 

date, utilizând mijloace specifice TIC;

Obiectiv specific 2: îmbunătățirea interacțiunii cu beneficiarii actului 

administrativ, prin dezvoltarea de servicii publice online.

Obiectiv specific 3: Implementarea unui sistem informatic integrat, 

interoperabil și interconectat pentru gestionarea Registrului Agricol în 

format electronic şi a altor servicii specifice administraţiei publice 

locale (partenerii din proiect), precum şi instruirea corespunzătoare a 

personalului intern, în vederea asigurării utilizării și actualizării corecte 

a sistemului informatic și a conținutului informațional.

Proiectul se implementează în localităţile: Municipiul Târgu Jiu, Oraş 

Novaci, Comuna Baia de Fier, Comuna Bengeşti – Ciocadia, Comuna 

Scoarţa, Comuna Albeni, Comuna Prigoria, Comuna Bustuchin, 

Comuna Stejari, Comuna  Căpreni, Comuna Crasna, Comuna 

Aninoasa, Comuna Bumbeşti-Piţic, Comuna Polovragi, Comuna 

Logreşti

Programul Operaţional Sectorial

Creşterea Competitivităţii

Economice, Axa prioritara III -

„tehnologia informaţiei şi

comunicaţiilor pentru sectoarele

privat şi public”, Domeniul Major

de Intervenţie 2 „dezvoltarea şi

creşterea eficienţei serviciilor

publice electronice ”

6,550,000.00 0%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

,,IMPLEMENTARE 

SOLUȚII DE E-

GUVERNARE LA

NIVELUL 

JUDEȚULUI GORJ,

ZONA CENTRU,

PENTRU 

EFICIENTIZAREA 

SERVICIILOR  

PUBLICE OFERITE

CĂTRE CETĂȚENI”

Obiectivul general al proiectului constă în 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, ce va deservi

atât actul administrativ cât și serviciile publice oferite în

sprijinul cetățenilor și a mediului de afaceri.

În realizarea obiectului general al proiectului au fost identificate pentru 

implementare următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 1: eficientizarea activităților interne ale instituțiilor 

publice, prin optimizarea gestionării principalelor fluxuri de activităţi şi 

date, utilizând mijloace specifice TIC;

Obiectiv specific 2: îmbunătățirea interacțiunii cu beneficiarii actului 

administrativ, prin dezvoltarea de servicii publice online.

Obiectiv specific 3: Implementarea unui sistem informatic integrat, 

interoperabil și interconectat pentru gestionarea Registrului Agricol în 

format electronic şi a altor servicii specifice administraţiei publice 

locale (partenerii din proiect), precum şi instruirea corespunzătoare a 

personalului intern, în vederea asigurării utilizării și actualizării corecte 

a sistemului informatic și a conținutului informațional.

Proiectul se implementează în localităţile: Municipiul Târgu Jiu, Oraş 

Rovinari, Comuna Negomir, Comuna Dăneşti, Comuna Băleşti, 

Comuna Bîlteni, Oraş Ţicleni, Comuna Drăgotești, Comuna 

Turcineşti, Comuna Urdari, Comuna Bălăneşti, Comuna Godineşti, 

Comuna Schela, Comuna Hurezani, Comuna Licurici, Comuna 

Alimpeşti

Programul Operaţional Sectorial

Creşterea Competitivităţii

Economice, Axa prioritara III -

„tehnologia informaţiei şi

comunicaţiilor pentru sectoarele

privat şi public”, Domeniul Major

de Intervenţie 2 „dezvoltarea şi

creşterea eficienţei serviciilor

publice electronice ”

6,560,000.00 0%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

"EXTINDEREA 

DOTĂRII CU

ECHIPAMENTE A

BAZELOR 

OPERAŢIONALE 

PENTRU 

INTERVENŢII ÎN

SITUAŢII DE

URGENŢĂ ÎN

REGIUNEA SUD-

VEST OLTENIA”

Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de

urgenţă la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia prin

reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea

primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de

urgenţă. 

Obiective specifice:

1. Îmbunătăţirea capacităţii si calităţii sistemului de

intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea

asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor

calificat în Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, prin

achiziţionarea de echipamente specifice 

2. Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin

asigurarea cu servicii esentiale, calificate si responsabile

în situaţii de urgenţă şi dezastre majore 

3. Imbunătăţirea serviciului social public de asistentă

medicală 

Prin acest proiect, vor fi achiziţionate de către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia şi distribuite în mod egal judeţelor 

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, următoarele echipamente:

- 5 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea 

asistenţei medicale de urgenţă (FRAP);

- 5 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime.

Programul Operaţional Regional 

AXA PRIORITARĂ 3 – 

Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu 

echipamente a bazelor 

operaţionale pentru situaţii de 

urgenţă

22,116,300.00 2%

Proiecte  depuse spre finantare

16



Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

„IMPLEMENTAR

E SOLUȚII DE E-

GUVERNARE LA 

NIVELUL 

JUDEȚULUI 

GORJ, ZONA 

SUD-VEST, 

PENTRU 

EFICIENTIZARE

A SERVICIILOR 

PUBLICE 

OFERITE CĂTRE 

CETĂȚENI”

Obiectivul general al proiectului constă în 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, ce va deservi

atât actul administrativ cât și serviciile publice oferite în

sprijinul cetățenilor și a mediului de afaceri.

În realizarea obiectului general al proiectului au fost identificate pentru

implementare următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 1: eficientizarea activităților interne ale instituțiilor

publice, prin optimizarea gestionării principalelor fluxuri de activităţi şi

date, utilizând mijloace specifice TIC;

Obiectiv specific 2: îmbunătățirea interacțiunii cu beneficiarii actului

administrativ, prin dezvoltarea de servicii publice online.

Obiectiv specific 3: Implementarea unui sistem informatic integrat,

interoperabil și interconectat pentru gestionarea Registrului Agricol în

format electronic şi a altor servicii specifice administraţiei publice

locale (partenerii din proiect), precum şi instruirea corespunzătoare a

personalului intern, în vederea asigurării utilizării și actualizării corecte

a sistemului informatic și a conținutului informațional.

Proiectul se implementează în localităţile: Municipiul Târgu Jiu,

Municipiul Motru, Oraş Târgu-Cărbuneşti, Comuna Glogova, Comuna

Văgiuleşti, Comuna Samarineşti, Comuna Cătunele, Comuna Ioneşti,

Comuna Ţînţăreni, Comuna Mătăsari, Comuna Dănciuleşti, Comuna

Stoina, Comuna Slivileşti, Comuna Borăscu, Comuna Bolboşi,

Comuna Cîlnic

Programul Operaţional Sectorial 

Creşterea Competitivităţii 

Economice, Axa prioritara III - 

„tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor pentru sectoarele 

privat şi public”, Domeniul Major 

de Intervenţie 2 „dezvoltarea şi 

creşterea eficienţei serviciilor 

publice electronice ”

6,570,000.00 0%
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Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

„RESTAURAREA ŞI

REVITALIZAREA 

CASEI IOSIF

KEBER, TÂRGU-JIU”

Implementarea proiectului Restaurarea și revitalizarea

Casei Iosif Keber, Târgu-Jiu, va contribui la rezolvarea

problemelor cu care se confruntă monumentul istoric.

Proiectul are ca obiectiv general Dezvoltarea

potenţialului patrimoniului cultural - ca resursă pentru o

dezvoltare durabilă a comunităţilor - prin protejarea şi

conservarea monumentelor istorice pentru generaţiile

viitoare şi facilitarea accesului la patrimoniu a publicului

larg. 

1. Renovarea, revitalizarea şi conservarea Casei Iosif Keber

2. Facilitarea accesului publicului la monumentul istoric Casa Iosif

Keber

Programul Conservarea și 

revitalizarea patrimoniului 

cultural și natural este parte 

integrantă a Mecanismul 

Financiar al Spaţiului Economic 

European (SEE) 2009-2014

1,712,564.29

18



Titlul Proiectului Obiectivul General/Obiective specifice Descriere activități Sursa de Finanţare
Bugetul Proiectului 

(LEI)

Procent 

Co-

finantare 

CJ Gorj

RENOVAREA ȘI

REVITALIZAREA 

CASEI MOANGĂ-

PLEȘOIANU, 

SĂCELU

Obiectivul general al proiectului Renovarea şi

revitalizarea Casei Moangă-Pleşoianu, Săcelu, este

dezvoltarea potenţialului patrimoniului cultural - ca

resursă pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor, prin

protejarea şi conservarea monumentelor istorice pentru

generaţiile viitoare şi facilitarea accesului la patrimoniu a

publicului larg. La realizarea obiectivului general al

proiectului vor contribui cele două obiective specifice,

respectiv: renovarea, revitalizarea şi conservarea Casei

Moangă – Pleşoianu şi facilitarea accesului publicului la

monumentul istoric Casa ”Moangă-Pleşoianu”, prin

redarea acestui monument istoric în circuitul muzeal al

judeţului. 

Scopul lucrărilor propuse în proiectul Renovarea şi

revitalizarea Casei Moangă-Pleşoianu, Săcelu este

acela de a organiza în acest monument istoric o colecţie

muzeală zonală, de a crea condiţii normale de

funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi culturale,

precum ateliere de creaţie, concursuri, cercuri culturale,

întruniri cu teme culturale.

1. Renovarea, revitalizarea şi conservarea Casei Moangă –

Pleşoianu, Săcelu. 

2. Facilitarea accesului publicului la monumentul istoric Casa Moangă

– Pleşoianu, prin redarea acestui monument istoric în circuitul muzeal

al judeţului. 

Programul Conservarea și 

revitalizarea patrimoniului 

cultural și natural este parte 

integrantă a Mecanismul 

Financiar al Spaţiului Economic 

European (SEE) 2009-2014

2,000,203.79

LEI

TOTAL FONDURI ATRASE: 284,173,091.38

din care:

Proiecte finalizate 128,746,468.87

Proiecte in implementare 145,143,854.43

Proiecte depuse spre finantare 10,282,768.08
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