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 APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ

I. SERVICIUL RESURSE UMANE, MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE
ȘI AL UNITĂȚILOR SANITARE PRELUATE
Asigurarea unui management eficient al resurselor umane într-un nou context normativ - Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ce reglementează cadrul general
pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul
personalului din cadrul acestora și răspunderea administrativă - a constituit una dintre provocările
importante ale anului 2019, în condițiile menținerii restricțiilor impuse autorităților și instituțiilor
publice cu privire la numărul maxim de posturi.
În actualul context normativ, în scopul realizării obiectivelor instituționale, prin asigurarea numărului
de posturi necesar la nivelul fiecărui compartiment, a fost supusă aprobării autorității deliberative o
nouă structură organizatorică a aparatului de specialitate, cu un număr total de 171 posturi.
Astfel, în aplicarea dispozițiilor noului Cod administrativ au fost înființate în structura funcțională a
aparatului de specialitate Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative și Monitor
Oficial Local și Compartimentului dezvoltarea capacității administrative, prin reorganizarea
Aparatului permanent și a Compartimentului dezvoltarea capacității administrative și Monitor oficial
din cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice.
De asemenea, au fost stabilite funcția publică de secretar general al județului (funcție publică de
conducere specifică), precum și funcțiile de consilier achiziții publice (funcții publice generale), prin
transformarea posturilor corespunzătoare funcțiilor publice de secretar al județului respectiv, respectiv
consilier (care exercitau potrivit fișei postului atribuții de achiziții publice).
Prin reorganizarea Compartimentului gestionare optimizată a drumurilor publice și a
Compartimentului gestionarea situațiilor de urgență din cadrul Serviciului drumuri publice al Direcției
tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de
specialitate a fost înființat Compartimentul de gestionare optimizată a drumurilor publice și a situațiilor
de urgență, la nivelul căruia sunt îndeplinite în noua formă de organizare atribuțiile specifice în
domeniul administrării și exploatării reţelei de drumuri publice judeţene, precum și al gestionării
situațiilor de urgență.
Îmbunătăţirea structurii fişelor de post şi completarea acestora, pentru asigurarea unei mai atente
responsabilizări a personalului a fost o măsură necesară pentru atingerea obiectivelor propuse.
În ceea ce privește instituțiile/serviciile publice din subordinea Consiliului Județean Gorj, modificarea
organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare a avut în vedere, cu
prioritate, nu doar asigurarea funcţionalităţii acestora, ci şi realizarea obiectivelor de dezvoltare
instituțională, prin crearea unor structuri cât mai flexibile şi eficiente.
Au fost astfel supuse autorității deliberative spre modificare:
 Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Ansamblului
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, prin transformarea a 3 posturi corespunzătoare
unor funcții contractuale de execuție în posturi de nivel imediat superior, ca urmare a îndeplinirii de
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către ocupanții acestora a condițiilor de promovare în funcție, grad profesional, respectiv treaptă
profesională;
 Organigrama și Statul de funcții ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, prin majorarea
numărului de posturi în cadrul Compartimentului contabilitate, resurse umane și relații publice, ca
urmare a înființării unui post corespunzător funcției contractuale de execuție de inspector de
specialitate, gradul profesional I. Pentru încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate s-a diminuat
numărul de posturi din cadrul Secției de împrumut pentru adulți beletristică, Biroul comunicarea
colecțiilor prin desființarea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de
bibliotecar, gradul profesional IA.
 Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Școlii
Populare de Artă Târgu-Jiu, prin:
- transformarea a două posturi contractuale de execuție din cadrul Compartimentului de instruire și
formare continuă de interes comunitar în posturi de nivel imediat superior, ca urmare a îndeplinirii de
către ocupanții acestora a condițiilor de promovare în grad profesional;
- înființarea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de manipulant decor,
treapta profesională I în cadrul Compartimentului programe, proiecte culturale și impresariat, Serviciul
activități cultural-artistice. Pentru încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate a fost desființat
postul vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consultant artistic, gradul profesional
II din cadrul aceluiași compartiment;
- transformarea postului vacant de expert (canto muzică populară), gradul profesional I din cadrul
Compartimentului de instruire și formare continuă de interes comunitar, Serviciul instruire în postul
de expert (canto muzică populară), gradul profesional II;
- înființarea unui post de expert (vioară), gradul profesional II în cadrul Compartimentului de instruire
și formare continuă de interes comunitar, Serviciul instruire;
- înființarea unui post de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte,
treapta profesională I în cadrul Compartimentului programe, proiecte culturale și impresariat, Serviciul
activități cultural-artistice;
Pentru încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate au fost desființate postul de muncitor calificat
(țesături), treapta profesională I la Compartimentul de instruire și formare continuă de interes
comunitar, Serviciul instruire și postul de muncitor calificat, treapta profesională I la Compartimentul
financiar-contabilitate, resurse umane și administrativ.
 Statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, prin
transformarea unor posturi (101posturi) corespunzătoare unor funcții publice de execuție/contractuale
de execuție în posturi de nivel imediat superior ca urmare a îndeplinirii de către titularii acestora a
condițiilor de promovare în funcție, grad profesional sau treaptă profesională.
În vederea respectării cerințelor impuse de prevederile art. 610 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
posturile corespunzătoare funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile acestora activități de
achiziție publică, le-a fost schimbată denumirea în consilier achiziții publice.
 Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Comunitare
Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, ca urmare a:
- transformării postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul
profesional principal la Compartimentul regim evidență, Serviciul de evidență a persoanelor, într-un
post de nivel inferior, respectiv în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional
asistent;
- transformării postului corespunzător funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a,
gradul profesional principal din cadrul Compartimentului regim evidență, Serviciul de evidență a
persoanelor în postul corespunzător funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul
profesional principal;
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- noilor atribuții ce revin structurii de stare civilă, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii
Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în
materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare.
-aplicării dispozițiilor art. 610 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora posturile corespunzătoare
funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile acestora activități de achiziție publică, le-a fost
schimbată denumirea în consilier achiziții publice.
 Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Muzeului
Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, prin transformarea a 7 posturi corespunzătoare unor funcții
contractuale de execuție în posturi de nivel imediat superior, ca urmare a îndeplinirii de către ocupanții
acestora a condițiilor de promovare în grad profesional, respectiv treaptă profesională.
De asemenea, postul de muzeograf, gradul profesional II din cadrul Compartimentului achiziții
publice, IT și relații publice, rezultat ca urmare a transformării, a fost preluat în cadrul Secției istorie
și arheologie. Ca urmare a acestei modificări, Compartimentul achiziții publice, IT și relații publice
funcționează în noua structură organizatorică sub denumirea de Compartimentul achiziții publice și
relații publice, atribuțiile în domeniul IT fiind îndeplinite la nivelul Secției de istorie și arheologie.
Atribuțiile specifice structurilor afectate de aceste modificări au fost reflectate corespunzător în
Regulamentul de organizare și funcționare al instituției publice de cultură.
 Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Serviciului de Gestionare a
Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, prin aplicarea dispozițiilor Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ce
reglementează cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor
administrației publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, precum și
serviciile publice.
 Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Serviciului
Public Județean SALVAMONT Gorj, prin:
-desființarea a 8 posturi de administrator, treapta profesională I din cadrul Compartimentului financiarcontabilitate, achiziții publice, administrativ, turism și relații publice, Serviciul financiar-contabilitate,
achiziții publice, tehnic-salvare, turism-administrativ, relații publice, repartizate la nivelul structurilor
Salvamont Padeș, Rânca, Runcu, Stănești, Schela, Bumbești-Jiu, Baia de Fier și Polovragi, ce au fost
înființate în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea sistemului integrat de salvare montană al județului Gorj”
finanțat din fonduri europene nerambursabile. Cele 8 posturi au fost ocupate în baza unor contracte
individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată de 5 ani, în vederea îndeplinirii obligațiilor
asumate prin proiectul mai sus menționat, perioada de valabilitate a acestora expirând la data de
15.05.2019, dată la care se încheie perioada de sustenabilitate a acestui proiect.
-înființarea unui post de inspector de specialitate, gradul profesional IA în cadrul Compartimentului
financiar-contabilitate, achiziții publice, administrativ, turism și relații publice, Serviciul financiarcontabilitate, achiziții publice, tehnic-salvare, turism-administrativ, relații publice;
-modificarea componenței nominale a formațiilor SALVAMONT și a echipei GORJ -SALVASPEO.
-aplicarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, ce reglementează cadrul general pentru organizarea și
funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice, statutul personalului din cadrul acestora,
răspunderea administrativă, precum și serviciile publice.
 Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, prin raportare la dispozițiile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin
care au fost abrogate unele prevederi legale ce reglementau organizarea și funcționarea autorităților și
instituțiilor administrației publice, precum și cele privind aplicarea și respectarea în cadrul autorităților
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și instituțiilor publice a prevederilor referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea
funcțiilor deținute.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin autorităților administrației publice județene potrivit
reglementărilor în domeniul sănătății, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj
funcționează un compartiment de management al unităților sanitare preluate - Spitalul Județean de
Urgență Târgu-Jiu și Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu, la nivelul
căruia au fost analizate propunerile de modificare a structurii organizatorice, a organigramei și a
statului de funcții al acestora, precum și cele de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a
unor funcții de conducere vacante de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu și de medic-șef la
U.P.U.-SMURD și de constituire a comisiilor de concurs, fiind elaborate documentele aferente
avizării, după caz, aprobării și validării rezultatelor acestora de către autoritatea deliberativă.
Propunerile transmise de cele două unități sanitare publice au vizat modificări ale statului de
funcții, în sensul transformării unor posturi corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție, ca
urmare a îndeplinirii de către titularii acestora a condițiilor de promovare în grad profesional/treaptă
profesională, respectiv 69 de posturi la Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu și 3 la Spitalul
de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu, precum și modificarea unor posturi
vacante, în vederea ocupării acestora prin concurs organizat în condițiile legii.
De asemenea, au fost supuse aprobării Consiliului Județean Gorj modificări ale organigramei
și statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu, prin reorganizarea/înființarea
unor structuri funcționale, precum și majorarea numărului total de posturi, astfel:
1. Reorganizarea Laboratorului radiologie - imagistică medicală, Compartiment computer tomograf în
Laborator de radiologie și imagistică medicală (CT și RMN), în acest sens fiind obținut Avizul
Ministerului Sănătății - Direcția management și structuri sanitare nr. XI/A/34514/35901/SP9941/
29.08.2018.
2. Reorganizarea Compartimentului Tehnic, Proiectare, Urmărire, Investiții, SSM, PSI, Protecție
Civilă, Situații de Urgență într-o structură cu două compartimente funcționale:
2.1. Compartimentul Securitatea Muncii, PSI, Protecție Civilă, Situații de Urgență, organizat ca o
structură distinctă conform prevederilor art. 24 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
2.2. Compartimentul Tehnic, Proiectare, Urmărire, Investiții.
3. Majorarea numărului total de posturi din cadrul unității sanitare, prin înființarea unui număr de 15
posturi corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție în cadrul U.P.U. - SMURD, măsură
propusă având în vedere creșterea semnificativă a numărului de prezentări pentru servicii de urgență.
În ceea ce privește Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu a fost
supusă aprobării modificarea organigramei și a statului de funcții, în sensul preluării postului de
registrator medical, studii medii din cadrul Camerei de gardă la Compartimentul de evaluare și
statistică medicală, potrivit adresei nr. XI/C/26260/06.05.2019, prin care Ministerul Sănătății - Direcția
management și structuri unități sanitare a transmis precizări privind încadrarea categoriilor
profesionale de statisticienii și registratorii medicali din unitățile sanitare cu paturi, în sensul normării
acestora la posturi fixe generale, astfel cum sunt definite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1224/2010.
Având în vedere atribuțiile ce revin autorității publice tutelare potrivit actelor normative ce
reglementează guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a fost supusă aprobării Consiliului
Județean Gorj reluarea procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru completarea componenței
statutare a Consiliului de administrație a S.C.,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești - Jiu, societate
comercială la care unitatea administrativ-teritorială județul Gorj este acționar unic.
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Motivarea personalului, în absenţa componentei materiale a acesteia (restricţionată pentru anul
2019), a reprezentat o altă provocare pentru management, astfel că asigurarea condiţiilor pentru
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi personalului contractual a fost un factor motivaţional
important.
În acest scop, au fost modificate statele de funcții atât pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Gorj, cât și pentru instituțiile publice subordonate, în vederea promovării
personalului în funcții, grade sau trepte profesionale.
Stabilirea unor indicatori de performanță care să permită realizarea unei evaluări obiective s-a
constituit, de asemenea, în factor motivaţional, având totodată un rol determinant în identificarea
problemelor întâmpinate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, precum şi a nevoilor de instruire a
personalului pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale individuale.
În ceea ce privește instituțiile publice de cultură, respectiv Ansamblul Artistic Profesionist
,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj, Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”
și Școala Populară de Artă Târgu-Jiu au fost organizate și desfășurate procedurile de evaluare a
managementului exercitat în anul anterior, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului culturii
nr. 2799/2015 - Anexa nr. 2.
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului, în strânsă legătură cu dezvoltarea
carierei, a fost unul dintre obiectivele propuse în anul 2019, astfel că pentru susținerea financiară a
acestei activități, elaborarea şi implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă, prin care să
se asigure participarea personalului la diverse forme de pregătire profesională, s-a dovedit a fi soluţia
optimă. Numărul participanţilor la astfel de programe a fost de 50 (49 funcționari publici și 1 personal
contractual).
În vederea asigurării necesarului de personal de specialitate la nivelul structurilor funcționale,
au fost realizate procedurile de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a 6 posturi vacante,
iar un număr de 5 posturi au fost ocupate prin transfer, în condițiile prevăzute de Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare,
respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare.
Măsurile privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2019,
diferențiat în funcție de nivelul studiilor, adoptate de Guvernul României prin Hotărârea nr. 937/2018,
au produs efecte asupra nivelurilor de salarizare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Acest cadru normativ a determinat adoptarea unui act administrativ de autoritate prin care a
fost stabilit nivelul salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, pentru familia ocupaţională
,,Administraţie”, prin raportare la cuantumul salariului minim aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
937/2018, cu respectarea principiilor sistemului de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar
plătit din bugetul general consolidat al statului.
În aplicarea acestor măsuri, au fost emise, în condițiile legii, actele administrative de stabilire
a drepturilor salariale, atât pentru personalul din cadrul structurilor proprii ale Consiliului Județean
Gorj și Președintelui Consiliului Județean Gorj, cât și pentru conducătorii instituțiilor/serviciilor
publice din subordine - familia ocupaţională ,,Administraţie”.
Pentru asigurarea transparenței veniturilor salariale, astfel cum este reglementată de art. 33 din
Legea-cadru 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, a fost publicată, periodic, atât la
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sediu, cât și pe site-ul instituției lista tuturor funcțiilor din cadrul structurilor proprii ale Consiliului
Județean Gorj și președintelui Consiliului Județean Gorj, precum și veniturile salariale corespunzătoare
fiecărei funcții, inclusiv alte avantaje în bani sau în natură, și baza legală a acordării acestora

Anexă
la Raportul nr. ____/____

RAPORT
privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Gorj în anul 2019
1. Informații privind programele de perfecționare
CADRUL LEGAL
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și
completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind Normele de organizare şi funcţionare a comisiilor
paritare şi încheierea acordurilor colective;
4. Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea Normelor privind perfecţionarea profesională
a funcţionarilor publici.

Tipul şi durata
programelor

Domenii

Grup ţintă

Număr

Sursa de finanţare

Programe
de
formare
organizate
şi
desfăşurate
de
către furnizorii
de
formare
profesională,
finalizate
cu
certificat
de
participare sau,
după
caz,
certificat/diplomă
de absolvire, cu
durata de cel mult
10 zile

Transparență,
etică
și
integritate

- Funcţionari publici de
execuţie

40

Finanțare în cadrul proiectului
,,Transparență, Etică și Integritate”,
implementat de Consiliul Județean Gorj în
cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020 (cod SMIS
116766)

Ordonanța de
urgență
a
Guvernului nr.
57/2019
privind codul
administrativ

- Funcţionari publici de
execuţie

5

Finanțare asigurată de furnizorul de formare
- S.C. Expert Diplomatic Training

Audit public
intern
Derularea
activității de
audit
public
intern
prin
prisma
planificării și
metodologiei
specifice

- Funcţionari publici de
execuţie

4

Finanțare prin Programul de pregătire
profesională a auditorilor din sectorul public
realizat de Unitatea Centrală pentru
Armonizarea Auditului Public Intern din
cadrul Ministerului Finanțelor publice

participanţi
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2. Gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate și
rezultatele obținute
Numărul de funcționari publici participanți la diverse forme de pregătire profesională a fost
de 49, planificarea pentru anul 2019 fiind de 119 funcționari publici.
Participarea funcționarilor publici la programele de formare/perfecționare profesională a
fost realizată cu respectarea măsurilor stabilite prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Gorj nr. 186/2018, care au vizat:
a) Modalitățile de realizare a formării profesionale pentru funcționarii publici din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, respectiv:
- programe de formare organizate și desfășurate de către furnizorii de formare profesională, finalizate
cu certificat de participare, sau, după caz diplomă de absolvire;
- programe de formare organizate și desfășurate în cadrul unor proiecte cu finanțare externă;
b) Finanțarea programelor de formare
Finanțarea participării funcționarilor publici la programele de formare/perfecționare a fost realizată în
cadrul implementării unor proiecte cu finanțare externă implementate de către Consiliul Județean
Gorj, prin bugetul propriu, precum și prin facilitățile oferite de furnizorii de formare acreditați și
Ministerul Finanțelor Publice.
c) Organizarea și derularea formării profesionale a funcționarilor publici
Pentru organizarea și desfășurarea activităților de formare profesională a funcționarilor publici au fost
utilizate următoarele categorii de furnizori de formare profesională:
- instituții publice care au ca obiect de activitate definit explicit prin actul normativ de înființare,
organizare și funcționare inclusiv organizarea și derularea de programe de formare;
- organizații private independente, de tip societăți comerciale înființate în baza Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, sau, după
caz, organizații neguvernamentale, înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la
asociații și fundații, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, ce au ca obiect
de activitate definit explicit prin actul de înființare, organizare și funcționare inclusiv organizarea
și derularea de programe de formare.

3. Propuneri de îmbunătățire a sistemului de formare profesională:
A.Studiile privind managementul resurselor umane la nivelul autorităților administrației publice locale
au evidențiat ca elemente importante ale procesului de instruire și totodată relevante pentru planificarea
anuală și eficiența acestui proces următoarele:
a) evaluarea sistematică a programelor de instruire;
b) adaptarea programelor de instruire, atât prin conținut, cât și prin modalitatea de desfășurare la
nevoile actuale de dezvoltare a competențelor profesionale ale funcționarilor publici.
Prezentarea acestor elemente ca propuneri de îmbunătățire a sistemului de formare profesională
este justificată, pe de o parte, de faptul că evaluarea programelor de pregătire a fost realizată, de regulă,
superficial, prin prezentarea de către funcționarii publici participanți a unui raport al cărui conținut
viza modalitatea de desfășurare a programului, tematica abordată, problemele identificate și eventuale
soluții, precum și propuneri de îmbunătățire a activității, iar pe de altă parte, de constatarea că, deși
furnizorii de programe de instruire/perfecționare autorizați își actualizează conținuturile în funcție de
modificările legislative și strategiile în domeniul funcției publice, frecventele modificări legislative
creează dificultății în ceea ce privește abordarea practică a impactului pe care aceste modificări îl au
asupra activității funcționarilor publici.
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Față de cele prezentate se propun următoarele:
1. Abordarea planificării și realizării instruirii/perfecționării profesionale a funcționarilor publici ca o
componentă importantă a procesului de îmbunătățire a performanțelor profesionale individuale și a
procedurilor de lucru specifice fiecărui domeniu și nu doar ca pe o activitate formală, realizată pentru
îndeplinirea unei obligații legale. În acest sens sunt importante:
- îmbunătățirea la nivelul instituției a activității de evaluare a nevoilor de formare a funcționarilor
publici, fiind avute în vedere următoarele elemente: atribuțiile postului, experiența și performanțele
funcționarului public, modificările legislative intervenite, stabilirea unor sarcini suplimentare,
implicarea în proiecte ce solicită noi competențe;
- întărirea colaborării cu furnizorii de formare, prin participarea la consultările pe care aceștia le
lansează pentru a-și adapta oferta de servicii la nevoile beneficiarilor.
2. Realizarea evaluării fiecărui program de pregătire ținând seama de următoarele aspecte: reacţia
cursanţilor, nivelul de învăţare, schimbarea comportamentului şi rezultatele obținute.
Evaluarea reacţiei participanţilor trebuie să aibă în vedere conţinutul programului, structura şi forma
acestuia, metodele utilizate, abilităţile şi stilul instructorului, calitatea mediului de învăţare, gradul în
care s-au atins obiectivele propuse şi recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. De regulă, se
realizează prin chestionare de evaluare ce se administrează imediat după încheierea programului de
pregătire profesională.
Evaluarea nivelului de învăţare urmăreşte determinarea gradului în care noile cunoştinţe,
aptitudini, deprinderi au fost însuşite de către cursanţi. Acest lucru se poate realiza prin testarea
participanţilor atât înainte, cât şi după participarea la programul de instruire (pentru obţinerea unei
imagini cât mai exacte asupra gradului de însuşire).
B.Analiza modului de realizare a activității de perfecționare profesională a funcționarilor publici din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj pe ultimii 3 ani a evidențiat următoarele:
1. Finanțarea redusă a activității de pregătire profesională;
2. Orientarea spre finanțarea acestei activități în cadrul unor proiecte finanțate din fonduri
externe nerambursabile, ceea ce permite degrevarea bugetului instituției de o parte a cheltuielilor, dar
nu asigură instruirea în domeniul specific de activitate al compartimentului sau în domeniile de
responsabilitate stabilite prin acte administrative, ci în domenii de interes general (managementul
calității, control intern managerial, integritate);
3. Recomandările privind participarea funcționarilor publici la programe de perfecționare
formulate în rapoartele de evaluare anuală, nu au la bază o analiză riguroasă a activității acestora, care
să permită identificarea nevoilor de instruire și stabilirea priorităților, prin raportare la realizarea
obiectivelor stabilite anual și îndeplinirea criteriilor de performanță.
Se impune, în aceste condiții, îmbunătățirea procesului de planificare și organizare a activității
de perfecționare profesională prin implicarea factorilor de decizie de la nivelul fiecărei structuri
funcționale în identificarea nevoilor de instruire a personalului din subordine, asigurarea condițiilor de
participare a funcționarilor publici la programe de instruire corespunzător nevoilor identificate și
planificării stabilite, cu respectarea perioadelor prevăzute de lege, precum și asigurarea fondurilor
necesare.
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COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

Activitatea Compartimentului de Audit Public Intern este reglementată de : Legea nr.672/2002,
republicată, privind organizarea activităţii de audit public intern
în entităţile publice ;
H.G.nr.1086/2013 pentru aprobarea Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public
intern şi Normele proprii de organizare a auditului public intern în cadrul Consiliului Judeţean Gorj,
aprobate de Unitatea Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice.
Auditul Public Intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi
consiliere concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice; ajută entitatea
publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi
îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de
guvernanţă.
Obiectivele principale în anul 2019 ale compartimentului de audit public intern au fost realizate
integral, acestea referindu-se la:
 asigurarea auditului activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Gorj;
 asigurarea auditului activităţilor instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Gorj;
 evaluarea sistemului de prevenire a corupției;
 asigurarea auditului ad-hoc la solicitarea ordonatorului principal de credite;
 misiuni de consiliere cu caracter informal;
 menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul
Compartimentului de Audit Public Intern.
o Misiunile de audit public intern pe anul 2019 au fost selectate avându-se în vedere
următoarele elemente de fundamentare:
 evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni;
 criterii semnal reieşite din deficienţele constatate anterior în rapoartele de audit sau în urma
verificărilor întreprinse de organele de control externe, informaţii sau indicii referitoare la
disfuncţionalităţi sau abateri;
 misiunile recomandate de UCAAPI/compartimentul de audit public intern de la nivelul
ierarhic superior;
 numărul activităţilor şi entităţilor publice din subordine;
 respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o dată la 3 ani;
 respectarea periodicității în evaluare, cel puțin o dată la 5 ani;
 eventualele recomandări ale Curţii de Conturi;
 resursele de audit disponibile.
Descrierea activităţii.
În cursul anului 2019 s-a efectuat evaluarea sistemului de control intern şi a activităţilor de
planificare, angajare, lichidare, ordonanţare şi plata a cheltuielilor, a aprobării şi evidenţei
angajamentelor bugetare şi legale, contabilităţii şi controlului financiar, a procesului bugetar, precum
și activității specifice fiecărei instituții/compartiment astfel:
 Consiliul Județean Gorj - Compartimentul gestiunea optimizată a drumurilor– audit de
regularitate/conformitate;
 Consiliul Județean Gorj -Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și
monitorul oficial - audit de regularitate/conformitate;
 Consiliul Județean
Gorj - Compartimentul transport public– audit de
regularitate/conformitate;
 Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanei Gorj – audit de
regularitate/conformitate;
 Consiliul Județean Gorj – Compartimentul IT- audit de regularitate/conformitate;
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Consiliul Județean Gorj - Serviciul Juridic-contencios- audit de regularitate/conformitate;
Consiliul Județean Gorj - Serviciul buget, situații financiare și sinteze
- audit de
regularitate/conformitate;
 Consiliul Județean Gorj – Compartimentul autorizări, disciplină și control - audit de
regularitate/conformitate;
 Consiliul Județean Gorj – Serviciul achiziții publice și relații contractuale - audit de
regularitate/conformitate;
 Consiliul Județean Gorj – Serviciul de management al proiectelor, dezvoltare regională și
relații externe - audit de regularitate/conformitate;
 Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Gorj - audit de
regularitate/conformitate;
 Consiliul Județean Gorj – Serviciul de investiții - audit de regularitate/conformitate;
 Școala Populară de Artă Tg-Jiu - audit de regularitate/conformitate;
De asemenea, în anul 2019 au fost efectuate 12 misiuni de asigurare privind Evaluarea
sistemului de prevenire a corupției atât la nivelul Consiliului Județean Gorj cât și la instituțiile
subordonate. Obiectivul misiunii de audit public intern a fost reprezentat de evaluarea următoarelor
măsuri preventive, stabilite prin Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020:
 -Codul etic/deontologic/de conduită;
 -Consilier de etică;
 -Funcții sensibile.
S-a urmărit respectarea prevederilor următoarelor acte normative, formulându-se recomandări
în vederea îmbunătăţirea activităţii:
 O.M.F.P. 1792/2002 privind planificarea, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea la plată;
 O.M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar propriu;
 O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii.
 Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, republicată;
 O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările ulterioare;
 Implementarea standardelor de control intern/managerial conform O.S.G.G. nr.600/2018.
Pentru anul 2020 compartimentul de audit public intern are ca obiective prioritare, asigurarea
misiunilor de audit a activităţilor Consiliului Judeţean Gorj şi entităţilor publice din subordinea
acestuia, audit ad-hoc şi a misiunilor de consiliere cu caracter informal. În activitatea sa, pentru anul
2020, compartimentul şi-a propus creşterea performanţei proprii prin abordarea auditului de
conformitate/regularitate precum creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor auditate la nivelul
Consiliului Judeţean şi a entităţilor publice subordonate prin urmărirea implementării recomandărilor
formulate.
Auditul intern adoptă un proces permanent de supraveghere şi evaluare a eficacităţii globale a
programului de calitate, prin acest proces se permit evaluări interne şi externe. Prin evaluări interne
sunt instituite controale permanente, prin care șeful structurii de audit intern examinează eficacitatea
normelor interne de audit pentru a verifica dacă procedurile de asigurare a calității misiunilor de audit
sunt aplicate în mod satisfăcător, garantând calitatea rapoartelor de audit public intern. Prin
supervizarea misiunilor de audit intern se permite depistarea deficiențelor, îmbunătățiri necesare a
viitoarelor misiuni de audit, precum și planificarea activităților de perfecționare profesională.
Evaluările externe sunt efectuate de către U.C.A.A.P.I. o dată la 5 ani, prin structurile teritoriale
și Curtea de Conturi a României anual.
Având în vedere prevederile H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activităţii de audit public intern , compartimentul de audit public intern a elaborat norme
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proprii privind exercitarea auditului public intern la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, acestea fiind
avizate favorabil de către UCAAPI.

III.

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN

Raportul privind controlul intern pe anul 2019 cuprinde o sinteză a stadiului implementării sistemelor
de control intern/managerial la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale – Judeţul Gorj la care se
exercită funcţia de ordonator principal de credite, instituţiilor subordonate şi operatorilor economici la
care Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Gorj este acţionar unic, precum şi principalele direcţii
de acţiune în elaborarea şi implementarea politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial,
în anul 2020.
Cadrul legal existent prezintă controlul intern/managerial ca reprezentând ansamblul formelor de
control exercitate la nivelul entităţii publice asupra utilizării fondurilor publice şi administrării
patrimoniului public cu eficienţă, eficacitate şi economicitate şi stabileşte responsabilitatea
conducătorului entităţii publice pentru dezvoltarea propriului sistem de control intern/managerial, prin
implementarea standardelor de control intern/managerial.
Documentele de referinţă care au stat la baza organizării şi exercitării controlului intern/managerial,
în principal, sunt următoarele:
 Ordonanţa Guvernului (OG) nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul
financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. nr. 923/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi
a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de
control financiar propriu cu modificările aduse prin Ordinul 2332/2017 și Ordinul 2616/2018.
 Norme proprii de organizare și exercitare a controlului intern în cadrul Consiliului
Județean Gorj.
Obiectivele principale în anul 2019 ale compartimentului de control intern, prevăzute în Planul de
control aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, au fost realizate integral, acestea referinduse la:
1. Respectarea normelor legale cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor
şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă
2. execuția bugetului de venituri şi cheltuieli a instituției publice urmărind:
- realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;
- gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi de obţinere a rezultatului;
3. Verificarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern
managerial la nivelul instituției publice conform ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice.
4. Modul de gestionare și analiză a riscurilor la nivelul instituției conform Metodologiei de
implementare a standardului 8 - Managementul Riscului (Procedurii de Sistem-Managementul
Riscului).
În cursul anului 2019 s-au efectuat misiuni de control intern în baza Planului de control aprobat
de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, la următoarele entităţi publice:
 Unitatea Administrativ - Teritorială - Județul Gorj;
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 Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, Tg-Jiu,
strada Victoriei nr. 2-4;
 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Târgu Jiu,
Calea Eroilor, nr. 15-17;
 Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului Târgu Jiu, strada Traian, nr. 5.
 Spitalul de Urgență Târgu Jiu;
 Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Gorj, strada Tismana nr.1;
 S.C. ”PARC INDUSTRIAL GORJ ” S.A., Bumbești Jiu, strada Bumbești, nr. 462;
 Școala Populară de Artă Târgu Jiu , strada Vasile Alecsandri, nr. 53;
 Serviciul Public Județean Salvamont Gorj, Târgu Jiu, bulevardul Victoria, nr. 7A.
Pe lângă controalele efectuate conform ”Planului de control”, la entitățile publice menționate mai sus,
s-au efectuat și controale din dispoziția verbală a Președintelui Consiliului Județean Gorj la:
 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, care a avut ca obiectiv
respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor
publice în exercițiul bugetar 2018;
 Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu" Târgu Jiu, pentru a verifica aspectele
consemnate de către un vizitator, în urma vizitei acestui obiectiv cultural.
De asemenea, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 790/06.09.2019, s-a efectuat
la Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu" Târgu Jiu verificarea și stabilirea întinderii
prejudiciilor și recuperarea acestora cu privire la deplasări în străinătate și diferențe de salarii, acordate
fără temei legal.
S-a urmărit respectarea prevederilor actelor normative care reglementează domeniul controlat,
constatându-se abateri cu privire la:
 nu au fost identificate și inventariate funcțiile sensibile la nivelul entității publice, pe baza unor
factori de risc și stabilirea unei politici adecvate de gestionarea acestora prin elaborarea unor
măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul spitalului să fie
minime;
 neincluderea în programul de pregătire profesională a personalului care are sarcini în
implementarea și dezvoltarea sistemului de control managerial;
 neelaborarea la nivelul entității publice a unei Proceduri de Sistem privind Elaborarea
Procedurilor, care să asigure modelul unitar de elaborare a celorlalte proceduri pentru toate
activitățile desfășurate, conform ”Standardului 9” -Proceduri, punctul 9.2.3 din Ordinul nr.
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
 nu au fost stabilite activitățile și acțiunile pentru realizarea obiectivelor specifice și nu s-au
identificat indicatorii de performanță/rezultat aferenți;
 nu au fost actualizate procedurile documentate conform ordinului 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice.
Abaterile constatate, au fost remediate în timpul controlului.
Pentru anul 2020 compartimentul de Control Intern are ca obiective prioritare, realizarea misiunilor
de control intern aprobate prin Planul de control pe anul 2020, aprobat de Preşedintele Consiliului
Judeţean Gorj. În continuare, se impune un proces de comunicare şi învăţare, de experienţă acumulată,
pentru a se obţine o garanţie rezonabilă cu privire la realizarea obiectivelor instituţiei. Extrem de
important în demersul de a se ajunge la un management al riscurilor eficace este consolidarea
permanentă a unei culturi a riscurilor în cadrul instituţiei. Controlul intern este un proces ce trebuie
desfăşurat de toţi angajaţii instituţiei, coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor din cadrul
instituţiei, prin procedurile operaţionale de lucru, şi monitorizat in permanenţă de manager. Aplicarea
procedurilor, politicilor, reglementărilor interne şi luarea deciziilor revine fiecărui angajat în parte.
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IV. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII
ȘI INFORMAȚII CLASIFICATE
Compartimentul managementul calității și informații clasificate este structura din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean care coordonează implementarea, menținerea și îmbunătățirea
Sistemului de Management al Calității și exercită, într-o abordare coerentă și sistematică, atribuții în
domeniul informațiilor clasificate și apărării naționale. În cadrul compartimentului își desfășoară
activitatea responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Consiliului Județean Gorj
Compartimentul managementul calității și informații clasificate îşi desfăşoară activitatea în
subordinea directă a Preşedintelui Consiliului Județean Gorj, având ca obiective:
 menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității implementat la Consiliul
Județean Gorj;
 protecția informațiilor clasificate gestionate de Consiliul Județean Gorj.
 respectarea prevederilor Regulamentului(UE) nr. 679/2016, a altor dispoziții de drept al Uniunii
sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor Consiliului Județean Gorj în ceea
ce privește protecția datelor cu caracter personal.
Activitatea din cadrul compartimentului este asigurată de doi salariați, un consilier superior și un
consilier juridic, potrivit prevederilor din fișele postului.
(1) În domeniul managementului calităţii, pe parcursul anului 2019, angajații compartimentului au
desfășuarat activități privind coordonarea, proiectarea, documentarea, implementarea, menţinerea
şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii după cum urmează:
 au fost planificate și desfășurate activitățile necesare integrarii Sistemului de management al
calității, implementat în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015 cu prevederile
OSGG 600/2019 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 a fost actualizată, avizată și aprobată procedura de sistem ”PS-01 Elaborarea procedurilor.
Controlul documentelor” (în vigoare de la data de 18.03.2019), procedură ce asigură
integrarea cerințelor standardului ISO 9001:2015 cu prevederile OSGG 600/2018;
 -a fost actualizată dispoziția privind desemnarea responsabililor cu managementul calității,
precum și desemnarea responsabililor procedurilor sistemului de management integrat și
înlocuitorilor acestora la nivelul Consiliului Județean Gorj (dispoziția nr.734/21.08.2019);
 a fost efectuată instruirea tuturor angajaților aparatului de specialitate, conform programului
de instruire pe anul 2019 (nr.1731/06.02.2019), privind Politica referitoare la calitate și modul
de acces la documentația sistemului de management al calității (PV instruire
nr.45/RC/28.08.2019, nr.15.931/12.11.2019);
 au fost efectuate instruiri în domeniul calității pentru 12 persoane nou angajate;
 angajații compartimentului au participat la cursuri de formare profesională – auditori în
domeniul calității și în domeniul protecției și prelucrării datelor cu caracter personal (GDPR);
 au fost desfășurate activități pentru finalizarea proiectului ”Optimizarea performanței
sistemelor interne manageriale”, cod MySMIS 120638. Obiectivul general al proiectului optimizarea și eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, în concordanță cu Strategia
pentru Consolidarea Administrației Publice, prin introducerea sistemelor comune de calitate
și performanță, în cadrul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții subordonate;
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au fost întocmite documentele privind managementul riscurilor: ”Tabel obiective specifice”,
”Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor identificate”, ”Formular alertă risc” și ”Registrul
riscurilor” la nivelul compartimentului;
 a fost întocmit și transmis documentul ”Raport privind monitirizarea indicatorilor de
performanță sau de rezultat la data de 31.12.2018”;
 a fost întocmit și transmis documentul ”Raport privind analiza riscurilor la data de
31.12.2018”;
 -au fost efectuate auditurile interne de calitate, conform program audituri pe anul 2019
(nr.369/10.01.2019);
 a fost elaborat de RC și avizat de RMC Raportul privind aplicarea sistemului de management
al calității în anul 2019 (nr.16518/22.11.2019);
 a fost elaborat și aprobat programul de îmbunătățire a Sistemului de Management al Calității
(nr.16659/26.11.2019);
 a fost asigurat procesul de management pentru contractul de servicii nr.15268/12.11.2018,
încheiat între Judeţul Gorj prin CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ şi S.C. CERTIND S.A. Bucureşti,
având ca obiect prestarea de ”servicii de certificare/recertificare a Sistemului de management
al calităţii implementat la Consiliul Județean Gorj”, în conformitate cu cerințele standardului
SR EN ISO 9001:2015, în domeniul de activitate ”Servicii de administrație publică”,
efectuându-se recepția serviciilor aferente auditului de supraveghere I, planificat în luna
noiembrie – conform contract (PV recepție nr.17206/03.12.2019).
În luna noiembrie 2019 a fost efectuat auditul de supraveghere I, conform contractului încheiat cu
organismul de certificare, având ca rezultat menținerea certificării sistemului de management al
calității implementat și menținut la nivelul Consiliului Județean Gorj în conformitate cu cerințele
standardului SR EN ISO 9001:2015, în domeniul de activitate ”Servicii de administrație publică”
(CERTIFICAT cu nr. 18706 C).
(2) În domeniul informațiilor clasificate, pe parcursul anului 2019, angajații compartimentului au
desfășuarat activități specifice funcționarului de securitate și înlocuitorul funcționarului de
securitate, activități privind implementarea și menținerea măsurilor de protecție a informațiilor
clasificate ce vizează, potrivit legii: protecţia juridică, protecţia prin măsuri procedurale, protecţia
fizică, protecţia personalului care are acces la informaţiile clasificate ori este desemnat să asigure
securitatea acestora și protecţia surselor generatoare de informaţii, astfel:
 a fost întocmit documentul ”Planul de pregătire a personalului în domeniul protecției
informațiilor clasificate, în anul 2019 (nr.283/08.01.2019)”;
 a fost întocmit documentul ”Planul de control privind modul de aplicare a măsurilor legale de
protecție a informațiilor clasificate, în anul 2019 (nr.284/08.01.2019)”;
 au fost actualizate documentele specifice protecției informațiilor clasificate pentru anul 2019
(tabele de evidență, dispoziții, fișe de instruire, permise de acces, etc.)
 a fost efectuată periodic și ori de cîte ori a fost nevoie verificarea registrelor de evidență
specifice
 (registrul pentru evidența autorizațiilor de acces la informații secrete de serviciu, registrul
pentru evidența certificatelor de securitate/autorizațiilor de acces la informații clasificate,
registrul de evidență al informațiilor clasificate);
 au fost efectuate instruirile persoanelor care au acces la informații clasificate, conform
programului de instruiri pe anul 2019;
 a fost actualizată dispoziția privind funcțiile și persoanele care presupun accesul la informații
secrete de serviciu, la nivelul Consiliului Județean Gorj (dispoziția nr.493/09.05.2019);
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au fost efectuate procedurile legale privind accesul la informații clasificate pentru persoanele
care au sau urmează să aibă accces la informații clasificate potrivit dispozițiilor emise de
Președintele Consiliului Județean Gorj și registrelor de evidență specifice;
au fost efectuate procedurile specifice privind protecția informațiilor clasificate – protecția
fizică;
a fost efectuată inventarierea documentelor clasificate gestionate de Consiliul Județean Gorj
în anul 2019 (PV nr.18.251/18.12.2019);
au fost desfășurate activitățile privind corespondența Consiliului Județean Gorj prin poșta
militară.
În anul 2019 nu au fost incidente de securitate, activitatea desfășurându-se corespunzător
(3) În domeniul apărării naționale, pe parcursul anului 2019, angajații compartimentului au
desfășuarat activități specifice secretarului Comisiei pentru probleme de apărare,
responsabilului cu evidența militară și reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Comisia
mixtă de rechiziții de la nivelul Județului Gorj, după cum urmează:
a fost întocmit și aprobat documentul ”Planul de activitate al Comisiei pentru probleme de
apărare, în anul 2019 (nr.1097/28.01.2019);
au fost efectuate activități pentru actualizarea documentului ”Monografia economicomilitară a județului Gorj”, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.85/2016 (HCJ
nr.74/27.06.2019);
actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru probleme de
apărare, la nivelul Consiliului Județean Gorj (nr.6075/08.05.2019);
actualizarea dispoziției privind nominalizarea responsabilului cu evidența militară la nivelul
Consiliului Județean Gorj (dispoziția nr.424/17.04.2019);
actualizarea documentelor de mobilizarea la locul de muncă (MLM);
actualizarea documentelor privind evidența militară;
asigurarea bunei desfășurări a activității Comisiei pentru probleme de apărare, pe parcursul
anului 2019 (convocări CPA, PV ale ședinței CPA, gestionarea corespondenței).

(4) În domeniul protecției datelor cu caracter personal, pe parcursul anului 2019, reponsabilul cu
protecția datelor cu caracter personal (dispoziția nr.229/01.02.2019) a desfășurat următoarele
activități:
 a participat la cursul ”Regulament (UE) 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter
Personal. Aplicabilitate și Implementare” – Certificat de participare seria EDM nr.182 din
4.03.2019;
 a întocmit ,,Registrul prelucrărilor de date în cadrul Consiliului Județean Gorj” pe baza
informațiilor furnizate de către compartimentele, serviciile, direcțiile care prelucrează date cu
caracter personal în cadrul Consiliului Județean Gorj, înregistrat cu nr.11792/28.08.2019;
 a întocmit ,,Informări” cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de către
Consiliul Județean Gorj pe diferite domenii de activitatea, comunicate compartimentelor
implicate și postate pe site-ul instituției;
 a efectuat instruiri privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu toți angajații Consiliului
Județean Gorj (PV nr.12502/10.09.2019, 15761/07.11.2019);
 a asigurat consiliere la cerere, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 nu au fost înregistrate incidente privind protecția sau prelucrarea datelor cu caracter
personal.
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Pe parcursul anului 2019 au fost întocmite documentele necesare desfășurii activității
compartimentului și a Consiliului Județean Gorj după cum urmează: referate de necesitate, procese
verbale de recepție servicii, note de fundamentare pentru întocmirea ”Bugetului propriu al Județului
Gorj, pentru anul 2019” și referatul pentru întocmirea ”Planului anual de achiziții publice, pe anul
2020”.
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V. DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII
COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI
PROGRAME NAȚIONALE
BUGETUL PROPRIU GENERAL INIȚIAL AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2019 a fost aprobat la
valoarea 529.158.500 lei - la partea de venituri şi în sumă de 535.007.360 lei - la partea de cheltuieli,
structurat pe următoarele bugete componente:
BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL AL JUDEŢULUI
GORJ PE ANUL 2019 (venituri - lei)
212.084.540;
40,08%

317.073.960;
59,92%
buget local
buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri
proprii

BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL AL JUDEŢULUI
GORJ PE ANUL 2019 (cheltuieli - lei)

212.084.540;
39,64%

322.922.820;
60,36%

buget local
buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din
venituri proprii
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Ca urmare a adoptării hotărârilor consiliului judeţean de rectificare bugetară, ce au avut la
bază expunerile de motive ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj şi rapoartele compartimentelor
din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii publice judeţene, întocmite în conformitate cu
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, motivate fie de aplicarea prevederilor actelor normative de rectificare a bugetului de stat,
precum şi pentru aplicarea unor măsuri privind raţionalizarea şi eficientizarea cheltuielilor publice sau
ca urmare a unor propuneri determinate de necesităţile obiective apărute pe parcursul anului în
execuţia bugetară,
BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2019 a fost în sumă
569.483.583 lei - la partea de venituri şi la valoarea de 583.604.660 lei - la partea de cheltuieli,
structurat după cum urmează:

BUGETUL PROPRIU GENERAL FINAL AL
JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2019 (venituri - lei)

234.933.750;
41,25%

334.549.830;
58,75%

buget local
buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din
venituri proprii

BUGETUL PROPRIU GENERAL FINAL AL
JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2019 (cheltuieli - lei)

234.933.750;
40,26%
348.670.910;
59,74%

buget local
buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri
proprii
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Pe bugete componente, situația se prezintă astfel:
I. BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019
-

la partea de venituri:
- prevederi bugetare iniţiale – 317.073.960 lei, din care veniturile secţiunii de
funcţionare cumulează suma de 167.609.010 lei (52,86%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare
cumulează suma de 149.464.950 lei (47,14%);
- prevederi bugetare definitive – 334.549.830 lei, din care veniturile secţiunii de
funcţionare cumulează suma de 182.343.050 lei, reprezentând un procent de 54,50% şi veniturile
secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 152.206.780 lei, respectiv un procent de 45,50%;
- încasări realizate – 261.557.525 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 184.605.489 lei (70,58%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 76.952.036 lei (29,42%).

-

la partea de cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale – 322.922.820 lei, din care cheltuielile secţiunii de
funcţionare cumulează suma de 169.014.710 lei (52,34%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare
cumulează suma de 153.908.110 lei (47,66%);
- credite bugetare definitive – 348.670.910 lei, din care cheltuielile secţiunii de
funcţionare cumulează suma de 183.748.750 lei (52,70%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare
cumulează suma de 164.922.160 lei (47,30%);
- plăţi efectuate – 253.047.731 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare

cumulează suma de 166.015.016 lei (65,61%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 87.032.715 lei (37,39%).
În anul 2019, din excedentul înregistrat la finele anului 2018, în sumă 40.162.509,63 lei, a
fost aprobată, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 4/14.01.2019, repartizarea unei sume în
cuantum de 2.500.000 mii lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din
decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent,
repartizare modificată ulterior prin hotărâri ale Consiliului Județean Gorj (nr. 19/05.02.2019, nr.
21/28.02.2019, nr. 37/21.03.2019, nr. 51/19.04.2019, nr. 63/29.05.2019, nr. 100/30.08.2019, nr.
114/27.09.2019, nr. 146/28.10.2019), astfel încât, în forma finală, repartizarea aprobată a fost
următoarea:
sume în cuantum de 12.715.380 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare;
sume în cuantum de 1.405.700 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare,
alocate în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj (1.255.050 lei),
conform art. 6 alin. 19 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, precum și în bugetul
Muzeului Județean "Alexandru Ștefulescu"Gorj (150.650 lei), conform art. 9 alin. 4 din O.G. nr.
5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu
privire la Centenarul României;
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sume în cuantum de 26.041.429,63 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă
provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul
curent.
Pe parcursul exercițiului bugetar a fost utilizată suma de 16.055.914 lei, având ca scop
acoperirea golurilor temporare de casă aferente secțiunii de secţiunii de funcționare în suma de
4.271.000 lei și, respectiv de dezvoltare în sumă de 4.977.523,40 lei, precum și ca sursă de finanţare
a cheltuielilor secţiunii de funcționare, în sumă de 1.405.700 lei, respectiv a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, în sumă de 5.401.690,60 lei.
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.799 din 24.12.2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al
anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.751/2019, precum şi Contul de
execuţie al sursei de finanțare A – buget local la data de 31.12.2019, confirmat de Trezoreria
Municipiului Târgu – Jiu, după deducerea sumelor utilizate, respectiv a acoperirii definitive a
deficitului înregistrat în secțiunea de dezvoltare în sumă de 10.080.677,99 lei din excedent, s-a
înregistrat pentru anul 2019 un excedent în sumă de 8.509.794,76 lei, rezultând astfel, la finele
anului, un excedent cumulat în sumă de 48.672.304,39 lei.
Pe anul 2019, la partea de venituri, bugetul local definitiv a cumulat o valoare de
334.549.830, comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost în sumă de 317.073.960 lei, execuţia
bugetară a veniturilor încasate la finele anului 2019, înregistrând o valoare de 261.557.525 lei
(procent de realizare de 78,18%), iar partea de cheltuieli a bugetului local definitiv a cumulat
valoarea 348.670.910 lei, în creştere faţă de valoarea iniţială care a fost de 322.922.820 lei, valoarea
plăţilor efectuate fiind de 253.047.731 lei (procent de realizare de 72,57%).
Sursele de venituri înscrise în bugetul local pe anul 2019 sunt prezentate în tabelul ce
urmează, astfel:
- lei COD

DENUMIRE INDICATOR

PROGRAM
INITIAL

REALIZAT
2019

%

317.073.960 334.549.830

261.557.525

78,18

2019
TOTAL VENITURI

PROGRAM
DEFINITIV
2019

I.Total venituri proprii (a+c), din
care:
04.02

a. Cote şi sume defalcate din
impozitul pe venit, din care:

59.931.000

62.764.040

62.764.048

100,00

04.02.01

cote defalcate din impozitul pe
venit

37.162.000

37.794.840

37.794.842

100,0

04.02.04

sume alocate de Consiliul
Judeţean pentru echilibrarea
bugetelor locale

22.769.000

24.969.200

24.969.206

100,0

11.02

b. Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, din care:

127.607.000 131.210.000

126.675.041

96,54

21

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

11.02.01

sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pt. finanţarea
cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţelor

15.393.000

18.432.000

13.897.041

75,40

11.02.05

sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru drumuri

11.632.000

11.632.000

11.632.000

100,0

11.02.06

sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pt. echilibrare
bugete locale

100.582.000

101.146.000

101.146.000

100,0

c. Alte surse de venituri proprii

1.805.350

1.836.350

1.921.755

104,65

16.02

Taxe pe utilizare bunuri,
autorizarea utilizării bunurilor sau
pe desfăşurarea de activităţi, din
care:

1.017.790

897.790

963.217

99,61

16.02.02

impozit pe mijloacele de transport

783.790

703.790

775.733

110,22

16.02.03

taxe şi tarife pt. eliberare de
licenţe şi autorizaţii de funcţionare

234.000

194.000

187.484

96,64

30.02

Venituri din proprietate, din care:

58.000

51.000

50.661

99,34

30.02.05

venituri din concesiuni şi închirieri

58.000

51.000

50.661

99,34

33.02

Venituri din prestări de servicii şi
alte activităţi, din care:

718.000

633.500

631.764

99,73

33.02.13

Contributia de întreținere a
persoanelor asistate

700.000

614.000

608.643

99,13

33.02.27

contribuţia lunară a părinţilor
pentru întreţinerea copiilor

16.000

19.000

22.602

118,96

33.02.50

alte venituri din prestări de servicii
şi alte activităţi

2.000

500

519

103,80

35.02

Amenzi, penalităţi şi confiscări,
din care:

11.560

111.560

133.593

119,75

35.02.50

alte amenzi, penalităţi şi confiscări

11.560

111.560

133.593

119,75

36.02

Diverse venituri, din care:

0

131.670

131.667

100,0

36.02.47

Alte venituri pt. finanțarea
secțiunii de dezvoltare

131.670

131.667

100,0

39.02

Venituri din valorificarea unor
bunuri ale instituţiilor publice, din
care:

0

4.650

4.676

100,56

39.02.01

venituri din valorificarea unor
bunuri ale instituţiilor publice

0

4.650

4.676

100,56

37.02

d. Transferuri voluntare - total,
din care:

6.180

6.175

99,92

37.02.01

donaţii şi sponsorizări

6.180

6.175

99,92

42.02.

f. Subvenţii de la bugetul de stat –
total, din care:

99.267.180

63.718.080

64,19

88.435.220
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226.870

226.860

100,0

10.711.000

10.711.000

100,0

10.711.000

10.711.000

100,0

207.600

526.690

525.267

99,73

Subvenţii de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru
finanţarea aparaturii medicale și
echipamentelor de comunicații in
urgență în sănătate
42.02.16.01
Subventii de la bugetul de stat
catre bugetele locale necesare
sustinerii derularii proiectelor
finantate din fonduri externe
nerambursabile FEN postaderare
42.02.20
42.02.21

pentru finanţarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap

2.050.000

1.215.000

1.131.064

93,09

42.02.65

finanțarea Programului Național
de Dezvoltare Locală

80.975.480

80.975.480

49.954.820

61,69

5.073.140

5.483.140

1.169.069

21,32

42.02.73

Subventii pt. realizarea activității
de colectare, transport, depozitare
și neutralizarea a deseurilor de
origine animală

129.000

129.000

45.02

Sume primite de la UE/ alti
donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări

475.920

1.208.950

42.02.69

Subventii de la bugetul de stat
catre bugetele locale necesare
sustinerii derularii proiectelor
finantate din fonduri externe
nerambursabile FEN postaderare,
aferente perioadei 2014-2020

sume primite în contul plăţilor
45.02.01.01 efectuate în anul curent

-

1.202.319

99,45

-6.633

-

sume primite în contul plăţilor
45.02.01.02 efectuate în anii anteriori

475.920

1.208.950

1.208.952

100,0

46.02

Alte sume primite de la UE

308.060

161.900

-2.125.979

-

46.02.04

Alte sume primite din fonduri

308.060

161.900

-2.125.979

-

48.02

g. Sume primite de la UE/ alţi
donatori în contul plăţilor

38.511.410

38.101.410

7.402.263

19,43
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efectuate şi prefinanţări, af.
cadrului 2014-2020din care:
48.02.01

Fondul European de Dezvoltare
Regională, din care:

33.743.590

33.743.590

4.532.126

13,43

sume primite în contul plăţilor
48.02.01.01 efectuate în anul curent

31.089.300

31.089.300

2.743.157

88,25

sume primite în contul plăţilor
48.02.01.02 efectuate în anii anteriori

790

790

810

102,41

48.02.01.03 prefinanțări

2.653.500

2.653.500

1.788.159

67,39

48.02.02

4.649.410

4.239.410

2.753.637

64,95

sume primite în contul plăţilor
48.02.02.01 efectuate în anul curent

1.436.450

3.650.450

2.682.152

73,47

sume primite în contul plăţilor
48.02.02.02 efectuate în anii anteriori

76.930

76.930

71.485

92,92

3.136.030

512.030

0

-

118.410

118.410

116.500

98,39

118.410

118.410

81.780

69,07

34.720

-

Fondul Social European din care:

48.02.02.03 prefinanțări
48.02.15

Programe comunitare finanţate in
perioada 2014-2020, din care:

sume primite în contul plăţilor
48.02.15.01 efectuate în anul curent
sume primite în contul plăţilor
48.02.15.02 efectuate în ani anteriori

În structură, ponderea veniturilor realizate, pe surse de finanţare, se prezintă astfel:

PONDEREA VENITURILOR REALIZATE ÎN ANUL 2019- lei

cote şi sume defalcate din impozitul
pe venit

6.478.603; 2,48%

sume defalcate din TVA

6.175; 0,00%
63.718.080; 24,36%
1.915.578;
0,73%

62.764.048;
24,00%

alte surse de venituri proprii

subvenţii de la bugetul de stat

126.675.041;
48,43%

sume primite de la UE

transferuri voluntare
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În totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii realizate din activitatea proprie au fost
prevăzute iniţial în sumă de 1.805.350 lei, comparativ cu veniturile proprii definitive în valoare de
1.836.350 lei, execuţia bugetară a acestora cumulând, la finele anului, suma de 1.921.753 lei,
reprezentând un procent de realizare de 104,65% din prevederile definitive.
Pe principalele surse de venituri proprii, ca urmare a analizei bugetare şi financiare efectuate,
acestea se prezintă după cum urmează:
- Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice şi juridice, fiind constituit
din cota de 40% din sumele încasate de consiliile locale de pe raza judeţului şi virată trimestrial de
către acestea, a fost estimat iniţial în sumă de 783.790 lei, programul definitiv fiind de 703.790 lei,
realizându-se în procent de 110,22%, respectiv în sumă de 775.733 lei;
- Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, fiind constituite din
taxele şi tarifele rezultate din contravaloarea eliberării acordurilor prealabile şi autorizaţiilor de
amplasare şi acces la drumurile publice de interes judeţean, a tarifelor suplimentare de utilizare a
drumurilor publice judeţene aplicabile transportatorilor ale căror vehicule sunt înmatriculate în
România şi depăşesc masa totală maximă admisă pe axe şi/sau dimensiunile maxime admise la
circulaţia pe drumurile judeţene, din contravaloarea licenţelor de transport public judeţean şi a
autorizaţiilor de construire eliberate de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean, au fost estimate în bugetul iniţial la valoarea de 234.000 lei, programul
definitiv fiind de 194.000 lei, înregistrând un procent de realizare de 96,64%, respectiv valoarea de
187.484 lei;
- Venituri din concesiuni şi închirieri, reprezentând sume ce se încasează în baza contractelor
astfel încheiate, respectiv închirieri de terenuri ce constituie zona drumurilor publice judeţene
(ampriza şi zona de siguranţă), în vederea amplasării şi realizării de construcţii, instalaţii şi panouri
publicitare, chiriile de sală percepute de Muzeul Judeţean Gorj, precum şi chiriile percepute pentru
locuinţele de serviciu şi spaţiile închiriate aparţinând domeniului public al Judeţului Gorj etc. Aceste
venituri au fost estimate iniţial în sumă de 58.000 lei, programul definitiv fiind de 51.000 lei, din
care a fost realizată suma de 50.661 lei, înregistrând un procent de încasare de 99,34 % raportat la
nivelul valoric realizat;
- Venituri din prestări servicii şi alte activităţi provin din venituri reprezentând contravaloarea
contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în centrele aparţinând
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi/sau de susţinătorii legali, venituri
din contribuţia lunară a părinţilor pentru copiii instituţionalizaţi în centrele de plasament aflate în
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum şi din alte
venituri propuse a fi realizate de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj,
estimate iniţial la valoarea de 718.000 lei, iar ca prevederi definitive atingând suma de 633.500 lei,
încasările efective înregistrând o sumă de 631.764 lei, realizările reprezentând procentual 99,73 %
comparativ cu prevederile bugetare definitive;
- Venituri din amenzi, penalităţi şi confiscări, reprezentând încasări din amenzile ce se aplică pe
drumurile judeţene pentru mijloacele de transport agabaritice ori pentru nerespectarea acordurilor/
autorizaţiilor emise de structurile de specialitate ale Consiliului Judeţean, contravaloarea
penalităţilor de întârziere calculate şi încasate de la operatorii economici pentru nerespectarea
obligaţiilor contractuale ce decurg din contractele de achiziţii publice ale instituţiei pentru furnizarea
de produse, prestarea de servicii, executarea de lucrări etc., au fost estimate ca prevedere finală la
suma de 111.560 lei, realizându-se în sumă de 133.593 lei, respectiv în procent de 119,75%;
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- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, reprezintă veniturile din casarea
bunurilor scoase din funcţiune şi valorificate, în condiţiile legii, fiind încasate în valoarea de 4.676 lei;
- Veniturile din donaţii şi sponsorizări o constituie acele surse extrabugetare provenite din
donaţiile efectuate de diverse persoane fizice şi juridice din ţară şi/sau străinătate şi sponsorizările
încasate de la diverşi operatori economici, sume alocate cu destinaţii exacte (de exemplu: donaţii şi
sponsorizări pentru activitatea de protecţie şi asistenţă socială a copiilor, bătrânilor, persoanelor cu
handicap din centrele de îngrijire şi asistenţă socială ale Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Gorj, aceste venituri înregistrând prevederi finale în sumă de 6.180 lei,
execuţia lor fiind în valoare de 6.175 lei, cu un procent de realizare de 99,92%.
 Prin adoptarea Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, s-au repartizat Judeţului
Gorj sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat astfel:
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2019 au fost repartizate iniţial în
sumă de 127.607.000 iar ca prevederi bugetare definitive au cumulat suma de 131.210.000 lei,
încasările efective fiind de 126.675.041 lei, în procent de 96,54%, după cum urmează:
 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului:
- prevederi bugetare iniţiale – 15.393.000 lei;
- prevederi bugetare definitive – 18.432.000 lei;
- încasări realizate

– 13.897.041 lei (75,40%),

respectiv pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială
a persoanelor cu handicap şi pentru acordarea de produse lactate, de panificaţie şi fructe și
legume, finanțarea unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă
educaţională finanţării cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor
de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din învăţământul
special, finanțarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor și contribuții la
salarizarea personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară.
 pentru drumurile judeţene şi comunale:
- prevederi bugetare iniţiale – 11.632.000 lei;
- prevederi bugetare definitive – 11.632.000 lei;
- încasări realizate

– 11.632.000 lei (100%);

 pentru echilibrarea bugetelor locale, din care bugetului propriu al Judeţului Gorj i-a revenit
cota de 27%:
- prevederi bugetare iniţiale – 100.582.000 lei;
- prevederi bugetare definitive – 101.146.000 lei;
- încasări realizate

– 101.146.000 lei (100%).
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Cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2019 au fost în sumă de 59.931.000
lei ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 62.764.000 lei ca prevederi bugetare definitive,
încasările efective fiind de 62.764.048 lei, respectiv în procent de 100%, detaliate astfel:
 cote din impozitul pe venit:
- prevederi bugetare iniţiale

– 37.162.000 lei;

- prevederi bugetare definitive
- încasări realizate

– 37.794.840 lei;

– 37.794.842 lei (100% din totalul prevederilor bugetare
definitive);

 sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale:
- prevederi bugetare iniţiale
– 22.769.000 lei;
- prevederi bugetare definitive
- încasări realizate

– 24.969.200 lei;

- 24.969.206 lei (100% din totalul prevederilor bugetare
definitive).

Pe ansamblu, sumele repartizate din unele venituri ale bugetului de stat în anul 2019, se
prezintă grafic după urmează:

120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Sume defalcate din
TVA pentru finanţarea
cheltuielilor
descentralizate la
nivelul judeţului, din
care:

Sume defalcate din
TVA pentru drumuri

prevederi bugetare iniţiale

Sume defalcate din
TVA pentru
echilibrarea bugetelor
locale

Cote defalcate din
impozitul pe venit

prevederi bugetare definitive

Sume alocate de
consiliul judeţean
pentru echilibrarea
bugetelor locale

încasări realizate

Subvenţiile de la bugetul de stat pe anul 2019 au fost în sumă de 88.435.220 lei ca prevederi
bugetare iniţiale şi în sumă de 99.6267.180 lei ca prevederi bugetare definitive, sumele încasate
fiind în cuantum de 63.718.080 lei (reprezentând 64,19 % din totalul prevederilor bugetare
definitive), după cum urmează:
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 subvenţii din venituri propirii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea
aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate :
- prevederi bugetare iniţiale
– 0 lei;
- prevederi bugetare definitive – 10.711.000 lei;
- încasări realizate

–

10.711.000 lei (100,0% față de prevederile bugetare
definitive);

 subvenţii pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
(FEN):
- prevederi bugetare iniţiale – 207.600 lei;
- prevederi bugetare definitive – 526.690 lei;
- încasări realizate

– 525.267 lei (99,73% față de prevederile bugetare definitive);

 subvenţii pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020:
- prevederi bugetare iniţiale – 5.073.140 lei;
- prevederi bugetare definitive – 5.483.140 lei;
- încasări realizate

–

1.169.069 lei (21,32% față de prevederile bugetare
definitive);

 finanțarea programului Național de Dezvoltare Locală:
- prevederi bugetare iniţiale – 80.975.480 lei;
- prevederi bugetare definitive – 80.975.480 lei;
- încasări realizate

– 49.954.820 lei (61,69% din totalul prevederilor bugetare
definitive);

 subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap:
- prevederi bugetare iniţiale - 2.050.000 lei;
- prevederi bugetare definitive – 1.215.000 lei;
- încasări realizate

– 1.131.064 lei (93,09 % din totalul prevederilor bugetare
definitive);

 Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a
deșeurilor de origine animală:
- prevederi bugetare iniţiale – 129.000 lei;
- prevederi bugetare definitive – 129.000 lei;
- încasări realizate

– 0 lei (0% din totalul prevederilor bugetare definitive);

Sumele FEN postaderare in contul plăților efectuate și prefinanţări pe anul 2019 au fost în
sumă de 475.920 lei ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 1.208.950 lei ca prevederi bugetare
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definitive, sumele încasate fiind în cuantum de 1.202.319 lei (reprezentând 99,45% din totalul
prevederilor bugetare definitive), după cum urmează:
 Fondul European de Dezvoltare Regională:
- prevederi bugetare iniţiale – 475.920 lei;
- prevederi bugetare definitive – 1.208.950 ei;
- încasări realizate

 Alte sume primte de la UE:
- prevederi bugetare iniţiale

– 1.202.319 lei (99,45% din totalul prevederilor bugetare
definitive);

– 308.060 lei;

- prevederi bugetare definitive – 161.900 lei;
- încasări realizate

– -2.125.979 lei;

La indicatorul „sume primite de la UE pentru programe operationale finantate din cadrul
financiar 2014-2020”, sumele încasate au fost în cuantum de 7.402.263 lei.
Sumele primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări pe anul
2019 au fost în sumă de 38.511.410 lei ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 38.101 lei ca
prevederi bugetare definitive, sumele încasate fiind în cuantum de 7.402.263 lei (reprezentând
19,43% din totalul prevederilor bugetare definitive), după cum urmează:

 Fondul European de Dezvoltare Regională:
- prevederi bugetare iniţiale – 33.743.590 lei;
- prevederi bugetare definitive – 33.743.590 lei;
- încasări realizate

 Fondul Social European:
- prevederi bugetare iniţiale

– 4.532.126 lei (13,43% din totalul prevederilor bugetare
definitive);

– 4.649.410 lei;

- prevederi bugetare definitive – 4.239.410 lei;
- încasări realizate

– 2.753.637 lei; (64,95% din totalul prevederilor bugetare
definitive);

 Programe comunitare finanţate în perioada 2014- 2020:
- prevederi bugetare iniţiale – 118.410 lei;
29

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

- prevederi bugetare definitive –
- încasări realizate

–

118.410 lei;
116.500 (98,39 % din totalul prevederilor bugetare
definitive).

Raportat la prevederile bugetare definitive ale anului 2019 în sumă de 334.549.830 lei, veniturile
totale realizate au fost în sumă de 261.557.525 lei, reprezentând un procent de realizare de 78,18%.

VENITURI 2019- PONDEREA ÎNCASĂRILOR REALIZATE ÎN TOTALUL
PREVEDERILOR BUGETARE DEFINITIVE - lei

72.992.305;
21,82%

261.557.525;
78,18%
încasări realizate

venituri nerealizate

Cheltuielile înscrise în bugetul local pe anul 2019, pe titluri bugetare, sunt prezentate în
tabelul de mai jos, după cum urmează:
- lei COD

DENUMIRE INDICATOR

PROGRAM
INIŢIAL 2019

PROGRAM
DEFINITIV
2019

TOTAL CHELTUIELI, din care:

322.922.820 348.670.910

10

cheltuieli de personal

100.283.000

20

bunuri şi servicii

30

REALIZAT
2019

%

253.047.731

72,57

98.600.140

94.803.647

96,15

29.283.810

42.646.720

39.022.983

91,50

dobânzi

1.500.000

919.000

901.674

98,11

50

fond de rezervă

2.000.000

4.594.840

0

0

51

transferuri între unităţi ale
administraţiei publice

13.916.900

25.885.760

25.404.184

98,14

55

alte transferuri

20.000

24.910

24.901

99,96

30
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58

proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile, din care:

57

asistenţă socială

59

alte cheltuieli

71

active nefinanciare

81

rambursări de credite

85

plăţi din anii precedenţi

47.851.990

47.856.990

12.840.362

26,83

8.335.000

10.539.000

6.184.673

58,68

10.664.000

10.843.530

10.367.866

95,61

106.056.120 104.608.710

61.793.949

59,07
99,89

3.012.000

3.012.000

3.008.592

0

-860.690

-1.305.100

Pe capitole de cheltuieli, ponderea deţinută în totalul plăţilor efectuate, conform execuţiei
bugetare, se prezintă astfel:
PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR EFECTUATE,
POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2019- lei
cap.51.02 Autorităţi executive

cap.54.02 Alte servicii publice generale

2.371.220;
0,94%

23.836.036;
9,42%

901.849;
0,36%
306.150;
0,12%
6.152.879;
2,43%
13.983.314;
5,53%

93.371.771;
36,90%

27.714.829;
10,95%

cap.55.02 Tranzacţii, datorie publică şi
împrumuturi
cap.60.02 Apărare

cap.61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională

cap.65.02 Învăţământ

cap.66.02 Sănătate

cap.67.02 Cultură, recreere, religie

cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială

cap.70.02 Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe

80.307.535;
31,74%
1.401.811;
0,55%

cap.74.02 Protecţia mediului

cap.84.02 Transporturi

Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare este
capitolul bugetar 84.02 „Transporturi” cu o pondere de 36,90%, urmat de capitolul bugetar 68.02
„Asistenţă socială” reprezentând 31,74% şi de capitolul bugetar 67.02 „Cultură,recreere și religie”
cu o pondere de 10,95%.
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Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în totalul plăţilor înregistrate la nivelul bugetului
local este prezentată în diagrama de mai jos:

Buget local la 31.12.2019
Plăţi efectute pe secţiuni - lei

87.032.715;
34,39%

secţiunea de
funcţionare

166.015.016;
65,61%
secţiunea de
dezvoltare

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul
bugetului local la data de 31.12.2019, se prezintă conform diagramei de mai jos:

PONDEREA CHELTUIELILOR ÎN TOTALUL PLĂŢILOR EFECTUATE,
POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2019 - lei
cheltuieli de personal

3.008.592;
1,19%

bunuri şi servicii

-1.305.100;
-0,52%;

61.793.949;
24,42%

dobânzi

94.803.647;
37,46%

transferuri între unităţi ale administraţiei
publice
alte transferuri

10.367.866;
4,06%

proiecte cu finanţare FEN
asistenţă socială

6.184.673;
2,42%

alte cheltuieli

12.840.362;
5,07%
24.901;
0,01%
25.404.184;
10,04%

active nefinanciare

901.674;
0,36%

39.022.983;
15,42%

rambursări de credite
sume recuperate din anii precedenti
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Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul
secţiunii de funcţionare a bugetului local la data de 31.12.2019, se prezintă conform diagramei de
mai jos:
Ponderea plăţilor efectuate în cadrul secţiunii de funcționare a bugetului
local, la data de 31.12.2019 - lei
6.184.673;
4%

24.901;
0%

10.367.866;
6%

3.008.592; 2%

-1.305.100;
-1%

39.022.983;
23%

bunuri şi servicii

dobânzi

transferuri între unităţi ale administraţiei
publice

13.005.780;
8%

901.674;
0%

cheltuieli de personal

alte transferuri

asistenţă socială

94.803.647;
56%

alte cheltuieli

rambursări de credite

sume recuperate din anii precedenti

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul plăților efectuate în cadrul secțiunii
de funcționare este deţinută de cheltuielile de personal cu o pondere de 56,22%, cheltuielile cu
bunuri și servicii cu o pondere de 23,14%, urmate de transferuri între unități ale administrației
publice 7,71% etc.
În cadrul secţiunii de funcţionare sunt asigurate sume pentru următoarele tipuri de cheltuieli:
- cheltuieli de personal - reprezentând salariile personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean, inclusiv indemnizaţiile consilierilor judeţeni, pentru participarea acestora la
şedinţele Consiliului Judeţean şi activitatea depusă în cadrul comisiilor de specialitate ale autorităţii
publice judeţene, pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiei de autoritate teritorială și ordine
publică și altor comisii legal constituite, plata personalului angajat în cadrul instituţiilor publice de
subordonare judeţeană, inclusiv contribuțiile la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat,
plata indemnizațiile de delegare acordate în condițiile legii, precum şi plata voucherelor de vacanță,
potrivit legislației în vigoare;
- cheltuieli cu bunuri şi servicii, reprezentând cheltuieli de gospodărire, întreţinere şi plata utilităţilor
privind consumurile curente de gaze, energie, telefoane, acces reţea internet, cheltuieli poştale,
consumuri de rechizite şi materiale pentru funcţionarea activităţii salariaţilor în interesul şi folosul
administraţiei şi, în consecinţă, în beneficiul cetăţenilor, cheltuieli de protocol şi reprezentare, cu
consumurile de carburant, materiale și piese auto, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi
în afara acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări, cheltuieli de mentenanță echipamente și
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programe informatice, precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi lărgirii sferei
de cuprindere a activităţilor şi obiectivelor ce intră în competenţa de rezolvare a autorităţii publice
judeţene şi a instituţiilor publice din subordine;
- dobânzi si rambursari, aferente împrumutului contractat prin credit bancar, pentru execuţia
obiectivului de investiţie privind „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţînţăreni – Târgu -Cărbuneşti
- Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”.
- alte transferuri, reprezentând contribuţia financiară datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în calitate
de membru, la organismul internaţional – Ansamblul Regiunilor Europene, aprobată prin hotărâre
de consiliu judeţean, precum și regularizarea sumelor aparținând bugetului de stat, încasate în cadrul
titlului 85 „plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”;
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice, reprezentând sume alocate în completarea
veniturilor proprii pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiilor autofinanţate subordonate
Consiliului Judeţean;
- alte cheltuieli, reprezentând cotizaţii la organisme interne – Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Sud – Vest Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor
Publice de Salubrizare, Asociaţia ,,Inimi de gorjeni’’, Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de
Artă din România, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei, Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică Gorj, plăţi efectuate conform nivelului cotizaţiilor stabilite la ultimele adunări
generale ale acestor asociaţii şi aprobate prin hotărâri de consiliu judeţean.
Plăţile efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local la data de 31.12.2019, se
prezintă conform diagramei de mai jos:
Ponderea plăţilor efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local, la data
de 31.12.2019 - lei

12.398.404;
14%

transferuri intre unitati ale administratiei publice
proiecte cu finanţare externă nerambursabilă
active nefinanciare

12.840.362;
15%

61.793.949;
71%
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Pe capitole de cheltuieli, execuţia bugetară înregistrată la data de 31.12.2019 se prezintă
după cum urmează:
Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”
- credite bugetare iniţiale – 27.667.790 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 22.729.000 lei (82,15%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 4.938.790 lei (17,85%);
- credite bugetare definitive – 27.688.620 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 22.619.960 lei (81,69%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 5.068.660 lei (18,31%);
- plăţi efectuate – 23.836.033 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în
sumă de 19.823.718 lei (98,35%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 4.012.315
lei (16,83%).

În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru funcţionarea şi
buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează:
 17.373.192 lei - cheltuieli de personal, reprezintă cheltuielile cu salariile personalului din
cadrul aparatului de specialitate al instituţiei, respectiv funcţionari publici şi personal contractual,
indemnizaţiile consilierilor judeţeni, acordate în temeiul legii, pentru participarea acestora la
şedinţele publice ale Consiliului Judeţean şi activitatea depusă în cadrul comisiilor de specialitate ale
autorităţii publice judeţene, cheltuielile aferente contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul
asigurărilor sociale de stat, indemnizaţiile de delegare, precum şi plata voucherelor de vacanță,
plătibile în condițiile legii;
 1.316.530 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, respectiv cheltuielile curente ale instituţiei,
necesare pentru buna funcţionare a activităţii proprii a Consiliului Judeţean, de gospodărire,
întreţinere şi plata utilităţilor privind consumurile curente de gaze, energie, telefoane, acces reţea
internet, cheltuieli poştale, consumuri de rechizite şi materiale pentru funcţionarea activităţii
salariaţilor în interesul şi folosul administraţiei şi, în consecinţă, în beneficiul cetăţenilor, cheltuieli de
protocol şi reprezentare, cu consumurile de carburant, cheltuieli cu materiale și piese auto, cheltuieli
cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări, cheltuieli
cu mentenanța echipamentelor din dotare și a programelor informatice, cheltuieli cu întreţinerea şi
repararea echipamentelor IT, precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi lărgirii
sferei de cuprindere a activităţilor şi obiectivelor ce intră în responsabilitatea şi competenţa legală
de rezolvare a autorităţii publice judeţene.
Astfel, pe grupe de cheltuieli, situaţia se prezintă astfel:
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 28.037 lei - furnituri de birou (rechizite şi alte materiale consumabile necesare desfăşurării
activităţii instituţiei şi asigurării depunerii/implementării, în bune condiţii, a proiectelor cu finanţare
nerambursabilă aflate în diferite stadii de evaluare şi/sau de execuţie la autorităţile de management,
după caz;

18.439 lei - materiale pentru curăţenie;
 172.126 lei - încălzit, iluminat şi forţă motrică (consum energie electrică şi gaze);
 18.863 lei - apă, canal şi salubritate (apă, canal şi ridicat gunoi – contracte cu operatorii
economici de specialitate);
 134.880 lei - carburanţi şi lubrifianţi (contravaloare bonuri benzină şi motorină pentru
autovehiculele din dotarea Consiliului Judeţean);
 8.350 lei - transport (sume alocate pentru decontarea consumului de carburanţi);
 109.358 lei - poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet (contravaloare abonamente şi
convorbiri telefonice, internet, taxe poştale, timbre şi mărci poştale, conform contractelor de achiziţii
încheiate cu operatorii economici de specialitate);
 366.277 lei - alte bunuri şi prestări de servicii cu caracter funcţional (prestări de servicii
diverse, servicii de pază, achiziţionare materiale consumabile pentru tehnica de calcul, servicii de
spălătorie auto, servicii de tipărire – precum tipărirea Monitorului Oficial al Judeţului, contravaloare
service centrală telefonică, mentenanță și suport operațional pentru aplicațiile informatice din
dotare, servicii de actualizare a programului legislativ achiziționat etc.);
 29.072 lei - reparaţii curente (revizii şi reparaţii auto);
 126.002 lei - obiecte de inventar (au fost achiziţionate imprimante, monitoare, hard extern,
mobilier, aparat aer condiționat, etc);
 8.619 lei - deplasări interne şi externe, detaşări, transferări (au fost decontate serviciile de
deplasare pentru delegaţiile care s-au deplasat în interes de serviciu precum);
 15.491 lei - cărți, publicații și materiale documentare;
 1.260 lei - consultanță și expertiză;
 14.322 lei - protecţia muncii, respectiv analizele medicale efectuate conform legislaţiei în
vigoare;
 95.655 lei - reclamă şi publicitate (publicare anunţuri diverse, c/val servicii mass-media, în
condiţiile legii);
 2.658 lei - protocol şi reprezentare (produse şi obiecte de protocol şi reprezentare, potrivit
actelor normative în vigoare şi/sau plafoanelor reglementate prin lege);
 13.206 lei - prime de asigurare non - viaţă (asigurările CASCO şi RCA la autoturismele din
dotare);
 153.915 lei - alte cheltuieli cu bunuri şi servicii.

24.901 lei alte transferuri, reprezentând regularizarea sumelor aparținând bugetului de
stat, încasate în cadrul titlului 85 „plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” de
către Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj, în valoare de 4.901 lei, precum
și contribuţia financiară datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru, la organismul
internaţional – Ansamblul Regiunilor Europene, în sumă de 20.000 lei.
Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) este o rețea independentă a regiunilor europene și cea
mai mare organizație de cooperare interregională din întreaga Europă, reprezentând mai mult de
270 de regiuni din 33 de ţări şi 16 organizaţii interregionale. ARE cooperează cu Comitetul Regiunilor
(CoR) și cu Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa (CLRAE), organisme consultative ale
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autorităților locale și regionale, pe lângă Uniunea Europeană, respectiv Consiliul Europei. Delegații
care fac parte din cele două structuri sunt nominalizați de către guvernele naționale, iar
competențele celor două organisme sunt definite de către tratatele europene și acordurile
internaţionale. ARE deţine statutul de observator în cadrul CLRAE. Reprezentanții Comitetului
Regiunilor şi CLRAE sunt membrii ai Biroului ARE.
Prin Hotărârea nr. 35 din 21 octombrie 2004, Consiliul Judeţean Gorj a aprobat aderarea la
Ansamblul Regiunilor Europene, astfel încât judeţul Gorj a devenit regiune membră a acestei
organizaţii. În calitate de membru cu drepturi depline, conform Statutului Ansamblului Regiunilor
Europene, Consiliul Judeţean Gorj este obligat să achite o contribuţie financiară anuală.
Prin adresa Ansamblului Regiunilor Europene, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr.
16052 din 26.11.2018, a fost comunicat cuantumul cotizației datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în
numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, în calitate de membru cu drepturi depline al
ARE, pentru anul 2019, respectiv 3.973,00 Euro, calculată cu formula: {Cotizația de bază + Populație
x (PIB relativ)2/200} x rata inflației. Calitatea de membru al Ansamblului Regiunilor Europene este
garantată de plata anuală a cotizației.
Astfel, în baza adresei Ansamblului Regiunilor Europene, s-a prevăzut în bugetul propriu al
Județului Gorj pe anul 2019, suma de 20.000 lei, echivalentul cotizației către Ansamblul Regiunilor
Europene, în cuantum de 3.973,00 Euro.
De asemenea, facem precizarea că la suma de 3.973,00 Euro, reprezentând cotizația Consiliului
Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, pentru anul 2019, către
Ansamblul Regiunilor Europene, s-a adăugat și contravaloarea comisioanelor bancare privind plata
internațională.
Plata cotizației Consiliului Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul
Gorj, pentru anul 2019, în calitate de membru al Ansamblului Regiunilor Europene s-a efectuat în lei,
la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României din data efectuării acesteia.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a
fost în cuantum de 19.588,80 lei.
 3.385.933 lei – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020
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1. ”OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR INTERNE MANAGERIALE” Cod SMIS 120638
Proiectul ”Optimizarea performanței sistemelor interne
manageriale”, codul MySMIS 120638 a fost finanțat în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa
Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile si
transparente, Operațiunea - Introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Proiectul s-a implementat în baza contractului de finanțare nr.
59 din 14.02.2018, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Capacitate Administrativă și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului a vizat optimizarea și
eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, în concordanță
cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, prin
introducerea sistemelor comune de calitate și performanță, în
cadrul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții subordonate.
Obiectivele specifice au vizat:
- Obiectiv specific 1 - Implementarea unui sistem unitar de management al calității și performanței
(în conformitate cu Planul de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării
managementului calității) la nivelul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții subordonate;
- Obiectiv specific 2 - Dezvoltarea abilităților unui număr de 55 participanți din cadrul Consiliului
Județean Gorj și 4 instituții publice subordonate în domeniile: implementării sistemelor de
management al calității (CAF, ISO), control managerial intern.
Caracterul inovator al proiectului l-a reprezentat faptul că și-a propus să realizeze transferul
de cunoștințe în domeniul implementării instrumentelor de management al calității, de la nivel
județean (prin intermediul persoanelor instruite), spre ceilalți angajați ai Consiliului Județean Gorj și
ai instituțiilor publice subordonate.
Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului, pe o perioadă de 16 luni, s-a realizat
dezvoltarea abilităților personalului de conducere și execuție, funcționari publici și contractuali,
indiferent de vârstă, sex, origine etnică, apartenența religioasă, orientarea sexuală, existența unei
dizabilități sau a unei boli ce poartă un stigmat social, de a utiliza metode, tehnici și proceduri
caracteristice, în vederea susținerii unui management performant prin introducerea de sisteme și
standarde comune ce optimizează procesele orientate către beneficiari.
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Acest lucru s-a realizat prin:








utilizarea sistemelor integrate de calitate (Cadrul comun de
autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice –
CAF, ISO 9001:2015), în cadrul Consiliului Județean Gorj și
instituțiilor publice subordonate;
dezvoltarea abilitaților, pentru un număr de 20 persoane din
cadrul Consiliului Județean Gorj și instituțiilor publice
subordonate, în vederea implementării și utilizării Cadrului
comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor
publice – CAF;
dezvoltarea abilităților, pentru un număr de 20 persoane din
cadrul Consiliului Județean Gorj și instituțiilor publice
subordonate, pentru identificarea unor modalități practice de
implementare a sistemului de control managerial intern în
concordanță cu legislația specifică și ISO 9001;
dezvoltarea abilităților, pentru un număr de 15 persoane din
cadrul Consiliului Județean Gorj și instituțiile publice subordonate, pentru a-și dezvolta
abilitați de auditori calitate.

Implementarea CAF în U.A.T - Județul Gorj și 4 instituții publice subordonate, a asigurat derularea
unui exercițiu de autoevaluare, în scopul identificării exacte a domeniilor care necesită îmbunătățiri
și modalitatea de realizare a acestora. Au fost urmărite, totodată, domeniile în care fiecare instituție
publică acționează corespunzător și cum pot fi acestea eficientizate. Implementarea CAF s-a realizat
prin parcurgerea mai multor etape, printre care stabilirea modului organizării și planificării
autoevaluării CAF, comunicarea cu privire la proiectul de autoevaluare CAF, crearea unui grup de
autoevaluare, reprezentativ pentru instituție, organizarea și realizarea instruirii angajaților în vederea
implementării CAF, comunicarea planului de îmbunătățire, implementarea acestuia și planificarea
următorului exercițiu de autoevaluare.
Valoarea totală a proiectului a fost de 368.136,50 lei, din care:
- 312.916,02 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 85%;
- 47.857,75 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%;
- 7.362,73 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.
Veniturile încasate în anul 2019, conform cererilor de rambursare depuse au fost în sumă de
186.561,96 lei, din care:



Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile – 24.748,02 lei;
Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare – 161.813,94 lei.

Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de 148.636,19 lei, din care:


Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 2.972,74 lei;
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Contribuția de la bugetul de stat – 19.322,70 lei;
Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 126.340,75 lei.

Proiectul a fost finalizat în anul 2019, rambursarea finală fiind în sumă de 186.561,96 lei.
2. ”TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE” Cod SMIS 116766
Proiectul ”Transparență, etică și integritate”, codul MySMIS 116766 este finanțat în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2: Administrație publică
și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și
integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Apelul de proiecte CP1/2017 - Sprijinirea
măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din
regiunile mai puțin dezvoltate.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 160 din 27.06.2018, semnat între
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul
Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj și al structurilor subordonate, prin introducerea de
proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
-

-

Dezvoltarea unui sistem de proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție
și indicatorii aferenți în cadrul UAT Județul Gorj și a structurilor subordonate;
Implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare
inclusiv prin creșterea gradului de conștientizare publică și campanii de educație anticorupție
privind măsurile referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare;
Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în domeniul prevenirii corupției, transparenței,
eticii și integrității.

Principalele activității ale proiectului sunt:


Dezvoltarea procedurilor operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii
aferenți;
 Implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare,
inclusiv prin creșterea gradului de conștientizare publică și campanii de educație anticorupție
privind măsurile referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare;
 Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor în domeniul prevenirii corupției,
transparenței, eticii și integrității.
Rezultatele proiectului, respectiv dezvoltarea unui sistem de proceduri operaționale privind măsurile
preventive, implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției, campania de educație și
informare și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în domeniul prevenirii corupției pentru
personalul din cadrul UAT Județul Gorj și structurilor subordonate, contribuie la realizarea
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obiectivului specific POCA 2.2. - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și
instituțiilor publice .
Valoarea totală a proiectului este de 363.079,14 lei, din care:
- 308.617,27 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 85%;
- 47.200,29 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%;
- 7.261,58 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare depuse au fost în sumă de – 179.909,72 lei,
din care:
 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile – 23.865,6 lei;
 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare – 156.044,12 lei.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de – 222.411.02 lei, din care:
 Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 4.448,22 lei;
 Contribuția de la bugetul de stat – 28.913,44 lei;
 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 189.049,36 lei.
Cheltuielile aferente proiectului pe anul 2019, au fost suportate din bugetul propriu și rambursate
parțial, urmând a fi depusă spre rambursare în anul 2020 suma de 81.217,52 lei.
3. START UP PENTRU EXCELENȚĂ, Cod SMIS 104021
Proiectul ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” a fost depus, spre finanțare, încă din luna noiembrie
a anului 2016 de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider, în
parteneriat cu U.A.T. - Județul Gorj (partener 1) și Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
(partener 2), în cadrul Apelului de proiecte - România Start Up Plus, Axa Prioritară 3 - Locuri de
muncă pentru toți, Prioritatea de Investiții 8.iii - Activități independente, antreprenoriat și înființarea
de întreprinderi, inclusiv unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare,
Obiectiv specific 3.7. - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona
urbană, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ” îl reprezintă dezvoltarea
antreprenoriatului în Regiunea Sud - Vest Oltenia, prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. Dezvoltarea de noi activități economice va contribui, totodată, la creșterea
gradului de ocupare a populației din Regiunea Sud - Vest Oltenia.
Proiectul este adresat unui număr de peste 300 persoane fizice (șomeri/persoane
inactive/persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere, în scopul creării de noi locuri
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de muncă), care doresc să dezvolte o afacere non-agricolă în
Regiunea Sud-Vest Oltenia și subvenționarea a 46 de planuri
de afaceri ale acestora, în vederea creșterii adaptabilității
persoanelor de a materializa ideile de afaceri. Totodată, se vor
crea peste 100 de locuri de muncă în regiune.
Participarea U.A.T.-Județul Gorj la realizarea proiectului
”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” se circumscrie atribuțiilor
generale ale Consiliului Județean, conferite de Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, referitoare la implicarea
activă în dezvoltarea economico-socială a județului, precum și
obiectivelor stabilite prin Strategia de dezvoltare durabilă a
județului Gorj pentru perioada 2011-2020, referitoare la susținerea antreprenorialului și mediului de
afaceri din județ.
Durata de implementare a proiectului ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ”, prevăzută în cererea de
finanțare este de 36 luni, de la data semnării contractului de finanțare.
Bugetul total al proiectului este de 11.273.712,82 lei, din care:
solicitant (Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație) – 4.437.017,58 lei;
partener 1 (Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu) – 2.890.629,85 lei.
partener 2 (U.A.T.-Județul Gorj ) – 3.946.065,39 lei;
Pe parcursul anului bugetar 2019, la partea de venituri au fost încasate venituri în sumă totală
de 2.604.400,00 lei, reprezentând suma aferentă tranșei 1 subvenții aferente contractelor de
subvenții, iar la partea de cheltuieli a fost înregistrată o execuție bugetară în sumă totală de
2.753.663,00 lei defalcată astfel:
Contribuție proprie 2% - 3.970,00 lei;
Contribuție buget de stat 13% - 390.660,00 lei;
Contribuție UE 85% - 2.359.033,00 lei.
4. ”EFICIENTIZAREA PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL” (EPSO)

Proiectul ”Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), codul MySMIS
125603 este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa
prioritară - administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea –
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează
procesele orientate către cetățeni în concordanță cu SCAP.
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Proiectul se implementează în
baza contractului de finanțare
nr. 310 din 21.01.2019, semnat
între Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice, în
calitate de
Autoritate de Management
pentru Programul Operațional
Capacitatea Administrativă și
Județul Gorj, în calitate de
Beneficiar.
Obiectivul
general
al
proiectului
vizează:
introducerea la nivelul U.A.T.Județul Gorj a unui sistem integrat de management, în vederea optimizării proceselor orientate către
beneficiari, în concordanță cu SCAP.
Obiectivele specifice vizează:
Obiectiv specific 1: Realizarea în mod participativ a Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru
perioada 2021-2027 în scopul îmbunătățirii procesului decizional, a planificării strategice și execuției
bugetare la nivelul U.A.T.-Județul Gorj;
Obiectiv specific 2: Implementarea la nivelul U.A.T.-Județul Gorj a măsurilor de simplificare pentru
cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative
aplicabile cetățenilor.
Activitățile principale ale proiectului ”Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional”
(EPSO) sunt:
 elaborarea și implementarea instrumentelor de planificare strategică la nivel județean,
respectiv: Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027 și Plan Strategic Instituțional;
 proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel județean,
respectiv: Acces online la serviciile gestionate exclusiv de Consiliul Județean, Sistem de
management al documentelor și Arhiva digitală.
Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj, prin propunerea de a realiza Strategia de dezvoltare
județeană 2021 - 2027 și Planul strategic instituțional, își dorește un management orientat spre
performanță, ce implică planificare strategică și bugetară multi - anuală pornind de la programe,
asigurarea participării informate la decizie, nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau
interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a acestor politici publice.
Pentru furnizarea serviciilor care simplifică actul administrativ din cadrul U.A.T. - Județul Gorj, prin
solicitarea de finanțare s-a propus achiziționarea unui sistem informatic integrat compus din: sistem
de management al documentelor, arhiva digitală pentru documentele cu valoare operațională în
prezent, sistem GIS pentru capturarea, stocarea, verificarea, integrarea, manipularea, analiza și
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vizualizarea datelor referențiale geografic sau geospațiale necesare simplificării procedurilor de
obținere a certificatelor/avizelor de acces la drum.
În cadrul proiectului se vor dezvolta soluții integrate pentru capturarea și arhivarea electronică a
documentelor pentru crearea posibilității de constituire a dosarelor electronice, prin urmare, se va
realiza digitizarea arhivei U.A.T. - Județul Gorj prin scanarea documentelor, indexarea/extragerea
datelor relevante și organizarea acestora pentru acces automat în baze de date. Retro - digitalizarea
documentelor din arhivă va avea ca scop crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor
tradiționale existente în arhiva instituției care prezintă valoare operațională.
Valoarea totală a proiectului este de 3.528.197,83 lei (inclusiv TVA) din care:
-

2.998.968,16 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând
85%;
458.665,73 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național reprezentând 13%;
70.563,94 lei cofinanțare U.A.T. - Județul Gorj, reprezentând 2%.

Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de – 261.223,23 lei, din care:
 Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 5.224,47 lei;
 Contribuția de la bugetul de stat – 33.959,02 lei;
 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 222.039,74 lei;
Veniturile încasate conform cereririlor de rambursare au fost în sumă de – 255.998,76 lei, din care:
 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile – 33.959,02 lei;
 Finanţare din fonduri externe nerambursabile – 222.039,74 lei.
 1.143.779 lei - alte cheltuieli, reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
în valoare de 99.842 lei precum și cotizații la organisme interne, în valoare de 1.043.937 lei,
decontate conform hotărârilor de consiliu județean, pe anul 2019, din care:

1.

COTIZAȚIE LA UNIUNEA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA

Consiliul Județean Gorj a aderat la Asociația Președinților Consiliilor Județene din România, prin
efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean nr. 32 din 21.10.1999. Denumirea Asociației
Președinților Consiliilor Județene din România a fost schimbată în Uniunea Națională a Consiliilor
Județene din România, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației Președinților Consiliilor
Județene din România din data de 31 ianuarie 2000.
De la constituire și până în prezent, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, prin
Biroul European de la Bruxelles acționează ca partener, în cadrul diverselor organisme europene,
cum ar fi:
CoR –

Comitetul Regiunilor;
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CEPLI – Confederația Europeană a Puterilor Locale Intermediare;
CPLRE – Congresul Puterilor Locale și Regionale;
CCRE – Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa;
EPRO – Platforma pentru mediu a birourilor regionale din Bruxelles;
ENRICH – Rețeaua autorităților locale și regionale europene în domeniul sănătății;
NEEBOR – Rețeaua Europeană a Regiunilor de pe Frontiera de Est a Uniunii Europene.
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (U.N.C.J.R.) și-a propus realizarea unor
obiective, printre care se numără: promovarea și aplicarea principiilor de dezvoltare regională,
sprijinirea dezvoltării durabile locale și regionale, sprijinirea participării civice la procesul decizional
prin deschidere, transparență, informare și participare directă la inițiativele legislative locale,
realizarea unor programe de cooperare etc.
Pentru realizarea acestor obiective s-a stabilit o legătură permanentă între UNCJR, Guvernul
și Parlamentul României – cooperare menită să ușureze procesul de inițiativă legislativă venită din
partea autorităților locale sau a asociațiilor cu care acestea sunt partenere în viața comunității.
Scopul înființării și funcționării UNCJR este: ”înfăptuirea principiilor autonomiei și
descentralizării serviciilor publice în organizarea și funcționarea autorităților administrației publice
locale, promovarea cooperării regionale și interregionale, colaborării cu celelalte structuri asociative
ale organelor administrației publice locale existente în România”.
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității
administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România, la art. 7, lit. a), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizație anuală.
Cotizația anuală a membrilor Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru
anul 2019, a fost de 0,165 lei/locuitor, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea nr. 4 din 4 iulie 2010,
a Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. Astfel, prin adresa Uniunii
Naționale a Consiliilor Județene din România nr. 584/12.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean
Gorj sub nr. 17.731/27.12.2018, s-a solicitat prevederea în bugetul propriu al județului Gorj pe anul
2019, a sumei de 59.642 lei, calculată după formula: 361.467 locuitori x 0,165 lei/locuitor.
Cuantumul cotizației în suma de 59.642 lei, ce a revinit Județului Gorj, în calitate de membru
al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, a fost calculată în funcție de numărul
populației județului, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană
de Statistică Gorj, prin adresa nr. 4389 din 05.12.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
16720/06.12.2018, din care a rezultat că Județul Gorj are o populație de 361.467 locuitori.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 56 din 19.04.2019, în
bugetul propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 59.642 lei, reprezentând cotizația
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aferentă anului 2019, ce revenea Consiliului Județean Gorj în calitatea de membru al Uniunii
Naționale a Consiliilor Județene din România.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a
fost în cuantum de 59.642 lei, la nivelul sumei bugetate.
2.

CONTRIBUȚIE LA AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD - VEST OLTENIA (ADR S - V
OLTENIA)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia are statut de structură teritorială,
condusă de Consiliul pentru Dezvoltare Regională - organism regional deliberativ, fără personalitate
juridică, ce este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de
dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare, ce decurg din politicile de
dezvoltare regională, potrivit art. 7, alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în
România, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 7, alin. (3) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu
modificările și completările ulterioare ”sumele reprezentând contribuţiile financiare ale consiliilor
judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilite în condiţiile
prezentei legi, se prevăd în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii distincte,
denumită Dezvoltare şi promovare regională”.
De asemenea, potrivit art. 10, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea
regională în România, cu modificările și completările ulterioare ”programele de dezvoltare regională
şi cheltuielile de funcţionare a agenţiilor pentru dezvoltare regională se finanţează din Fondul pentru
dezvoltare regională, care se constituie din: (….)contribuţii din bugetele proprii ale judeţelor sau al
municipiului Bucureşti, după caz, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin bugetele
respective”.
Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin
organele administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi organismele
regionale specializate, cu consultarea partenerilor socio-economici implicaţi, în scopul asigurării
creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în
regiuni de dezvoltare, al îmbunătăţirii competitivităţii internaţionale a României şi al reducerii
decalajelor economice şi sociale existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene.
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru al Regiunii de Dezvoltare Sud Vest Oltenia, alături de judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, prin efectul aprobării Hotărârii
Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/19.10.1998.
Prin adresa nr. 4533 din 22.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2611 din
26.02.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia a solicitat Consiliului Județean
Gorj să prevadă în bugetul propriu pe anul 2019, suma de 935.696 lei (calculată după formula:
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359.883 locuitori x 2,6 lei/locuitor), reprezentând contribuția Județului Gorj, destinată decontării
cheltuielilor de organizare și funcționare ale agenției.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia a propus o majorare a contribuției de la 2,3
lei/locuitor, la 2,6 lei/locuitor, având în vedere următoarele:
-

-

programele de finanțare gestionate de agenție în calitate de Organism Intermediar pentru
POR 2014 – 2020 -32 de priorități de intervenție – care presupun un volum foarte mare de
muncă și, implicit, o creștere a numărului de angajați;
continuarea activităților de implementare și monitorizare ex-post pentru proiectele finanțate
din POR 2007 - 2013;
activitățile de planificare și dezvoltare regional - dezvoltarea de proiecte strategice regionale,
gestionarea parteneriatelor strategice din cadrul regiunii și între regiuni;
evoluția pe un trend crescător a prețurilor la utilități;
creșterea nivelului salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2019 la 2080 lei, iar pentru
persoanele cu studii superioare la 2350 lei.

Suma de 935.696 lei, ce a revenit Județului Gorj, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională SudVest Oltenia, reprezentând contribuția pe anul 2019, datorată de Județul Gorj, în calitate de județ
component al Regiunii de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia, a fost calculată în funcție de numărul
populației județului.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, în bugetul propriu
general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 935.696,00 lei, reprezentând contribuția aferentă
anului 2019, ce revenea Consiliului Judeţean Gorj către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a
fost în cuantum de 935.696,00 lei.
3. COTIZAŢIE LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD VEST OLTENIA
Pentru a promova și realiza proiecte de dezvoltare regională, de interes comun, județele din
Regiunea Sud - Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), s-au asociat și au înființat Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia.
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Sud - Vest Oltenia, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 95
din 27.11.2007, cu modificările și completările ulterioare.
Asociația are ca scop ”promovarea și realizarea proiectelor de dezvoltare regională, de interes
comun, în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, educaţie, utilităţi publice, resurse
umane, cercetare-inovare, administraţie, mediu de afaceri, dezvoltare durabilă şi de a obţine finanţări
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interne şi externe, necesare derulării acestora”, iar obiectivul principal al acesteia vizează
”îmbunătățirea sistemului regional integrat pentru situații de urgență, prin achiziționarea în comun,
a echipamentelor pentru situații de urgență”.
Prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest
Oltenia a beneficiat de o alocare financiară totală de 13,94 milioane Euro, destinată îmbunătățirii
capacității de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunilor de dezvoltare, prin reducerea timpului
de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
În perioada 2009 – 2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia a
implementat, prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, următoarele proiecte:
1. „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia”, cod SMIS 10954, în valoare totală de 49.069.000 lei;
2. „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia”, cod SMIS 39293, în valoare totală de 22.116.330 lei;
3. „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia”,
cod SMIS 54042, în valoare totală de 6.339.199,99 lei cu TVA.
Prin aceste proiecte, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia a achiziţionat un
număr de 65 echipamente specifice. Dintre aceste echipamente, în Judeţul Gorj au fost repartizate
următoarele:






autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - 4 bucăţi;
autospecială pentru descarcerări grele - 1 bucată;
autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de
urgență – FRAP - 5 bucăţi;
autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime - 1 bucată;
autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere - 1 bucată.

Potrivit art. 7 din Statutul „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD - VEST OLTENIA”,
sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:





cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele consiliilor judeţene;
dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
donaţii, sponsorizări sau legate;
orice alte surse legale de venituri.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, a fost aprobată cotizația anuală
către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia ce revine Județului Gorj, prin
Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator, în sumă de 5.000 lei.
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Suma virată, cu această destinaţie, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a
fost în cuantum de 5.000,00 lei.
4.

COTIZAŢIA LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL APEI „ADIA” GORJ

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.
49/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Asociația s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării,
monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de
competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor
proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice.
Scopul și obiectivele Asociației sunt realizarea, în comun, cu Municipiile Târgu-Jiu și Motru,
orașele Târgu-Cărbunești, Bumbești-Jiu și Țicleni, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii
aferente serviciilor de apă și canalizare, în conformitate cu strategiile de dezvoltare, aprobate la
nivelul Județului Gorj, precum și furnizarea, în comun, a serviciilor prin forma de gestiune delegată,
realizată în baza unui Contract de delegare a gestiunii, către Operatorul public – S.C. APAREGIO GORJ
S.A., al cărui capital social este deținut de unitățile administrativ - teritoriale asociate în cadrul ”ADIA”
Gorj.
În conformitate cu dispozițiile art. 12, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corelate cu art. 35, alin. (4) din Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, ”asociaţiile
de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii”, respectiv ”asociaţiile de
dezvoltare comunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale membre, din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate publicprivate, în condiţiile legii”.
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității
administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„ADIA” Gorj, la art. 11, lit. b), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizația anuală, în
sumă de 5.000 lei.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ADIA” Gorj nr. 2 din 08.04.2015 s-a stabilit cuantumul cotizației anuale de 10.000
lei, datorate de Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj.
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Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98 din data de 20.10.2015, s-a aprobat majorarea
cotizației anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru
fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj de la 5.000 lei/an, la 10.000 lei/an.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, în bugetul
propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 10.000 lei, ce revine Județului Gorj, prin
Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „ADIA” Gorj.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a
fost în cuantum de 10.000 lei.
5.

COTIZAŢIA LA ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA TURISMULUI „ACASĂ LA
BRÂNCUŞI” GORJ

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit asociat - membru fondator al Asociației
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj, prin efectul adoptării
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 23.07.2014, cu completările și modificările ulterioare.
Prin Încheierea nr. 7117 din 12.12.2014 a Judecătoriei Târgu-Jiu, a fost dispusă înscrierea
Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor. Înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor a acestei asociații a avut loc
la data de 12.01.2015, potrivit Certificatului de înscriere a persoanei juridice, fără scop patrimonial.
Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj este constituită ca
persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, şi care a fost înfiinţată şi organizată
conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare.
Scopul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj vizează
”dezvoltarea durabilă și promovarea turismului din județul Gorj și din întreaga regiune, în totalitatea
multiplelor sale forme, atât în țară, cât și în străinătate, precum și acordarea suportului necesar
pentru implementarea strategiilor naționale, regionale și locale de dezvoltare a turismului”.
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității
administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea
Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj la art. 14, lit. c) corelat cu art. 33, lit. a), potrivit căruia, asociații
au obligația să plătească cotizație anuală în sumă de 2.500.
Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului
„Acasă la Brâncuși” Gorj nr. 1 din data de 13.02.2015, a fost aprobat un cuantum al contribuției
financiare a Județului Gorj de 20.000 lei, având în vedere fondurile necesare Asociației pentru
realizarea obiectivelor propuse, în special organizarea proiectului de promovare ”VINO ACASĂ LA
BRÂNCUȘI!”.
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Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 72 din 17.07.2015, s-a aprobat majorarea
cotizației anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru
fondator al Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj de la
2.500 lei/an, la 20.000 lei/an.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, în bugetul
propriu al județului Gorj pe anul 2019, a fost prevăzută suma de 20.000,00 lei, reprezentând cotizația
aferentă anului 2019, ce revenea Consiliului Județean Gorj către Asociația pentru Promovarea şi
Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a
fost în cuantum de 20.000 lei.
6.

COTIZAŢIA LA ASOCIAȚIA „INIMI DE GORJENI”

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației „Inimi de
Gorjeni”, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 100 din 22.12.2006.
Asociaţia „Inimi de Gorjeni” este o organizaţie nonguvernamentală de interes general, cu
caracter umanitar, constituită în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit Statutului, asociația are ca scop ”îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate
socio-economic, atragerea atenției opiniei publice asupra problemelor semenilor lor și încurajarea
colaborării între sectorul instituțional public și societatea civilă”.
Principalele obiective ale asociației sunt: ”protecția copilului provenit din familii numeroase,
lipsite de posibilități financiare, a copilului provenit din familii dezorganizate, a copilului orfan,
abandonat sau cu handicap; promovarea valorilor familiale, prevenirea și combaterea violenței în
familie; respectarea Convenției ONU privind protecția drepturilor copilului, de către ocrotitorii legali,
autoritățile și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției copilului; colaborarea cu
organizații neguvernamentale din țară și din străinătate, alte segmente ale societății civile, în vederea
inițierii unor programe comune de susținere a copiilor și familiilor aflate în dificultate; pregătirea și
perfecționarea persoanelor care lucrează sau vor lucra cu diferite categorii de persoane aflate în
dificultate, care fac/ nu fac obiectul activității DGASPC”.
Asociaţia „Inimi de Gorjeni” și-a propus îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor defavorizate
socio-economic, atragerea atenţiei opiniei publice asupra problemelor semenilor lor şi încurajarea
colaborării între sectorul instituţional public şi societatea civilă. În acest scop, asociaţia a iniţiat
programe de asistenţă socială pentru copil şi familie şi activităţi în domeniul protecţiei copilului,
precum şi strângerea de fonduri destinate protecţiei copiilor şi familiilor aflate în dificultate.
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Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității
administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației ”INIMI DE GORJENI”, la art. 11, lit.
c), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizație anuală.
Conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 100 din 22.12.2006, ”se aprobă
participarea Consiliului Judeţean Gorj cu suma de 1.000 lei la constituirea patrimoniului iniţial al
asociaţiei şi plata unei cotizaţii anuale de 2.000 lei”.
Prin adresa Asociației „Inimi de Gorjeni” nr. 57 din 04.12.2014, înregistrată la Consiliul
Județean Gorj sub nr. 15863 din 05.12.2014, s-a comunicat majorarea cotizației anuale a membrilor
fondatori de la 2.000 lei/an, la 5.000 lei/an.
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 11 din 29.01.2015, s-a aprobat majorarea
cotizației anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru
fondator al Asociației „Inimi de Gorjeni” de la 2.000 lei/an, la 5.000 lei/an.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, în bugetul
propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 5.000 lei, ce revine Județului Gorj, prin
Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației „Inimi de Gorjeni”.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a
fost în cuantum de 5.000 lei.
7. ASOCIAŢIA LOCALITĂŢILOR ŞI ZONELOR ISTORICE ŞI DE ARTĂ DIN ROMÂNIA
Județul Gorj, prin Consiliul Judetean Gorj, este membru fondator al Asociației Localităților și
Zonelor Istorice și de Artă din România din anul 2004, conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.
7/26.02.2004.
Cotizația fiecărui membru al asociației a fost stabilită și aprobată prin statutul asociației și
reprezintă 0,01 lei/locuitor.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, în bugetul
propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 3.598,83 lei, ce revine Județului Gorj, prin
Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației Localităților și Zonelor
Istorice și de Artă din România
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a
fost în cuantum de 3.598,83 lei.
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8. ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A AUTORIȚĂȚILOR TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ GORJ
În conformitate cu dispozițiile art. 17, alin. 1 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și
funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărui județ se
organizează și funcționează autorități teritoriale de ordine publică, organisme cu rol consultativ, a
căror activitate se desfășoară în interesul comunității.
Scopul acestei structuri asociative este de a crea un cadru organizat și profesional de informare
și perfecționare a membrilor ATOP și de a facilita schimbul de informații și experiență, în vederea
îmbunătățirii și dezvoltării activității acestor structuri.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj, prin președintele său, are calitatea de membru
fondator al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică – ANATOP.
Potrivit art. 31, lit. a), corelat cu art. 34 și art. 35 din Statutul Asociației Naționale a Autorităților
Teritoriale de Ordine Publică – ANATOP, veniturile asociației provin din cotizațiile membrilor, care se
plătesc din bugetele proprii ale județelor, în cuantumul stabilit de organul de conducere al asociației.
În baza prevederilor statutare, prin Decizia nr. 1/2013 a Consiliului Director al Asociației
Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică a fost stabilită o cotizație anuală de 5.000 lei
pentru fiecare autoritate teritorială de ordine publică, membră a asociației.
Prin adresa nr. 94 din 17.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5036 din
18.04.2019, Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică Gorj a solicitat
Consiliului Județean Gorj achitarea cotizației aferentă anului 2019, în cuantum de 5.000 lei.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2020, în bugetul
propriu al județului Gorj pe anul 2019, a fost prevăzută suma de 5.000 lei, reprezentând cotizația
aferentă anului 2019, ce revenea Consiliului Județean Gorj către Asociația Națională a Autorităților
Teritoriale de Ordine Publică Gorj.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019,
a fost în cuantum de 5.000 lei
 626.382 lei – active nefinanciare, sumele utilizate vizând realizarea următoarelor cheltuieli
de investiţii:
 multuncțional laser color A3 - 2 buc a căror valoare cumulată este de 24.811 lei;
 servicii de certificare a sistemului de management al calităţii (SMC) implementat la nivelul
Consiliului Judeţean Gorj în conformitate cu standardul ISO 9001:2008 – 2.775 lei;
 întocmirea hărților și planurilor de risc natural detaliate pentru cutremure și alunecări de
teren pentru un număr de 15 unități administrativ-teritoriale ale județului Gorj - municipiile
Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria,
Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești, în cadrul
proiectului: ”Prevenirea producerii unor calamități naturale în județul Gorj prin realizarea
unor hărți și planuri de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren și a unui plan
integrat de management pentru prevenirea riscului și atenuarea efectelor acestuia” - 533.774
lei;
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memorie server 32 GB - 27.894 lei;
soluție antivirus - 37.128 lei.

Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în
cuantum de 34.684 lei.

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA
CAP. 51.02 ,,AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE"
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019 - lei
cheltuieli de personal

24.901;
0,10%

3.385.933;
14,16%

1.143.779;
4,78%

bunuri şi servicii

626.382;
2,62%
-34.684;
-0,15%

alte transferuri

proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile

alte cheltuieli

active nefinanciare

1.316.530;
5,51%

sume recuperate din anii precedenți

17.373.192;
72,67%

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente
capitolului 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” deţin o pondere de 9,42%, iar în totalul
acestui capitol, cheltuielile de personal dețin 72,67%, cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare
din fonduri externe nerambursabile dețin o pondere de 14,16%, cheltuielile cu bunuri şi servicii
cumulează o pondere de 5,51%, iar sumele utilizate în cadrul titlului ,,alte cheltuieli” reprezintă o
pondere de 4,78% etc.

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”
-

creditele bugetare iniţiale au fost în sumă de 4.287.000 lei, reprezentând cheltuieli ale
secţiunii de funcţionare;
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creditele bugetare definitive, au fost în sumă de 6.989.930 lei, reprezentând cheltuieli ale
secţiunii de funcţionare;
plăţile efectuate au fost în sumă totală de – 2.371.220 lei, aferente secţiunii de funcţionare.

În cadrul acestui capitol bugetar s-a finanţat activitatea Direcţiei Comunitare Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean privind susţinerea activităţii
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Gorj, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj.
Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel:
1. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj
Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj exercită competenţe în
conformitate cu prevederile legale pentru punerea în aplicare a actelor normative care
reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, îndeplinind atribuţiile
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, are obligaţia de a sprijini, îndruma, coordona şi controla, din punct de vedere metodologic,
activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă
din judeţ, luând măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă.
Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj i-a fost aprobat, pentru anul
2019 un buget iniţial în sumă de 1.760.000 lei, în bugetul definitiv s-a prevăzut valoarea de 1.868.090
lei, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 1.860.440 lei (99,59%), plăți detaliate pe titluri de cheltuieli
astfel:





1.652.397 lei au fost alocaţi pentru titlul ”cheltuieli de personal” (88,82% din totalul
plăților);
212.944 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii (11,45% din totalul plăților) cuprinzând
cheltuielile curente necesare bunei funcţionări a instituţiei, respectiv cheltuieli pentru
achiziţia de materiale pentru întreținere și curățenie, furnituri birou, piese de schimb,
carburanţi, asistență tehnică program informatic, obiecte de inventar, plata utilităţilor lunare,
întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, asigurări, poștă, deplasări, pregătire
profesională, protecția muncii, asigurări auto, etc. În cadrul cheltuielilor cu bunuri şi servicii,
obiectele de inventar achiziționate, în sumă de 66.914 lei, au avut o pondere de 31,42% din
totalul plăților efectuate, fiind justificate prin achiziția a 11 calculatoare All In One Assus
Intercor I3, 3 imprimante multifuncționale Work Center 6515, scaune, mochetă și mobilier;
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au
fost în cuantum de 4.901 lei reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor de concedii
medicale recuperate de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate.
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PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CĂTRE DIRECŢIA
COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GORJ ,
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019 - lei

212.944;
11,44%

-4.901;
-0,26%

cheltuieli de p er sonal

bunuri şi servicii

1.652.397;
88,82%

sume recuperate din anii precedenți

Plăţilor efectuate au avut ca sursă de finanțare atât sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului - 114.000 lei cât și
sume alocate din veniturile bugetului local – 2.257.220 lei.
2.

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Gorj

Pentru anul 2019, atât în bugetul inițial, cât și în bugetul final au fost programate fonduri în
sumă de 10.000 lei, repartizate pentru bunuri și servicii. Plățile au totalizat suma de 8.928 lei
(89,28%), reprezentând cheltuieli curente pentru susţinerea, în condiţiile legii, a activităţii Structurii
Teritoriale pentru Probleme Speciale Gorj, respectiv pentru întreţinerea şi buna funcţionare a acestui
serviciu de specialitate structurat la nivelul judeţului nostru.
3. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj
În vederea susţinerii desfăşurării fluente şi continue a activităţilor specifice aceeei structuri de
specialitate, pentru anul 2019, atât în bugetul inițial, cât și în bugetul final au fost programate fonduri
în sumă de 517.000 lei, repartizate pentru cheltuieli de personal, înregistrându-se plăți la valoarea
de 501.852 lei (97,07%), ce au reprezentat plata indemnizațiilor membrilor ce fac parte din comisia
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
4. Fond de rezervă bugetară, constituit la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice
locale
În bugetul Judeţului Gorj pe anul 2019, a fost constituit inițial un fond de rezervă bugetară la
dispoziţia Consiliului Judeţean în sumă de 2.000.000 lei, care a fost influențat pe parcursul execuției
bugetare, astfel încât, la finele anului, a cumulat valoarea de 4.594.840 lei.
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PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA
CAP. 54.02 ,,ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE" ÎN
TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019 - lei

221.872;
9,36%

-4.901;
-0,21%
cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

2.154.249;
90,85%

sume recuperate din anii precedenți

În totalul cheltuielilor bugetare efectuate aferente anului 2019, capitolul bugetar 54.02 „Alte
servicii publice generale” deţine o pondere de 0,94%, iar în totalul acestui capitol bugetar,
cheltuielile de personal cumulează o pondere de 90,85 %, urmate de cheltuielile cu bunuri şi servicii
ce deţin o pondere de 9,36%.
Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – cheltuielile au fost aprobate în bugetul
iniţial, în cadrul secţiunii de funcţionare, în cuantum de 1.501.000 lei, cumulând în bugetul definitiv
valoarea de 920.000 lei, plăţile înregistrate fiind în sumă de 901.849 lei (98,03%), reprezentând
dobânzi bancare în sumă de 901.674 lei și comisioane bancare în sumă de 175 lei, aferente
împrumutului contractat prin credit bancar, pentru execuţia obiectivului de investiţie privind
„Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţînţăreni – Târgu -Cărbuneşti - Săcelu - Crasna, km 0+000 69 + 040”.
Ca pondere în totalul cheltuielilor realizate pe anul 2019, acest capitol bugetar deţine 0,36%.
Cap. 60.02 „Apărare”
- credite bugetare iniţiale – 1.010.940 lei, reprezentând cheltuieli ale secţiunii de funcţionare;
- credite bugetare definitive – 1.011.560 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 1.010.940 lei (99,94%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 620 lei (0,06%);
- plăţi efectuate – 306.150 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă

de 305.531 lei (99,80%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 619 lei (0,20%).
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează:
 305.531 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, programate în cadrul secţiunii de
funcţionare pentru susţinerea activităţii Centrului Militar Judeţean Gorj, fonduri care au fost utilizate
pentru procurarea de materiale de curățenie, furnituri de birou (rechizite), gaze, energie electrică,
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apă-canal, achiziţionarea de carburanţi pentru mijloacele de transport, abonamente convorbiri
telefonice, plata unor servicii de întreţinere pentru buna funcţionare a activităţilor pe care le
desfăşoară personalul angajat, reparații curente, abonamente presă, precum și plata asigurărilor la
autoturismele din dotare.
.
 619 lei – active nefinanciare, programate în cadrul secţiunii de dezvoltare pentru cheltuieli
de proiectare la obiectivul de investiții “Reabilitare şarpantă şi învelitoare la clădire - Punct
recrutare încorporare, Centrul Militar Judeţean.

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 60.02
"APĂRARE NAȚIONALĂ", ÎN TOTALUL BUGETULUI
REALIZAT PE ANUL 2019- lei
619;
0,20%

bunuri şi servicii

active nefinanciare
306.150;
99,80%

Acest capitol de cheltuieli deţine o pondere de 0,12% în totalul cheltuielilor bugetare
realizate la finele anului 2019.
Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”
- credite bugetare iniţiale – 274.850 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 227.000 lei (82,59%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de
47.850 lei (17,41%);
- credite bugetare definitive – 274.850 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 227.000 lei (82,59%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de
47.850 lei (17,41%);
- plăţi efectuate – 241.426 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă

de 200.847 lei (83,19%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 40.579 lei
(16,81%).
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează:
 200.847 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, programate în cadrul secţiunii de
funcţionare, plăţile efectuate reprezintă cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţii
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Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, ce intră în sfera de competenţă a autorităţii
publice judeţene, respectiv pentru cheltuieli curente privind asigurarea achiziţiei de materiale,
rechizite, piese de schimb, consumabile pentru asigurarea actului de protecţie civilă la nivelul
judeţului, respectiv pentru plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de
funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări, carburanţi, bunuri de natura obiectelor de inventar
precum şi alte cheltuieli de natură curentă realizate pentru desfăşurarea comisiilor judeţene
operative ce sunt organizate şi funcţionează la nivelul acestei structuri de specialitate.
 40.579 lei – active nefinanciare, programate în cadrul secţiunii de dezvoltare pentru:


Defibrilatoare (11 buc.) – 40.579 lei.

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 61.02
"ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ", ÎN TOTALUL
BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019- lei
40.579;
16,81%
bunuri şi servicii

active nefinanciare

200.847;
83,19%

În totalul execuţiei bugetare, ponderea acestui capitol reprezintă un procent de 0,10%.
Cap. 65.02 „Învăţământ”
- credite bugetare iniţiale – 7.372.500 lei, reprezentând cheltuieli ale secţiunii de funcţionare;
- credite bugetare definitive – 10.482.500 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 10.411.500 lei (99,32%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 71.000 lei (0,68%);
- plăţi efectuate – 6.152.879 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în

sumă de 6.088.865 lei (98,96%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 64.014 lei
(1,04%).
În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru funcţionarea şi
buna desfăşurare a activităţii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu – Jiu şi Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, cheltuielile efectuate pentru finanţarea
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„Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023”, care cuprinde ajutorul financiar către
statele membre pentru acordarea gratuită de fructe și legume precum și acordarea gratuită de lapte
de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf, conform H.G. nr. 640/2017, H.G. nr. 533/2019
privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada
2017 - 2023 pentru anul şcolar 2017 - 2018 și H.G. nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2019
- 2020, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul şcolar 2017- 2018.
Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel:
1. Analiza activităţii desfăşurată de către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj – în bugetul iniţial, pentru anul 2019, a fost cuprinsă
suma de 1.061.500 lei, reprezentând cheltuieli ale secţiunii de funcţionare, iar în urma rectificărilor
bugetare a înregistrat la finele anului un buget în sumă de 1.100.500 lei, din care cheltuielile
secţiunii de funcţionare au cumulat suma de 1.057.500 lei și cheltuielile secţiunii de dezvoltare au
cumulat suma de 43.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 1.079.688 lei (98,11%), din care aferente
cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 1.038.513 lei (98,20%) şi aferente cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare în sumă de 41.175 lei (95,76%).
Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:
- cheltuieli de personal – au fost prevăzute în forma iniţială 80.000 lei, cumulând în bugetul definitiv
valoarea de 70.570 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 66.278 (93,92%), reprezentând
decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului
didactic auxiliar, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit căreia
,, art. 2. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local
sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învăţământul
preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă
educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la
care au postul.
(2) Sumele destinate navetei beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) se asigură din veniturile proprii ale
bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale ”;
- cheltuieli privind bunuri şi servicii – au fost prevăzute, atât în forma iniţială, cât şi în forma
definitivă, credite bugetare în valoare de 612.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de
610.911 lei (99,82%), reprezentând cheltuielile curente necesare bunei funcţionări a instituţiei,
constând în asigurarea materialelor pentru întreținere și curățenie, rechizitelor, pieselor de schimb,
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carburanţilor, consumabilelor necesare desfăşurării activităţii specifice, plata utilităţilor lunare,
pregătire profesională etc. Ponderea cea mai mare, în cadrul cheltuielilor privind bunurile şi
serviciile, au avut-o reparațiile curente, care au cumulat valoarea de 168.423 lei și au constat în
următoarele lucrări executate:
- demontare pardoseli parchet laminat – 170 mp;
- turnare șape egalizare cu grosimea de 5-10 cm – 220 mp;
- montare parchet laminat 8 mm trafic – 172,50 mp;
- montare pardosea gresie – 82 mp;
- montare faianță – 188 mp;
- zugrăveli vopsea lavabilă – 655 mp;
- demontare și înlocuire uși PVC geam termopan – 12 buc;
- reparații spălătorie - 150 ml;
- montare gresie trafic – 54 mp;
- executare și montare panouri PVC, cabine toalete, grupuri sanitare – 2 buc;
- instalație electrică aplicată;
- reparații grupuri sanitare – baie fete:
- reparatii grup sanitar – baie baieți, 1 buc;
- demontat coloane alimentare apă parter și subsol;
- reparații spălătorie;
- reparații grup sanitar – băi cadre didactice și baie personal administrativ;
- demolare pardoseli – beton 20 cm – 40 mp;
- înlocuit fereastră PVC geam termopan – 1buc;
- asistenţă socială – au fost prevăzute în forma iniţială credite bugetare în sumă de 313.000
lei, cumulând în bugetul definitiv valoarea de 309.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă
299.824 lei (97,03%), având ca scop acordarea unor drepturi materiale şi alocaţii zilnice de hrană
pentru copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare,
conform Hotărârii Guvernului nr. 1251/13.10.2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii
de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu
cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat și H.G. nr.
904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129
alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
respectiv H.G. nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;
- alte cheltuieli – au fost prevăzute în forma iniţială credite bugetare în sumă de 56.500 lei,
cumulând în bugetul definitiv valoarea de 65.930 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă 61.500
lei (93,28%), având ca scop acordarea de burse sociale, cu respectarea legislației în vigoare, respectiv:
- prevederile art. 82 din Legea educației naționale nr. 1/2011 „elevii de la cursurile cu frecvenţă
din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit,
de burse de studiu şi de burse de ajutor social”;
- Ordinul nr. 5576 /2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
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Regulamentul de acordare a burselor aprobat prin Hotarâre a Consiliului Județean Gorj nr.
49/12.04.2019;

- cheltuieli de capital - prevăzute în bugetul final în valoare de 43.000 lei, din care s-au
efectuat plăţi în cuantum de 41.175 lei (95,76), au fost justificate, prin achiziționarea de programe
informatice terapie copii cu dizabilități și a licențelor Microsoft Office.
În bugetul realizat, ponderea cheltuielilor se prezintă după cum urmează:
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CĂTRE
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ GORJ,
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019- lei
41.175;
3,81%

299.824;
27,77%

61.500;
5,70%

66.278;
6,14%
cheltuieli de personal
bunuri şi servicii
asistenţă socială

610.911;
56,58%

alte cheltuieli
active nefinanciare

Din totalul plăţilor efectuate însumând 1.079.688 lei, valoarea de 910.735 lei a fost alocată
din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţului, deţinând o pondere de 84,35%, diferența reprezentând alocaţii bugetare din
venituri proprii ale Consiliului Judeţean Gorj.
2. Analiza activităţii desfăşurată de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională
Bugetul iniţial pentru anul 2019, în sumă de 339.000 lei, reprezentând cheltuieli ale secţiunii de
funcţionare, a fost majorat prin rectificări bugetare, ajungând în formă definitivă la valoarea de
361.000 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare au cumulat suma de 339.000 lei și cheltuielile
secţiunii de dezvoltare au cumulat suma de 22.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 318.565 lei
(88,25%), din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 296.567 lei (87,48%) şi
aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 21.998 lei (99,99%).

Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:
- cheltuieli de personal – au fost prevăzute credite bugetare atât în forma iniţială, cât şi în
forma definitivă în sumă de 60.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 49.019 lei (81,70%),
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reprezentând, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, decontarea
cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic
auxiliar;
- cheltuieli privind bunuri şi servicii – au fost prevăzute credite bugetare atât în forma iniţială,
cât şi în forma definitivă în sumă de 279.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în cuantum de 247.548
lei (88,73%);
Astfel, au fost efectuate cheltuieli pentru achiziționarea de bunuri și servicii precum: furnituri
de birou, materiale pentru curățenie, apă, canal, salubritate, carburanți și lubrifianți, convorbiri
telefonice, internet, deplasări interne, recertificarea semnăturii electronice, etc.
- cheltuieli de capital - prevăzute în bugetul inițial în sumă de 0 lei și în bugetul final în valoare
de 22.000 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 21.998 lei (99,99%), necesare
achiziţionării a 18 pachete Windows 10 pro+ Office 2019 Professional.

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019 - lei

21.998; 6,91%
49.019; 15,39%
cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

247.548; 77,71%
active nefinanciare

Din totalul plăţilor efectuate însumând 318.565 lei, valoarea de 247.548 lei a fost alocată
din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţului, deţinând o pondere de 77,71%, diferența în sumă de 71.017 lei reprezentând
alocaţii bugetare din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Gorj.
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3 Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj
Bugetul iniţial pentru anul 2019, în sumă de 5.972.000 lei, reprezentând cheltuieli ale secţiunii de
funcţionare, a fost majorat prin rectificări bugetare, ajungând în formă definitivă la valoarea de
9.021.000 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare au cumulat suma de 9.015.000 lei și
cheltuielile secţiunii de dezvoltare au cumulat suma de 6.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de
4.754.626 lei (52,71%), din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 4.753.785
lei (52,74%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 841 lei (14,02%).
Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:
asistenţă socială – au fost prevăzute în forma iniţială credite bugetare în sumă de 5.972.000
lei, au cumulat în bugetul definitiv valoarea de 9.015.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă
4.753.785 lei (52,74%), respectiv pentru:

- „programul pentru școli al României în perioada 2017 - 2023”, care cuprinde ajutorul financiar
către statele membre pentru acordarea gratuită de fructe și legume precum și acordarea gratuită de
lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf, au fost programate inițial în bugetul pe
anul 2019 credite bugetare în valoare de 5.822.000 lei, cumulând la finele anului sumă de 8.865.000
lei, diferenţiat pentru copiii preşcolari – 1.403.320 lei, elevii din învăţământul primar – 3.986.670 lei
şi secundar inferior – 3.475.010 lei, execuţia bugetară înregistrând, la data de 31.12.2019, plăţi în
sumă totală de 4.753.785 lei (53,62%), din care: pentru copiii preşcolari – 839.064 lei (59,79%), elevii
din învăţământul primar - 2.088.429 lei (52,39%) şi gimnazial – 1.826.292 lei (52,55%).
Sursele de finanţare alocate acestui program guvernamental au provenit din sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului.
- finanțarea olimpiadelor și a concursurilor școlare județene și acordarea unor stimulente financiare
elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale, au fost prevăzute credite bugetare atât
în forma iniţială, cât şi în forma definitivă în sumă 150.000 lei, din care nu s-au efectuat plăți până
la finele anului.
Suma respectivă a fost prevăzută în buget având în vedere adresa Inspectoratului Școlar
Județean Gorj nr. 1173/30.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1371/31.01.2019,
în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și
completările ulterioare și Normelor metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea
competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate
elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor din 27.07.2016, anexă la
Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.
-

476 lei – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 plăți aferente proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă Târgu Jiu”cod SMIS 122828
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Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj, are în implementare proiectul „Extindere și
dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu” COS SMIS 122828, în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor
de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019, semnat
între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT - Județul Gorj, în calitate de
beneficiar al finanțării.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii
și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu Jiu.
Prin atingerea obiectivului general va creste nivelul de confort și funcționalitate și va fi
asigurat spațiul necesar desfășurării în condiții optime a activităților specifice pentru o educație de
calitate și creșterea gradului de participare a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES ).
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Extinderea cu o construcție nouă pentru asigurarea spațiilor și dotărilor necesare la
desfășurarea activităților educaționale pentru copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (CES). Se
va avea în vedere crearea spațiilor adecvate, astfel încât să corespundă din punct de vedere al
necesității și conformării suprafețelor – Hotărârea nr. 1251 din 2005.
2. Creșterea calității actului educațional prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare - care
vizează asigurarea facilităților necesare pentru copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), din
punct de vedere al „măsurilor de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare,
recuperare și protective speciale a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul
sistemului de învățământ” – Hotărârea nr. 1251 din 2005.
Valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Târgu–Jiu” este de 8.106.518,79 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie totală a U.A.T. –
Județul Gorj în proiect, este 4.216.425,24 (inclusiv T.V.A), astfel:
 contribuția la cheltuieli eligibile 79.389,66 lei, inclusiv T.V.A.
 contribuția la cheltuieli neeligibile 4.137.035,58 lei, inclusiv T.V.A.
Total nerambursabil este 3.890.093,55 inclusiv T.V.A.
Prin investiția propusă se urmărește realizarea :







Atelier pentru activități de pre-profesionalizare;
Centru de documentare și informare pentru învățământul special și special integrat;
Atelier de instruire practică învățământ profesional special;
Sală de educație plastică și artterapie;
Sală de ludoterapie;
Sală pentru activități de kinetoterapie.
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Perioada de implementare a proiectului este de 80 luni, respectiv între data 08.01.2016 și data
31.08.2022.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli totale în sumă de 476,00 lei, lei, din care:


contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli neeligibile – 476,00 lei;

-

365 lei active nefinanciare sumele utilizate vizând plata avizului de amplasament aferent
proiectului depus la finanțare “Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Târgu Jiu”.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 65.02 ,,ÎNVAŢĂMÂNT" ÎN
TOTAL BUGET REALIZAT PE ANUL 2019 - lei

63.538; 1,03%
61.500; 1,00%

476; 0,01%

cheltuieli de personal

115.297; 1,87%
858.459; 13,95%bunuri şi servicii
asistenţă socială

5.053.609; 82,13%

alte cheltuieli
cheltuieli de capital
proiecte cu finantare din fonduri
externe neramburasbile

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente
capitolului 65.02 „Învăţământ” deţin o pondere de 2,43 %, iar în totalul acestui capitol, cheltuielile
privind asistenţa socială deţin o pondere de 82,13%, cheltuielile cu bunuri şi servicii cumulează o
pondere de 13,95%, cheltuielile de personal reprezintă 1,87%, cheltuielile de capital dețin o pondere
de 0,45 %, iar cheltuielile cu proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile dețin o pondere
de 0,01%.
Cap. 66.02 „Sănătate”
- credite bugetare iniţiale – 10.369.260 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 1.730.120 lei (16,68%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 8.639.140 lei (83,32%);
- credite bugetare definitive – 21.538.470 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 2.344.770 lei (10,89%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 19.193.700 lei (89,11%);
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- plăţi efectuate – 13.983.314 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în

sumă de 615.128 lei (4,40%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 13.368.186
lei (95,60%).
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează:

615.128 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, reprezentând plăţi efectuate aferente unor
lucrări de reparaţii curente, respectiv:
1. Lucrări de reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj
În anii anteriori, a fost elaborată documentația tehnică în vederea executării lucrărilor de
reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu,
fiind încheiat contractul de lucrări și contractul pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin
diriginte de șantier.
Aceste lucrări au fost strict necesare pentru creșterea calității serviciilor medicale oferite,
precum și pentru asigurarea unui climat corespunzător desfășurării actului medical, finisajele
interioare datând de la data construirii imobilului.
Lucrările au fost executate etapizat, prin predarea eșalonată către executant a unor
amplasamente (spații) parțiale, a căror activitate a fost relocată temporar, deoarece concomitent cu
execuția lucrărilor s-a impus și asigurarea desfășurării activității medicale.

În cursul anului 2019, lucrările au fost finalizate și recepționate, decontându-se suma de
479.844,00 lei, reprezentând contravaloare lucrări și serviciul de asistență tehnică prin diriginte de
șantier.
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2. Reparații curente la terase circulabile și necirculabile - Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj
În cursul anului 2018, au fost contractate serviciile de elaborare a documentației tehnice și
execuția lucrărilor care au vizat remedierea degradărilor existente la terasele circulabile și terasele
necirculabile, amplasate la parter, etajele I și II ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu”.
Prin execuția lucrărilor de reparații curente la terasele circulabile și necirculabile, s-a asigurat
și protejarea lucrărilor de reparații curente interioare care s-au realizat în cadrul altui contract de lucrări.
În cursul anului 2019, lucrările au fost finalizate și recepționate, decontându-se suma de
30.432,00 lei.
3. Reparații curente învelitoare C.M.D.T.A. ,,Dr. N. Kretzulescu” București
În anul 2019, au fost executate și recepționate lucrările de reparații curente la învelitoarea din
tablă a clădirii în care își desfășoară activitatea C.M.D.T.A. ,,Dr. N. Kretzulescu” – Centrul Medical
Județean Gorj, decontându-se suma de 42.555,00 lei.
4. Sistem curățenie și dezinfecție – 24 bucăți
În cursul anului 2019, au fost achiziționate pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu
sisteme de curățenie și dezinfecție și consumabilele aferente acestora (24 bucăți), decontându-se suma
de 62.297,00 lei.


11.926.409 lei - reprezintă transferuri între unităţi ale administraţiei publice,
respectiv sume acordate sub formă de subvenţii de la bugetul de stat (10.711.000 lei) şi din bugetul
propriu al Judeţului Gorj (1.215.409 lei) pentru finanţarea echipamentelor și aparaturii medicale,
achiziționate conform listelor de investiții aprobate de către Ministerul Sănătății, pentru Spitalul
Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu (finanțare de la bugetul de stat 10.283.000 lei şi cofinanţare de la
Consiliul Judeţean Gorj, din bugetul local, 1.162.985 lei, înregistrându-se plăți în cuantum de
11.445.985 lei) și pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu,
județul Gorj (finanțare de la bugetul de stat 428.000 lei şi cofinanţare de la Consiliul Judeţean Gorj,
din bugetul local, 52.424 lei, înregistrându-se plăți în cuantum de 480.424 lei).


676 lei – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014 - 2020, plăți aferente următoarelor proiecte:
1. „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – locația str. Tudor
Vladimirescu”, Cod SMIS 110328
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Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului
Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor
Vladimirescu” a fost depus, în luna septembrie 2017,
spre finanțare în cadrul Programului Operațional
Regional 2014 – 2020 - Axa prioritară 3: Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.
Bugetul total al proiectului este de 21.162.108,70 lei, din care: 17.380.169,17 lei finanțare
nerambursabilă și 3.781.939,53 lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj.
Obiectivul general al proiectului vizează ”Creșterea eficienței energetice a Spitalului
Județean de Urgență Târgu Jiu - locația strada Tudor Vladimirescu”.
Obiectivul general al proiectul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:
1. îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii;
2. utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a
clădirii;
3. implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea
eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;
4. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:
-

lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de
consum;
instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consumul propriu;
lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și
ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat;
măsuri conexe: înlocuiri tablouri electrice, montaj grup generator, instalații avertizare și
prevenire incendiu, instalații legare la pământ și paratrăznet, înlocuire circuite electrice etc;
realizarea activității de audit financiar extern;
realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile
Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020.
Rezultatele implementării proiectului vor fi:

1. nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2). Valoarea la începutul
implementării proiectului este de 1041,52 și valoarea la finalul implementării proiectului este
de 234,20. Se realizează o reducere de 807,27 respectiv 77,51%;
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2. consumul anual de energie primară (kWh/an). Valoarea la începutul implementării proiectului
este de 6.177.815,85 și valoarea la finalul implementării proiectului este de 1.626.103,93. Se
realizează o reducere de 4.551.711.92 respectiv 73,68%;
3. consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep). Valoarea
la începutul implementării proiectului este de 414,05 și valoarea la finalul implementării
proiectului este de 113,13. Se realizează o reducere de 300,92, respectiv 72,68%;
4. consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total,
din care: - pentru încălzire: Valoarea la începutul implementării proiectului este de 402,53 și
valoarea la finalul implementării proiectului este de 53,74. Se realizează o reducere de 348,79,
respectiv 86,65%;
5. consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) la finalizarea proiectului
va fi de 461.011,37 din care:
- pentru încălzire/răcire la finalizarea proiectului va fi de 297.947,71;
- pentru preparare apă caldă de consum la finalizarea proiectului va fi de 20.646,65;
- electric - la finalizarea proiectului va fi de 142.417,01;
6. procentul (%) de utilizare surse regenerabile din total consum energie primară după
implementarea măsurilor este de 11,46%.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 200 lei, din care:




contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 4,00 lei;
contribuția de la bugetul de stat – 26,00 lei;
contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 170,0 lei.

2. ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, cod SMIS 121889
Proiectul
”Reabilitarea,
modernizarea,
extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu,
locația Str. Tudor Vladimirescu” a fost depus, în luna
aprilie 2018, spre finanțare în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității
și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.
Bugetul total al proiectului este de 8.505.017,27 lei, din care: 6.698.096,97 lei finanțare
nerambursabilă și 1.806.920,30 lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj.
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Obiectivul general al proiectului vizează ”Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii
spitalicești de urgență din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență TârguJiu, Strada Tudor Vladimirescu”.
Obiectivul general al proiectul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:
1. reorganizarea funcțională a Unității Primiri Urgențe prin recompartimentări, schimbări de
destinație ale unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente
(electrice, sanitare, termice, ventilații, gaze medicale) și reconsiderarea finisajelor în așa fel încât să
se obțină o unitate modernă care să respecte toate normele aflate in vigoare;
2. extinderea Unității Primiri Urgente în zona corpului B (C4) cu o construcție pe parter. Noua
construcție va avea destinația de Salon Urgențe;
3. extinderea și închiderea perimetrală a rampei de acces ambulanțe.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:
- realizarea serviciilor pentru studiu topografic;
- obținerea avizelor și acordurilor;
- realizarea documentațiilor suport și obținerea altor avize/acorduri/autorizații;
- expertiza tehnică, auditul energetic și certificarea performanței energetice a clădirilor;
- realizarea serviciilor de proiectare - faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție
„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Târgu Jiu, locatia Str. Tudor Vladimirescu”;
- realizarea serviciilor de proiectare și de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata
execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea
Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația Str. Tudor
Vladimirescu”;
- realizarea serviciilor de verificare tehnică a proiectului tehnic;
- realizarea serviciilor de consultanță în managementul de proiect;
- realizarea serviciilor de audit financiar extern pentru proiect;
- realizarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului;
- realizarea serviciilor de supraveghere execuție lucrări prin diriginți de șantier;
- execuția lucrărilor;
- furnizare dotări specifice;
- realizarea organizării de șantier pentru execuția lucrărilor;
- plata cotelor și taxelor prevăzute în cererea de finanțare;
- cheltuieli diverse și neprevăzute;
- realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile
Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020;
- managementul de proiect.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 476,00 lei, din care:



contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 9,52 lei;
contribuția de la bugetul de stat – 133,28 lei;
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contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 333,20 lei.

 1.441.101 lei – active nefinanciare, sumele utilizate vizând realizarea următoarelor
cheltuieli de investiţii:
1. Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu
În cursul anului 2018 au fost executate lucrările de montare a sistemelor de avertizare pat
bolnav la cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, cu excepția secțiilor cardiologie,
endocrinologie și ginecologie, care urmează să fie executate după finalizarea lucrărilor de reabilitare
și modernizare a acestor secții, în scopul evitării unor cheltuieli suplimentare determinate de
operațiunile tehnice de demontare/remontare a sistemelor de avertizare pat bolnav.
În anul 2019, s-a decontat suma de 20.217,00 lei, reprezentând contravaloare lucrări
parțiale și asistență tehnică prin diriginte de șantier.
2. Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18
În cursul anului 2019, a fost elaborată și recepționată documentația tehnică – faza P.T., fiind
încheiate și contractele de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare și
modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul Județean de
Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, decontându-se suma de 67.905,00 lei, reprezentând
contravaloare documentație tehnică, taxe, avize și cote legale.
3. Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor
Vladimirescu nr. 32
Având în vedere destinația spațiului (farmacie), ce deservește toate secțiile medicale din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 32, precum și prevederile
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legislației specifice în vigoare, s-a impus realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a spațiului
menționat, pentru asigurarea activității farmaceutice în bune condiții și asigurarea circuitelor
funcționale ale acesteia.
Astfel, în cursul anului 2019, au fost finalizate și recepționate lucrările, decontându-se suma
de 299.229,00 lei, reprezentând contravaloare lucrări, taxe și cote legale și serviciul de asistență tehnică
prin diriginte de șantier.
4. Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj
Pentru funcționarea instalațiilor în condiții optime și de siguranță, în anul 2019, au fost
finalizate și recepționate lucrările, decontându-se suma de 356.567,00 lei, reprezentând contravaloare
servicii de proiectare, asistență tehnică prin diriginte de șantier, execuție lucrări, taxe și cote legale.

5. Desființare clădire Dispensar T.B.C., Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. A. I. Cuza
În cursul anului 2019, au fost contractate și executate lucrările de desființare a imobilului,
decontându-se suma de 4.608,00 lei, reprezentând taxe și cote legale.
Lucrările vor fi recepționate și achitate în anul 2020.
6.

Instrumentar medical - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu
În cursul anului 2019, a fost livrat și recepționat instrumentar medical, după cum urmează:

- trusă apendicectomie – 8 buc. - valoare 68.925,00 lei;
- trusă chirurgie pentru colecist/stomac – 3 buc.- valoare 31.773,00 lei;
- trusă chirurgie depărtător Gosset - 2 buc. - valoare 2.827,00 lei;
- trusă chirurgie vasculară – 1 buc. - valoare 24.574,00 lei;
- trusă chirurgicală sală operație – 10 buc. - valoare 318.325,00 lei;
- trusă consultații ginecologice – 4 buc. - valoare 10.065,00 lei;
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- trusă cataractă + glaucom – 1 buc. - valoare 22.003,00 lei, decontându-se suma totală de 478.492,00
lei.
7. Ecograf Doppler color 3D
În anul 2019, a fost livrat și recepționat echipamentul medical, decontându-se suma de
214.083,00 lei.

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA
CAP. BUGETAR 66.02 „SĂNĂTATE”,
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019 - lei
1.441.101;
10,31%

615.128;
4,40%

676;
0,01%

bunuri şi servicii
transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
proiecte cu finanțare din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020

active nefinanciare
11.926.409;
85,29%

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente
capitolului 66.02 „Sănătate” deţin o pondere de 5,53%, iar în totalul acestui capitol, plăţile privind
transferuri între unități ale administrației publice însumează o pondere de 85,29%, cele privind
active nefinanciare dețin o pondere de 10,31%, iar plăţile privind bunuri şi servicii dețin 4,40%.
Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”
- credite bugetare iniţiale – 29.580.510 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 27.320.600 lei (92,36%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 2.259.910 lei (7,64%);
- credite bugetare definitive – 29.764.930 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 26.936.140 lei (90,50%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 2.828.790 lei (9,50%);
- plăţi efectuate – 27.714.829 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în

sumă de 26.026.720 lei (93,91%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.688.109
lei (6,09%).
În cadrul acestui capitol bugetar s-au finanțat activitățile Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”,
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cheltuieli privind
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acordarea subvențiilor instituțiilor de cultură subordonate, precum și cheltuieli aferente activităţilor
Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea programului privind susţinerea acţiunilor în domeniul
culturii, recreerii şi religiei.
1.

Analiza activităţii desfăşurată de către Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”

Pentru anul 2019, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj a avut alocat un buget iniţial în
sumă de 3.541.820 lei, din care cheltuielile secțiunii de funcționare au cumulat suma de 3.175.000 lei
și cheltuielile secțiunii de dezvoltare au cumulat suma de 366.820 lei, bugetul final fiind de 3.795.500
lei, din care cheltuielile secțiunii de funcționare au cumulat suma de 3.175.000 lei și cheltuielile
secțiunii de dezvoltare au cumulat suma de 620.500 lei și s-a utilizat suma de 3.777.539 lei (99,53%),
din care aferente cheltuielilor secțiunii de funcționare în sumă de 3.161.099 lei (99,56%) și aferente
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de 616.440 lei (99,35%), defalcată pe titluri de cheltuieli
astfel:
- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 2.500.000 mii lei, au cumulat în bugetul final
valoarea de 2.438.000 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 2.424.707 lei (99,45%), ce au vizat
acordarea drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului propriu al instituţiei, precum și
indemnizațiile de delegare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- cheltuieli cu bunuri şi servicii - prevăzute iniţial în sumă de 675.000 lei, au atins în bugetul final
valoarea de 747.660 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 747.054 lei (99,92%), pentru
cheltuielile curente ale instituţiei, asigurarea necesarului de carte, materiale, rechizite, piese de
schimb, consumabile necesare desfăşurării activităţii instituţiei, respectiv pentru plata utilităţilor
lunare, întreţinerea şi amenajarea spaţiilor de birou, mentenanța programului de contabilitate,
întreținerea rețelei de calculatoare, susținerea echipamentelor TIC precum şi alte cheltuieli de natură
curentă. O pondere mare în totalul cheltuielilor planificate o deţin cele alocate dezvoltării colecţiilor,
de cărţi, publicaţii şi materiale documentare (165.132 lei), astfel, au fost achiziţionate un număr de
9.415 documente de blibliotecă, din care 775 fiind publicaţii periodice.
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - prevăzute atât în
bugetul inițial, cât și în bugetul final în sumă de 236.820 lei înregistrându-se plăţi în valoare de
236.820 lei (100%), fonduri necesare implementării proiectului „Centrul Europe Direct Gorj”, aplicat
în cadrul programului „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe
Direct pentru perioada 2013 - 2017”.
Proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” a fost finanţat, începând cu anul 2013, prin
Programul „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe Direct
pentru perioada 2013 - 2017”. Prin acest proiect, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj
funcţionează un centru de informare europeană pentru comunitatea din judeţul Gorj.
Prin acordul cadru, semnat între Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană şi Biblioteca
Judeţeană „Christian Tell” Gorj, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, s-a
prevăzut la art. I.3 – DURATA, I.3.1 ”Acordul-cadru intră în vigoare la data la care semnează ultima
dintre cele două părţi.”, respectiv I.3.2 ”Acordul-cadru este încheiat pe o perioadă de 5 ani, începând
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cu data intrării sale în vigoare.” Astfel, structura gazdă - Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, a
prezentat, în fiecare an, un plan de acţiune, ce a fost aprobat de către Comisia Europeană şi a servit
ca bază pentru acordarea unui grant pe parcursul anului în cauză.
Consiliul Judeţean Gorj a asigurat, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean. În acest sens, instituţia noastră a
susţinut, încă din anul 2013, proiectul „Centrul Europe Direct Gorj”, finanţat în cadrul Programului
„Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe Direct pentru perioada
2013 - 2017”, potrivit Acordului Cadru menționat.
- cheltuieli de capital - prevăzute în bugetul inițial suma de 130.000 lei și în bugetul final în
valoare de 383.680 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 379.620 lei (98,94%), necesare
achiziţionării unui sistem de climatizare pentru mansarda instituției, licențe antivirus BitDefender,
alte licențe, precum și o imprimantă permise/carduri RFID.
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în
cuantum de 10.662 lei.
Pe parcursul anului 2019, Biblioteca Judeţeană a participat la mai multe programe şi proiecte
culturale, alături de alte instituţii de cultură din subordinea Consiliului județean, stabilite prin Agenda
Culturală a Judeţului Gorj pe anul 2019, precum, Festivalul Internaţional de Poezie „Tudor Arghezi”,
Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni”, Festivalul Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu” etc. La
acestea, un rol și impact semnificativ l-a reprezentat proiectul cu finanţare externă nerambursabilă
„Centrul Europe Direct Gorj”.
Totodată, pe întreg parcursul anului 2019, au avut loc numeroase lansări şi prezentări de carte,
expoziţii omagiale şi aniversare, activităţi de animaţie culturală dedicate copiilor şi alte activităţi
cultural-educative specifice, beneficiind de serviciile oferite de bibliotecă un număr de 28.189
beneficiari, la un cost de 134,39 lei/ beneficiar.

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „CHRISTIAN TELL”,
IN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019 - lei

236.820;
6,27%
747.054;
19,78%

cheltuieli de personal

376.620;
10,05%
-10.662;
-0,28%

bunuri şi servicii

proiecte cu finantare din fonduri
externe

2.424.707;
64,19%

cheltuieli de capital

plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent
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În totalul cheltuielilor aferente acestei instituţii de cultură, ponderea cea mai mare o deţin
cheltuielile de personal – 64,19%, cheltuielile cu bunuri şi servicii – 19,78%, cheltuielile de capital –
10,05 %, iar proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – 6,27%.
2. Analiza activităţii desfăşurată de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj
Pentru anul 2019, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Gorj, a avut alocat un buget iniţial în sumă de 1.050.000 lei, bugetul final fiind de 1.029.710 lei, din
care s-au efectuat plăţi în sumă de 1.022.084 lei (99,26%), defalcată pe titluri de cheltuieli, astfel:
- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 705.000 lei, au ajuns, prin rectificări bugetare,
în bugetul final la suma de 685.000 lei, înregistrând plăţi în valoare de 678.997 lei (99,12%) ce au
vizat acordarea drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului propriu al instituţiei,
precum și indemnizațiile de delegare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- cheltuieli cu bunuri şi servicii - au fost prevăzute credite bugetare atât în forma iniţială, cât şi în
forma definitivă în sumă de 335.000 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 334.015 lei (99,71%),
utilizate pentru cheltuielile curente ale instituţiei, cheltuieli cu funcționarea spațiilor ocupate și a
activității ce intră în sfera de competență și responsabilitate a instituției, cu realizarea agendei
culturale (manifestări şi editură), precum şi pentru prestări servicii culturale de către colaboratori;
- cheltuieli de capital - au fost prevăzute credite bugetare atât în forma iniţială, cât şi în forma
definitivă în sumă de 10.000 lei din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 9.571 lei (95,71%),
necesare achiziţionării de licențe Windows, Office și antivirus Kaspery Internet Security.
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în
cuantum de 499 lei.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU
CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE GORJ,
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019 - lei

-499;
-0,05%

9.571;
0,94%

cheltuieli de personal

334.015;
32,68%

bunuri şi servicii

678.997;
66,43%

active nefinanciare
plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent
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Pe parcursul anului, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Gorj a participat la mai multe programe şi proiecte culturale, alături de alte instituţii de cultură ale
județului, stabilite prin Agenda Culturală a Judeţului Gorj pe anul 2019, precum: „Gorjfest 2019”,
Festivalul de literatură „Tudor Arghezi”, Festivalul Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu”, Tabăra de
sculptură “ Simboluri dacice în arta Lemnului din România “, etc.

3. Transferuri acordate instituţiilor publice de cultură autofinanţate
În totalul cheltuielilor acestui capitol bugetar, s-au prevăzut transferurile acordate
instituţiilor publice de cultură autofinanţate (subvenţii în completarea veniturilor proprii realizate),
după cum urmează:

Muzeul Judeţean Gorj: în bugetul iniţial a avut prevederi în sumă de 3.944.400 lei, diminuate
pe parcursul anului, cumulând în bugetul final, prevederi în sumă de 3.810.800 lei, din care s-au
realizat plăţi, până la finele anului 2019, în cuantum de 3.553.085 lei (93,24%);
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Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”: cu suma de 5.551.800 lei în bugetul iniţial
şi valoarea de 5.951.500 lei în bugetul final, a înregistrat plăţi în sumă de 5.933.691 lei (99,71%);

Şcoala Populară de Artă: a avut programată, în bugetul iniţial, suma de 4.421.000 lei,
diminuate pe parcursul anului, cumulând în bugetul final prevederi în sumă de 4.180.070 lei, din
care s-au realizat plăţi, până la finele anului 2019, în sumă de 3.975.980 lei (95,12%).
Execuţia bugetară pe anul 2019, a celor trei instituţii de cultură autofinanţate, va fi prezentată,
în mod detaliat, în analiza bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial
din venituri proprii.
4. Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea programului privind
susţinerea acţiunilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei
Pentru susţinerea unor acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei, Consiliului Judeţean
Gorj s-a alocat, prin bugetul iniţial, suma de 11.071.790 lei, diminuat prin rectificări bugetare,
ajungând în formă definitivă la valoarea de 10.997.350 lei, iar execuţia bugetară a înregistrat
procentual 86,04%, respectiv valoarea de 9.461.884 lei, din care:
 cheltuieli cu bunuri şi servicii – prevăzute iniţial în sumă de 161.200 lei, au ajuns, prin rectificări
bugetare, în bugetul final la suma de 123.460 lei, înregistrând plăţi în sumă de 115.618 lei
(93,65%), efectuate pentru:
- Servicii de tipărire/multiplicare, sub formă de broșură/pliant, a agendei culturale a
județului Gorj pentru anul 2019 și a calendarului piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2019
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019 privind aprobarea bugetului
propriu general al Județului Gorj pe anul 2019, a fost prevăzută suma de 35.700 lei pentru achiziția
publică de tipărire a “Agendei culturale a județului Gorj pentru anul 2019” și a „Calendarului
târgurilor și bâlciurilor pentru anul 2019”.
Aceste materiale, destinate susținerii și promovării activităților turistice și culturale, precum
și a valorilor culturale ale Gorjului au fost realizate în cadrul instituției, fiind postate pe site-ul
Consiliului Județean Gorj, la rubrica manifestări culturale:
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Info%20Cultural/Agenda_Culturala_2019_CJ_Gorj_R.pdf .
Astfel, din suma de 35.700,00 lei prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019,
nu au fost efectuate plăți.
- Sume necesare susținerii programului propriu anual al activităților implementate de
Consiliul Județean Gorj, potrivit Agendei culturale a județului Gorj pentru anul 2019
În vederea dezvoltării şi promovării activităţii culturale şi imaginii judeţului Gorj, pe parcursul
anilor precedenți, Consiliul Județean Gorj a desfășurat mai multe proiecte, programe şi oferte
culturale, din ce în ce mai diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorințele comunității, asumându79
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și rolul de coordonator, precum și de organizator al principalelor activități cu impact
regional/național/internațional, alături de alte instituţii, asociaţii şi fundaţii de profil.
Prin centralizarea programelor culturale anuale întocmite de instituțiile cu profil cultural din
subordinea Consiliului Județean, s-a realizat la nivelul județului Gorj, agenda principalelor manifestări
cultural - științifice, istorice şi educative, numită generic: "Agenda Culturală a Județului Gorj pentru
anul 2019".
Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2019 și Programul propriu pentru desfășurarea
activităților implementate de Consiliul Județean Gorj, a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului
Județean nr. 55 din 19.04.2019.
Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Gorj, reprezentată prin Consiliul Județean Gorj,
potrivit prevederilor legale în vigoare, a comemorat evenimentele culturale, istorice şi ecumenice ce
au fost prevăzute prin Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2019, prin depunerea de
coroane de flori la monumentele istorice. De precizat este faptul că, o parte din activitățile culturale
cu impact major, au fost finanțate direct de Consiliul Județean Gorj, celelalte activităţi, cu impact
zonal, au fost organizate și finanțate din bugetul propriu general al Județului Gorj, prin bugetele
instituţiilor culturale, de subordonare județeană: Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, Ansamblul Artistic
Profesionist ”Doina Gorjului” Târgu-Jiu, Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj şi Muzeul Județean
Gorj "Alexandru Ștefulescu" și, parțial, din bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale
implicate.
Autoritățile publice județene și locale au acordat o mare importanță evenimentelor de
comemorare a marilor personalități ale Gorjului, astfel încât, anul 2019 a fost declarat “CENTENARUL
LUI DINCĂ SCHILERU” prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 6 din 31.01.2019. Consiliul
Județean Gorj a depus coroane de flori la monumentul marelui gorjean Dincă Schileru din localitatea
Schela, amplasat pe locul unde s-a născut și a copilărit. Dincă Schileru o legendă vie a Gorjului, figură
emblematică a unei epoci istorice frământate, a început, în anul 1879, o lungă carieră de parlamentar
de Gorj în gruparea liberală condusă de C.A. Rosetti.
Suma totală aprobată pentru realizarea activităților derulate și finanțate direct de către
Consiliul Județean Gorj pentru anul 2019, conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 55 din
19.04.2019 privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2019 și a Programului
propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice, a fost de
150.000 lei, plățile efectuate în cursul anului 2019 au totalizat suma de 115.617,61 lei, respectiv:
1. Ziua internațională a rromilor Târgu - Jiu:
Prin Referatul numărul nr. 6544 din 15.05.2019, s-a aprobat premierea a nouă elevi din clasele
V – VIII din cadrul comunității rrome, propuși de către Organizația Partida Romilor “Pro-Europa” Gorj,
care au obținut performanțe sportive deosebite în ultimii ani, la box, cu prilejul ”Zilei internaționale
a Rromilor”.
Astfel, suma de 5.000 lei, prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, a fost
utilizată integral.
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2. Realizare de materiale de promovare a Județului Gorj ca destinație turistică și participarea la
târguri naționale de turism și Ziua mondială a turismului 2019
În perioada 14-17 noiembrie 2019 a avut loc, la ROMEXPO, desfășurarea
celei de-a 41-a ediții a Târgului de Turism al României.
Consiliul Județean Gorj a fost prezent pentru a opta oară consecutiv la cel
mai mare eveniment de promovare turistică organizat în România, având
ca parteneri Primăria Municipiului Târgu Jiu, Centrul Național de
Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși“ Târgu Jiu și
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși“.
Vizitatorii standului amenajat în cadrul Centrului Expozițional
Romexpo București au fost întâmpinați, anul acesta, cu un nou
concept de promovare turistică. Pentru prima dată în România,
destinațiile turistice din Târgu-Jiu și județul Gorj au fost promovate
prin intermediul proiecției holografice. Ansamblul Monumental
”Calea Eroilor”, realizat de Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu, dar și
celelalte obiective turistice din județul Gorj, au putut fi admirate
de către public, în cadrul unei
experiențe unice, cu ajutorul celui mai mare sistem de mixed-reality
construit până acum. Display-ul holografic folosit de CNIPT Târgu-Jiu,
Consiliul Județean Gorj și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea
Turismului „Acasă la Brâncuși” la ediția din acest an a Târgului de Turism
al României, a ridicat la rang de artă „produsul promovat”, oferind
vizibilitate prin toate cele patru laturi ale sale. Sistemul a fost special creat
pentru evenimente și activări de brand în cadrul târgurilor de specialitate sau în alte locații cu trafic
mare de vizitatori.
Proiecțiile create pe parcursul Târgului de Turism al României au suscitat interesul presei
naționale și regionale: Pro TV, B1 TV, Antena 1, ziare, reviste, site-uri și bloguri de turism.
Materialele de promovare distribuite la târg au fost:
-

1000 bucăți pix metalic din aluminiu;

-

1000 bucăți breloc carabină;

-

1000 bucăți brichetă piezo din plastic;

-

1000 pliante;

-

1000 broșuri „Descoperă Gorjul”;

-

500 stick-uri

Costurile participării la Târgul de Turism al României, ce a avut loc la Complexul Expozițional
Romexpo, București, în perioada 14-17 noiembrie 2019, au fost de 14.640,56 lei și au inclus: tariful
de înregistrare, Chirie spațiu interior (2 laturi libere) - 15 mp; Construcție stand standard interior - 15
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mp; Branșament electric trifazic, care include 1 priză trifazică CEE 16 A 5p 400 V, consum și verificare
instalații (PI<=8,0 KW) – interior.
Pentru achiziția de produse pentru promovare turistică și culturală, s-a cheltuit suma de
62.254,85 lei.
Din suma prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, pentru cele două acțiuni,
s-a cheltuit suma de 76.895,41 lei.
3. Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2019
a) Liceul cu Program Sportiv din Târgu-Jiu
Federația Română de Fotbal a organizat, prin Departamentul Competiții, etapele zonale,
semifinale și finale ale competiției la care au participat echipele de juniori ale cluburilor din Liga I,
Liga a II – a și Liga a III – a în conformitate cu art. 33, alin. 3 din ROAF, precum și echipele de juniori
ale tuturor cluburilor care au participat în Campionatul Național U13 ediția 2017 – 2018.
Astfel, în data de 23 iunie 2019, la Centrul Național de Fotbal Buftea, s-a disputat ultimul
act al Campionatului Național Under 13, competiție rezervată copiilor născuți începând cu anul
2006. Finala Centrului Național U13 s-a jucat în formulă 8+1, pe durata a două reprize a câte 30 de
minute, echipa de fotbal juniori a Liceului cu Program Sportiv din Târgu-Jiu reușind să câștige
competiția.
U.A.T. – Județul Gorj a acordat premii în sumă totală de 8.400 lei echipei de fotbal juniori de
la Liceul cu Program Sportiv din Târgu-Jiu care a devenit Campioana României la fotbal juniori “U13”
în data de 23 iunie a.c.
b) Festivalului Național de Folclor și Meșteșuguri Tradiționale “PE FIR DE BALADĂ”
În cadrul Festivalului Național de Folclor și Meșteșuguri Tradiționale “PE FIR DE BALADĂ”,
ediția a 43, ce s-a desfășurat în data de 09.06.2019, U.A.T. – Județul Gorj a acordat 12 premii în sumă
totală de 4.400 lei.
c) Clubul Sportiv “Pandurii” Târgu-Jiu
Având în vedere meritele deosebite înregistrate de sportivii Clubului Sportiv “Pandurii” Târgu-Jiu, sau acordat premii sportivilor gorjeni care au obținut performanțe deosebite în competiții sportive
naționale şi internaționale pentru recunoașterea valorii celor mai buni sportivi din județ.
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S-au acordat 24 de premii astfel:
 Secțiunea atletism
– Premiul I = 1.410 lei net, respectiv 1.500 lei brut;
– Premiul II = 1.320 lei net, respectiv 1.400 lei brut;
– Premiul III = 780 lei net, respectiv 800 lei brut;

Secțiunea box:
- Premiul I special = 1.140 lei net, respectiv 1.200 lei
brut
- Premiul I =780 lei net, respectiv 800 lei brut
- Premiul II = 690 lei net, respectiv 700 lei brut;
- Premiul II = 690 lei net, respectiv 700 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune = 200 lei net;
- Mențiune = 200 lei net;
- Mențiune = 200 lei net.
 Secțiunea Lupte:
- Premiul I =1.410 lei net, respectiv, 1.500 lei brut;
- Premiul II = 1.140 lei, respectiv, 1.200 lei brut;
- Premiul III = 500 lei, respectiv, 500 lei brut
Total sume pentru cele 24 de premii = 16.560 lei net, respectiv 17.000 lei brut.
Din suma de 40.000,00 lei prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, s-a
cheltuit suma de 29.800,00 lei.
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5. Manifestări culturale dedicate Zilei Naționale a României

În luna decembrie 2019 au fost organizate manifestări dedicate
Zilei Naționale a României și comemorarea eroilor revoluției din
decembrie 1989.
S-au achiziționat 400 bucăți insigne cu steagul României
și 400 bucăți cocarde tricolor personalizate cu insignă pentru
mediatizarea evenimentelor ce s-au desfășurat în luna
decembrie. Insignele și cocardele au fost înmânate
participanților la evenimentele
dedicate Zilei Naționale a României, organizate în data de 1 Decembrie
în Piața Prefecturii din Târgu Jiu.
De asemenea, s-au achiziționat 20 medalii personalizate pe ambele
fețe cu șnur tricolor care s-au acordat, în semn de apreciere,
participanților și urmașilor acestora la evenimentele din decembrie
1989.
Din suma de 5.000,00 lei prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, s-a
cheltuit suma de 3.922,20 lei.
 alte cheltuieli – au totalizat, în bugetul iniţial, credite bugetare în valoare de 9.027.500 lei, iar în
bugetul final s-au înregistrat prevederi bugetare în cuantum de 9.197.500 lei, din care s-au
efectuat plăţi în sumă de 8.756.163 lei (95,20%), după cum urmează:
1. Finanțare potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
U.A.T. - Județul Gorj a organizat o sesiune de selecție în anul 2019 pentru acordarea de
finanțări nerambursabile, de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005. Programul anual de
finanțare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 75 din 27.06.2019, a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 106 din data de 01.07.2019. Suma aprobată pentru
anul 2019 a fost de 500.000 lei pentru domeniul sport, respectiv pentru Programul "Promovarea
sportului de performanță" și Programul ”Sportul pentru toți"
În cadrul sesiunii de selecție au fost depuse 6 proiecte iar la finalul acesteia, au fost atribuite
6 contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniul sport în valoare totală de 500.000 lei,
pentru ambele programe.
Situația beneficiarilor, a proiectelor finanțate și rezultatele contractelor de finanțare
nerambursabilă este prezentată mai jos:

84

Consiliul Județean Gorj

Nr.
crt

Denumire
beneficiar

Raportul Președintelui 2019

Titlul proiectului

Suma
acordată prin
contract

Număr și dată
contract

Suma
decontată
-lei-

Rezultat

-lei1.

Asociația Clubul
Sportiv Voicu
Dragon

„Kick-Box în
extremis 2019!”

11555/22.08.201
9

98.357,87

98.357,87 realizat

3

Asociația Clubul
Sportiv Autocorex
Tg-Jiu

Cupa Gorjului ”
Acasă la
Brâncuși” Rânca
2019

11554/22.08.201
9

89.036,92

88.900,47 realizat

4

Clubul Sportiv
Universitar
”Constantin
Brâncuși”

”Promovarea
sportului de
performanță”

11558/22.08.201
9

122.200,00

75.325,34 realizat

5

Palatul Copiilor
Târgu Jiu

”Performanța
continuă la nivel
înalt pentru
radiogoniometria
din Gorj, 20182021”

11556/22.08.201
9

71.000,00

70.916,54 realizat

6

Asociația Clubul
Sportiv
”Gilortul”TârguCărbunești

”Susținerea
fotbalului în
orașul TârguCărbunești”

12470/10.09.201
9

16.655,21

11.659,2 realizat

7

Asociația Clubul
Sportiv Minifotbal
Gorj

”MinifotbalSportul fără
vârstă/Sportul
pentru toți”

11557/22.08.201
9

102.750,00

101,539,83 realizat

Total sport

500.000,00

446.699,25

Suma decontată de către Consiliul Județean Gorj, cu această destinație, până la data de
31.12.2019, a fost în cuantum de 446.699,25 lei.
2. Finanțarea potrivit Legii nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și
completările ulterioare, a Asociației Culturale ARMONIA Târgu - Jiu
Asociația Culturală ARMONIA Târgu - Jiu este persoană juridică de drept privat, fără scop
lucrativ, constituită în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare, act normativ cu caracter general în materia constituirii asociațiilor de drept
privat.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 225 din 18.12.2017 s-a aprobat aderarea UAT –
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, la Asociația Culturală ARMONIA Târgu - Jiu, iar prin Sentința
civilă nr. 3064/2019, pronunțată de Judecătoria Târgu - Jiu, în dosarul nr. 3654/318/2019, rămasă
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definitivă, s-a luat act de această aderare și s-a dispus înscrierea acestei modificări la actul constitutiv
al asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu - Jiu.
Ca urmare a îndeplinirii acestor formalități legale, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj
nr. 89 din 25.06.2018 s-a aprobat cuantumul cotizației anuale ce revine UAT – Județul Gorj, prin
Consiliul Județean Gorj, în calitate de membru al Asociației Culturale ARMONIA Târgu - Jiu, în sumă
de 50.000 lei, plata sumei urmând a se efectua din bugetul propriu al Județului Gorj, în temeiul art.
46 din O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit căruia veniturile structurilor asociative provin și din cotizațiile anuale, plătite de membrii
fondatori sau aderenți ai acestora.
În anul 2019, suma decontată, aferentă cotizației anuale acordate Asociației Culturale
ARMONIA Tg - Jiu, justificată pe baza de documente financiar - contabile din care să rezulte utilizarea
acesteia în realizarea obiectivelor și scopului asociației, a fost de 50.000 lei.

3.

SUME PREVĂZUTE CA SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂŢILE DE CULT PE ANUL 2019

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, a fost aprobat bugetul
propriu general al Județului Gorj pe anul 2019, fiind prevăzute credite bugetare în sumă de 200.000
lei, pentru susținerea unităților de cult, în scopul repartizării ulterioare, prin hotărâre de consiliu
judeţean, la solicitarea unității centrale de cult.
La nivelul Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, în anul 2019 au fost înregistrate
17 dosare, depuse de către unitățile de cult de pe teritoriul județului Gorj, prin care s-a solicitat sprijin
financiar pentru construirea de noi biserici, consolidarea și restaurarea celor existente, conservarea
picturilor murale, reparații și întreținere acoperiș și turle la biserică, împrejmuire cu gard, executare
lucrări pentru asigurarea încălzirii etc.
În vederea respectării prevederilor H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu
modificările şi completările ulterioare, comisia constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, potrivit
Dispoziției Președintelui nr. 277 din 07.06.2018, a efectuat o analiză a documentelor care au stat la
baza cererilor formulate de către reprezentanții unităților de cult din județul Gorj, rezultând, astfel,
un număr de 14 dosare care au îndeplinit condițiile impuse de art. 14, alin. (1) din Normele
metodologice invocate mai sus. Valoarea sprijinului financiar solicitat de cele 14 unități de cult a fost
de 3.767.793,31 lei.
Prin adresa nr. 13194 din 23.09.2019, Consiliul Județean Gorj a înaintat Mitropoliei Olteniei
situația cu solicitările unităților de cult, înregistrate la registratura autorității publice județene, care
au îndeplinit condițiile prevăzute de legislația în vigoare, precum și dosarele aferente, în copie,
certificate cu mențiunea „conform cu originalul”, în vederea emiterii propunerii de repartizare a
sumei prevăzută cu această destinație în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019. În răspuns,
Mitropolia Oltenia, din motivele obiective prezentate în adresa nr. 1970 din 24.09.2019, înregistrată
la Consiliul Județean Gorj sub nr. 13444 din 26.09.2019, a solicitat analizarea posibilității majorării
sumei prevăzute în bugetul județului Gorj pe anul 2019, cu suma de 150.000 lei.
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Astfel, prin H.C.J. nr. 128/28.10.2019 privind rectificarea bugetului propriu general al
Județului Gorj pe anul 2019, s-a aprobat majorarea sumei prevăzută în buget cu această destinație
cu suma de 150.000 lei, astfel că prevederile bugetare finale au fost de 350.000 lei.
Consiliul Județean Gorj, prin adresa nr. 14564 din 17.10.2019, a solicitat din nou Mitropoliei
Olteniei emiterea propunerii de repartizare pe unități de cult a sumei de 200.000, prevăzută cu
această destinație în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019, precum și a sumei de 150.000
lei, propuse pentru majorarea sprijinului financiar, ce au făcut obiectul H.C.J. nr. 128/28.10.2019 . În
răspuns, prin adresa nr. 2172 din 17.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14617 din
21.10.20189, Mitropolia Olteniei a transmis lista cu modul de repartizare a sumei de 350.000,00 lei
pentru cinci unități de cult din cele 14 propuse, pentru a primi sprijin financiar în anul 2019 din partea
Consiliului Județean Gorj.
Prin hotărârea nr. 141 din 28.10.2019, s-a aprobat repartizarea pe unităţi de cult a sumei de
350.000 lei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul
2019, conform tabelului de mai jos:

Nr.

Parohia/unitatea de cult

Localitatea

Crt.

Sume alocate
Numărul și data conform devizelor
Obiectul solicitării
cererii (înregistrată
de lucrări
cererii
la C.J. Gorj)
- lei -

1 Mănăstirea “Adormirea Maicii

Comuna
Polovragi,
Județul Gorj

Nr. 37 din
30.09.2019,
înregistrată la
Consiliul Județean
Gorj sub nr. 13542
din 30.09.2019

100.000 lei

Realizarea
centralei termice și
sistem încălzire la
clădirea C9

2 Mănăstirea “Sfânții Ioachim și

Comuna
Logrești,
localitatea Târg
u Logrești,
Județul Gorj

Nr. 23 din
24.09.2019,
înregistrată la
Consiliul Județean
Gorj sub nr. 13319
din 25.09.2019

100.000 lei

Construire
trapeză, anexe și
chilii

Domnului”

Ana” Cojani

3 Mănăstirea “Sfântul
Gură de Aur” Cojani

IoanComuna Cojani, 3048/13.03.2019 44.000 lei

4 Parohia Drăguțești, biserica
cu hramul “Nașterea Maicii
Domnului”

Oraș TârguCărbunești
Comuna
Drăguțești,
Sat
Drăguțești,
Județul Gorj

5 Parohia Celei, Biserica

“Sfântul Ierarh Nicolae”

Orașul
Tismana, Sat
Celei

Împrejmuire cu gard
a Mănăstirii

Adresa nr. 24 din 26.000 lei
03.04.2019
înregistrată la C.J.
Gorj sub nr. 4838
din 10.04.2019

Continuare lucrări
de pictură în
tehnică frescă, naos
și pronaos

Nr. 11 din
11.06.2019,
înregistrată la
Consiliul Județean
Gorj sub nr. 8032
din 12.06.2019

Lucrări de reparații
privind consolidare
biserică, instalații
de
paratrăsnet,
lucrări
interioare
biserică

80.000 lei
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Suma decontată de către Consiliul Județean Gorj, cu această destinație, până la data de
31.12.2019, a fost în cuantum de 350.000 lei.
Potrivit cap.4, at. 15, alin. 1, lit. i) din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, unitățile de
cult cărora le va fi acordat sprijin financiar nerambursabil au obligația de a depune „documentele
justificative până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului
financiar începând cu trimestrul IV justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea
acestuia”.
Justificarea sumei de 350.000,00 lei alocată de către Consiliul Județean Gorj, urmează să se
realizeze în termen de 180 de zile de la data alocării sumelor unităților de cult beneficiare a
sprijinului financiar nerambursabil.
4. TRANSFERURI - reprezentând contribuţii pentru susţinerea cheltuielilor privind
salarizarea personalului neclerical, pentru un număr de 354 posturi, repartizate Judeţului Gorj prin
Legea bugetului de stat pe anul 2019, plăţile efectuate fiind în sumă de 7.870.973 lei, finanţate din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
5. ACŢIUNI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC ŞI SOCIAL – CULTURAL
Potrivit programului anual de manifestări naţionale, dedicate diferitelor instituţii sau categorii
profesionale, instituţiile publice judeţene prezintă omagiul cuvenit eroilor gorjeni care s-au jertfit în
timpul diferitelor intervenţii militare, pe câmpurile de luptă din interiorul sau din afara graniţelor
ţării.
În programul de acţiuni organizate de către Consiliul Județean Gorj sau de alte instituții
publice, s-a prevăzut un scurt ceremonial religios, depunere de coroane şi susţinerea de alocuţiuni
evocatoare.
Aceste depuneri de coroane au avut loc pe tot parcursul anului, conform Agendei Culturale a
Județului Gorj pe anul 2019 și Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale,
educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj precum și Programului
Cultural “2018 - Centenarul Marii Uniri în Gorj” la care a fost invitată să participe conducerea
Consiliului Județean Gorj.
Plățile efectuate în acest scop au cumulat valoarea de 8.491,25 lei, față de prevederile
bugetare în sumă de 24.500 lei (34,66%).
 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 -

2020 – au fost aprobate prevederi bugetare atât inițiale cât și finale în sumă de 935.090 lei,
plățile efectuate fiind în sumă de 61.808 lei (6,61%), aferente proiectului „Conservarea,
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restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, Cod SMIS
116188
Proiectul „Conservarea, restaurarea și
valorificarea turistică și culturală a casei
memoriale Iosif Keber”, codul MySMIS 116188
este finanțat în cadrul Programului Operațional
Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 –
Conservarea,
protejarea,
promovarea
și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
Proiectul se implementează în baza
contractului de finanțare nr. 170 din 11.07.2017,
semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și U.A.T. - Județul
Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.
Obiectivul general al proiectului reprezintă ”impulsionarea dezvoltării locale prin
conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local - Casa Memorială Iosif Keber”.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:



conservarea, restaurarea și protejarea Casei Memoriale Iosif Keber;
valorificarea și promovarea identității culturale a Casei Memoriale Iosif Keber, în context
turistic.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: lucrări de consolidare și restaurare
a clădirii; lucrări de finisaje interioare, pardoseli, zugrăveli, decorațiuni; lucrări de refacere
împrejmuire incintă; lucrări de intervenție la fațade, acoperiș și învelitoare; lucrări de instalații;
crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități; iluminat arhitectural pentru punerea în valoare
a monumentului istoric; lucrări de amenajare a curții exterioare; activități de audit financiar extern;
activități de marketing și promovare a obiectivului istoric; activități de informare și publicitate.
Rezultatele implementării proiectului vor crea cadrul adecvat pentru desfășurarea de
activități și servicii complexe. Pe lângă modernizarea expoziției permanente de obiecte memoriale,
vor avea loc ateliere creative (arte decorative, desen, pictură, grafică, hand - made, inclusiv realizarea
de obiecte decorative sau utilitare din materiale reciclabile), activități de art - terapie pentru
persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.
Bugetul total al proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală
a casei memoriale Iosif Keber” este de 2.168.750,91 lei, respectiv:
-

1.738.303,23 lei finanțare nerambursabilă;
430.447,68 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj, din care:
 394.972,10 lei - contribuția U.A.T - Județul Gorj la cheltuieli neeligibile;
 35.475,58 lei - contribuția U.A.T. - Județul Gorj la cheltuieli eligibile (reprezentând
2%).
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Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de 61.808,54 lei, din care:





Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 1.222,50 lei;
Contribuția de la bugetul de stat – 5.465,10 lei;
Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 37.896,39 lei;
Cheltuieli neeligibile – 17.224,55 lei.
Veniturile încasate conform cererii de rambursare au fost în sumă de 40.607,27 lei, din care:

 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile – 5.386,68 lei;
 Finanţare din fonduri externe nerambursabile – 35.220,59 lei.

 cheltuieli de capital, respectiv activele nefinanciare – au fost aprobate în bugetul iniţial în
cuantum de 948.000 lei, prevederile bugetare cumulând în bugetul final suma de 741.300 lei,
plăţile efectuate însumând 528.295 lei (71,27%)
Plățile efectuate în anul 2019 au fost aferente obiectivului de investiții ,,Extindere prin
mansardare și înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Județeană ,,Christian Tell”,
Datorită faptului că în ultimii ani, cerințele privind oferirea de servicii culturale au crescut, sa impus identificarea unor soluții privind crearea unor noi spații în cadrul Bibliotecii Județene
,,Christian Tell”.
Astfel, a apărut ca o necesitate minimală mansardarea actualului imobil, dându-se
posibilitatea suplimentării spațiilor pentru depozitare, studiu, cât și pentru satisfacerea unor
funcțiuni noi, cum ar fi biblionetul.

În cursul anului 2019, au fost finalizate și recepționate lucrările, decontându-se suma de
528.295,00 lei, reprezentând contravaloare lucrări, asistență tehnică prin diriginți de șantier, taxe
și cote legale.
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PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA
CAP. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”,
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019 -lei

917.486;
3,30%
298.628;
1,07%

3.103.704;
11,17%
-35.614; 0,13%

cheltuieli de personal

1.196.687;
4,31%

bunuri şi servicii
transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
alte cheltuieli

8.756.163;
31,59%

proiecte cu finantare din fonduri
externe neramburesabile

13.477.775;
48,51%

cheltuieli de capital
sume recuperate din anii
precedenți

În totalul cheltuielilor efectuate în cadrul acestui capitol bugetar, subvenţiile acordate
instituţiilor publice de cultură autofinanţate deţin o pondere de 48,51%, transferurile pentru
salarizarea personalului neclerical, pentru asociaţii şi fundaţii şi pentru susţinerea cultelor
reprezintă o pondere de 31,51%, cheltuielile de personal ocupă o pondere de 11,17%, iar cheltuielile
cu bunuri şi servicii cumulează o pondere de 4,31%.
Ponderea acestui capitol bugetar în totalul cheltuielilor bugetare efectuate este de
10,95%.
Cap. 68.02 „Asistenţă socială”
- credite bugetare iniţiale – 85.473.920 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 83.454.000 lei (97,64%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 2.019.920 lei (2,36%);
- credite bugetare definitive – 83.271.870 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 81.280.180 lei (97,60%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 1.991.690 lei (2,40%);
- plăţi efectuate – 80.307.535 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în
sumă de 79.131.153 lei (98,53%) şi cele aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de
1.176.382 lei (1,47%).
Cheltuielile prevăzute în cadrul acestui capitol bugetar au ca scop finanţarea serviciilor de
asistenţă socială acordate prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj,
către beneficiari persoane instituţionalizate şi neinstituţionalizate.
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În cursul anului 2019, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi-a
desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale pentru protecţia şi
promovarea drepturilor copilului 2014 - 2020, a strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale
şi a „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2014 –
2020”, a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor
sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2014 - 2020, aprobate de către Consiliul Judeţean Gorj prin
Hotărârea nr. 106 din 29.08.2014, precum și a Planului de Acțiune privind Serviciile Sociale din cadrul
Direcţei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, administrate și finanțate din bugetul
Consiliului Județean Gorj pentru anul 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.
50/19.04.2019.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj asigură la nivel judeţean aplicarea măsurilor,
politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate la nevoie, activităţile
derulate în acest sens putând fi structurate pe trei componente:
I.
Protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
II.
Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap;
III.
Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control.
Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale, se realizează în baza licenţelor
de funcţionare şi a Certificatului de Acreditare cu seria AF nr. 006527/31.10.2019 emis de Ministerul
Muncii și Justiției Sociale prin care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj
este acreditată pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu Legea nr. 197/2012 privind asigurarea
calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.
La finele anului 2018 erau licenţiate la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Gorj un număr de 35 servicii sociale, în cursul anului 2019 obținându-se 4 licenţe de
funcţionare pentru servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Gorj, astfel încât, la sfârșitul anului 2019, la nivelul D.G.A.S.P.C Gorj, toate serviciile au fost
licenţiate.
În vederea dezvoltării serviciilor sociale și a îmbunătățirii activității, D.G.A.S.P.C. Gorj
implementează proiecte cu finanțare europeană prin programul POCU privind înființarea serviciului
social Locuință protejată pentru victimele violenței domestice prin proiectul ,,Venus - Împreună
pentru o viață în siguranță” cod SMIS 2014:128038, precum și dezvoltarea rețelei de Asistenți
Maternali Profesioniști care include și formarea profesională continuă cu sprijinul finanțării
proiectului TEAM - UP: ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169.
Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru
perioada 2014 - 2020” şi a Planului operaţional pentru implementarea acesteia, în perioada raportată,
respectiv în cursul anului 2019, au fost efectuate, în principal, următoarele activităţi:
- continuarea descentralizării serviciilor;
- integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi;
- creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului;
- integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi;
- specializarea personalului;
- dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi exploatării copilului;
- promovarea parteneriatelor;
- creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime
de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate;
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- reducerea numărului de copii plasaţi în instituţii publice sau private prin reintegrarea lor în
familia naturală şi sprijinirea familiei extinse ca alternativă.
În toate complexurile de servicii pentru copii aflate în subordinea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în perioada raportată, activitatea s-a desfăşurat prin
implementarea standardelor minime obligatorii specifice fiecărui tip de serviciu rezidenţial, vizând
creşterea calităţii vieţii beneficiarilor şi dispariţia deosebirilor faţă de mediul familial.
Pentru aceasta, fiecare beneficiar a avut o abordare personalizată a nevoilor şi, plecând de la
nevoile identificate, s-a concretizat planul individualizat de protecţie şi planurile de intervenţie
specifice.
Toate activităţile au fost desfăşurate în vederea reducerii timpului petrecut în mediu rezidenţial
şi o cât mai rapidă reintegrare în familia naturală/lărgită sau adoptivă. Acolo unde acest lucru nu a
fost posibil, serviciile oferite au continuat, pentru ca beneficiarii să nu fie confruntaţi cu riscul
marginalizării şi excluziunii sociale.
Pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, situaţia statistică a copiilor din complexurile
rezidenţiale şi evoluţia acestora se prezintă după cum urmează:
Nr.

Complexul

Nr. copii - cazuri

crt.

active la 01.01.2019

Nr. Copii - cazuri
active la
31.12.2019

1.

Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg - Jiu

73

65

2.

Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Novaci

40

42

3.

Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti

28 copii şi 1 mamă

28 copii

4.

Complexul de servicii comunitare pentru
copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu

73

67

5.

Complexul de servicii comunitare pentru
copilul cu handicap Tg - Jiu

103

101

6.

Complexul de servicii alternative la protecţia
rezidenţială Tg - Jiu

27 copii și 5 mame

23

344 copii şi 6 mame

326 copii

7.

TOTAL

1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Jiu funcţionează cu
următoarele servicii alternative:
Nr.

Servicii

crt.

Nr. copii la
31.12.2019

1.

Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Debarcader » Tg - Jiu

0

2.

Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Săvineşti » Tg – Jiu

3
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Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Aleea Teilor » Tg – Jiu

5

Apartament pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi « Sf.Dumitru »
Tg Tg- Jiu

0

Apartament pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi « Sf.Nicolae »
Tg Tg - Jiu

5

6.

Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Mărgăritarul » Motru

4

7.

Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Primăverii » Motru

4

8.

Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Tineretul » Rovinari

4

9.

Centrul de Zi Pestalozzi Tg - Jiu

21

10.

Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor a copiilor Motru

0

11.

Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor «Rovinari »

5

12.

Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi Petreşti

12

13.

Centrul de Primire în regim de Urgenţă Tg-Jiu

2

2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti funcţionează cu
următoarele servicii alternative:
Nr.
crt.

Servicii

Nr. copii la
31.12.2019

1.

Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor Tg - Cărbuneşti

2.

Centru maternal Tg - Cărbuneşti

1

3.

Centrul de zi Tg - Cărbuneşti

4

4.

Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit
în maternitate Tg - Cărbuneşti

3

Serviciul de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă să îşi
abandoneze copilul Tg - Cărbuneşti

4

5.

20

3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci funcţionează cu următoarele
servicii alternative:
Nr.

Servicii

crt.

Nr. copii la
31.12.2019

1.

Centrul de zi Novaci

10

2.

Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor « Novaci»

8

3.

Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor « Huluba »

7

4.

Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau de definitiv de părinţii săi
Pociovaliştea

8

5.

Centrul de Zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi Valea Gilortului

9
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4. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu funcţionează cu
următoarele servicii alternative:
Nr.

Servicii

crt.

Nr. copii la
31. 12. 2019

1.

Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi Tg-Jiu

39

2.

Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi Scoarţa

7

3.

Casa de tip familial destinată protecţiei rezidentiale a copiilor cu dizabilităţi Răchiţi

8

4.

Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în
familie

13

5. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg - Jiu funcţionează cu următoarele
servicii alternative:
Nr.

Servicii

crt.

Nr. copii la
31.12.2019

1.

Centrul de recuperare (tip ambulatoriu) pentru copilu cu dizabilităţi

64

2.

Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu
dizabilităţi

37

6. Complexul de servicii alternative la protecţia rezidenţială Tg-Jiu
Nr.

Servicii

crt.

Nr. copii la
31.12.2019

1.

Centrul maternal Tg-Jiu

4

2.

Centrul de zi Tg-Jiu

19

7. Complexul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu
Nr.

Servicii

crt.
1.
2.

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu (servicii de îngrijire
de zi)
Echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu

Nr. copii la
31.12.2019
91
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Pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi
evoluţia acestora pe complexuri se prezintă astfel:
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Capacitate

Beneficiari
01.01.2019

Beneficiari la
31.12.2019

C.I.A. Dobriţa

50

48

49

C.R.R. Dobriţa

11

11

11

C.I.A. Suseni

65

65

65

C.R.R. Suseni

25

25

25

C.R.R.N. „Bîlteni”

80

80

80

C.R.R. „ Bîlteni”

90

90

90

C.R.R. Tg-Cărbuneşti

41

41

40

360

360

Total

362

Analizând cheltuielile efectuate, pe titluri de cheltuieli, se constată următoarele:
 Cheltuieli de personal – prevăzute în bugetul inițial în sumă de 72.104.000 lei, atingând în
bugetul final valoarea de 70.799.000 lei, au înregistrat plăți în sumă de 69.353.361 lei (97,96%),
necesare pentru asigurarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente posturilor ocupate în
anul 2019 (1032 posturi), inclusiv indemnizațiile de delegare pentru deplasări precum și plata
voucherelor de vacanță conform legislației în vigoare.
Cheltuielile de personal au fost efectuate având în vedere dispozițiile emise de Serviciul resurse
umane, salarizare şi pentru funcţia publică, ca urmare a aplicării:
- Legii nr. 153/2017, lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative
și prorogarea unor termene;
- Hotărârii nr. 72/29.05.2019 a Consiliului Judeţean Gorj pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Gorj nr. 137/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine;
- Hotărârii de Guvern nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat
în plată;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții
de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare
”Administrație” din administrația publică locală;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.


Cheltuieli cu bunuri si servicii – au cumulat în bugetul inițial valoarea de 8.870.000 lei, în bugetul
definitiv înregistrând suma de 9.635.480 lei, plățile efectuate fiind în suma de 9.467.220 lei
(98,25%%), din care ponderea cea mai mare o dețin după cum urmează:
- hrana pentru beneficiarii din centrele rezidenţiale
- 3.266.389 lei (34,50%);
- încălzit, iluminat, forţă motrică
- 1.884.892 lei (19,91 %) ;
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- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 894.472 lei (9,45%);
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (înzestrări la ieşirea din sistem şi sume de bani pentru
nevoi
personale)
- 609.369 lei (6,70%)
- medicamente şi materiale sanitare

- 116.637 lei (1,23) ;

- deplasări (decontarea transportului salariaților din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj care însoțesc
beneficiarii internați în spitalele din țară cât și pentru plata transportului asistentelor maternale
profesioniste ce insoțesc copiii aflați în plasament la centrele de recuperare -52.870 lei (0,56%)
- pregătire profesională

- 70.069 lei (0,74%).

Pe parcursul anului 2019, au fost efectuate lucrări de reparații curente în sumă 162.141
reprezentând lucrări de înlocuire a tocăriei de lemn la apartamentele din Tg-Jiu, Rovinari și Casa
Petrești, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificulate Tg-Jiu, lucrări de
igienizare, lucrări de reparații la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Tg-Jiu,
lucrări pentru repararea tavanului la Complexul de Recuperare și Reabilitare Târgu Cărbunești, din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. S-a realizat reabilitarea
tablourilor electrice la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, din
str. Siretului, nr. 24, lucrarea de reparații, redimensionare a circuitelor electrice și modernizarea
tablourilor electrice cu aparatură de siguranță, calibrată în funcție de puterea instalată.
De asemenea, au fost efectuate cheltuieli pentru procurarea de obiecte de inventar în
valoare de 427.761 lei, detaliate astfel:
- echipament, cazarmament beneficiari
- lenjerie și accesorii de pat

- 120.881 lei;
- 35.837 lei;

- alte obiecte de inventar (calculatoare, imprimante multifuncționale, o stație de călcat
profesionlă, un aparat de muls vaci la Unitatea Protejată „Sf. Constantin” Tg-Cărbunești., mobilier pentru
cabinetele psihologice din cadrul aparatului propriu al DGASPC Gorj, mobilier pentru înlocuirea celui existent,
din cadrul complexelor de copii, acesta din urmă având un grad ridicat de uzură. Totodată, pentru dotarea
apartamentelor și a caselor rezidențiale s-au achiziționat televizoare, saltele ortopedice și pături, în vederea
asigurării unui climat optim beneficiarilor, conform standardelor de calitate - 268.043 lei.
Cheltuieli cu “asistența socială” – acordate conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, suma repartizată din bugetul de
stat prin Ministerul Muncii, Familiei și Justiției Sociale a fost inițial de 2.050.000 lei, atingând în
bugetul final suma de 1.215.000 lei, din care plățile alocate au fost de 1.131.064 lei (93,09%),
din care:
- 30.776 lei pentru plata dobânzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare de
prevederile art. 27 din Legea nr. 448/2006 republicată, pentru beneficiari;
- 1.100.288 lei pentru plata facturilor emise de societățile de transport, în vederea asigurării
gratuite a transportului interurban pentru persoanele cu handicap şi însoţitorilor acestora, conform
prevederilor art. 24 din Legea nr. 448/2006, republicată.


 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 2020 – au fost aprobate prevederi bugetare atțt inițiale căt și finale în sumă de 1.016.220 lei,
plățile efectuate fiind în sumă de 273.500 lei, respectiv:
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1. "TEAM - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor''
În anul 2019 s-a derulat Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, cod
214R005M90P001, Axa prioritară 4 - incluziunea socială și combaterea sarăciei, Obiectivul tematic
9, Obiectiv specific 4.14, care urmărește creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul
comunității, ghidul solicitantului - conditii specifice ,,Reducerea numărului de copii și tineri plasați în
instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”, AP4/PI9.iv/OS 4,5Et 4.14, prin proiectul
"TEAM - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor''.
În cadrul acestui apel sunt finanțate activități care privesc îmbunătățirea nivelului de
competențe al profesioniștilor din sistemul de asistență socială (asistenți maternali și personal
specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului) prin dezvoltarea de
instrumente, proceduri, mecanisme noi și includerea acestora în programe de formare profesională.
De asemenea, se are în vedere asigurarea necesarului de resurse umane prin identificarea
asistenților maternali activi în rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesate să aibă această
profesie.
Proiectul a fost implementat în parteneriat cu cele 47 de direcții generale de asistență socială
și protecția copilului din țară. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului
Gorj a fost invitată, de catre Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție,
să participe, în calitate de partener, în proiectul menționat prin adresa nr.,13950/DGPDC/et/
04.10.2018, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Gorj sub nr. 20127/05.10.2018.
În data de 01.11.2018 s-a semnat Acordul de parteneriat nr. 15570/01.11.2018, înregistrat la
DGASPC Gorj la nr. 21989/01.11.2018, încheiat între Beneficiar (ANPDCA) și Partener nr. 33 (DGASPC
Gorj), prin care instituția noastră va dezvolta, prin intermediul proiectului, rețeaua de asistenți
maternali profesioniști de la nivelul DGASPC Gorj, precum și derularea de activități ce privesc
dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională, îmbunătățirea
nivelului de competențe al acestora.
Obiectul parteneriatului este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în
implementarea activităţilor aferente proiectului.
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a
numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri
și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest sens, vor fi
formați toți cei aproximativ 11.000 de asistenți maternali activi la nivelul întregii țări, precum și peste
4.000 de asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. În
vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaţionale, care vor fi
aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Creșterea calității sistemului de asistență socială prin dezvoltarea și introducerea unui set
de proceduri operaţionale destinat activității desfășurate de asistenţii maternali, prin susținerea
unui program de formare profesională, elaborat în cadrul proiectului și destinat specialiștilor în
domeniu și prin crearea unei platforme digitale la nivel național ce va conține module esențiale de
educație digitală;
98

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

- Creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității.
În vederea realizării obiectivelor specifice vizate vor fi susținute următoarele tipuri de
activități:
•
Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. în domeniul
asistenței sociale în vederea acordării la nivelul comunității de servicii alternative la îngrijirea în
instituții a copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la îngrijirea în
instituții la îngrijirea în comunitate. Noile instrumente/proceduri/mecanisme dezvoltate prin
prezentul proiect vor include și dezvoltarea unui program de formare destinat asistenților
maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției
speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie;
•
Susținerea unui program de formare profesională destinat asistenților maternali și
personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a
copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie;
•
Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali.
Prin proiect se estimează derularea de activități ce privesc dezvoltarea de instrumente,
proceduri, mecanisme noi de formare profesională, îmbunătățirea nivelului de competențe al
personalului cu atributii în asistență social, formarea profesională a persoanelor interesate să
devină asistenți maternali profesioniști, precum și rambursarea sumele financiare cheltuite cu
plata salariilor AM din cadrul DGASPC Gorj pentru perioada 2014 - 2018 și decontarea, prin
proiect, a salariilor AM pe care DGASPC Gorj estimează să-i angajeze, în număr de 10 persoane
/an, pe perioada 2019-2023, în total 50 de AM-uri.
Valoarea totală a proiectului, pentru perioada 2019 - 2023 este de 2.657.162.612,32 lei din
care:
bugetul aferent D.G.A.S.P.C. GORJ – partener 33 este de 28.694.448,08 lei, din care 573.895,08 lei –
co-finanţarea (2% din valoarea eligibilă aferentă DGASPC Gorj).
Totodată, sumele alocate în anul 2019 au fost în sumă de 866.000 lei, din care au fost
efectuate plăți în valoare de 256.534 lei (29,62%).
2. Proiectul ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”
În baza cererii de finanțare, depusă în calitate de lider de proiect, de către Agenția Națională
Pentru Egalitatea De Șanse Între Femei Și Bărbați, în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014 - 2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. , Prioritatea de investiție 9ii, Apel: POCU/465/4/4/Reducerea
numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/
medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea
integrării socio-profesionale/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile
prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate
nevoilor specifice în vederea integrării socio - profesionale a fost aprobat spre finanțare, proiectul
”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”
Proiectul ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” se implementează în baza
contractului de finanțare nr. POCU/465/4/4/128038 COD SMIS 2014+:128038 și acordului de
parteneriat, încheiat între Agenția Națională Pentru Egalitatea De Șanse Între Femei Și Bărbați, având
calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1) și Consiliul Județean Gorj în calitate de Partener 21,
beneficiar fiind Directia Generala de Asistență Socială si Protecția Copilului Gorj. Proiectul are o
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durată de implementare de 48 luni de la data semnării contractului de finanțare.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aparținând
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio - profesionale/de formare
profesională adecvată nevoilor specifice.
Bugetul total al proiectului ” VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” ce a fost alocat
Consiliului Județean Gorj, în calitate de partener, este de 1.137.174,76 lei (inclusiv TVA), din care
1.114.431,26 lei finanțare nerambursabilă și 22.743,50 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj.
Obiectivul specific al proiectului vizează creșterea și dezvoltarea rețelei naționale inovative
integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice.
Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului, se urmărește crearea unei rețele inovative
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă a victimelor violenței
domestice.
Acest lucru se va realiza prin:
 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru cearea locuințelor protejate și a serviciilor
integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru
victimele violenței domestice. Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniul public al
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu obligația de nu schimba
regimul juridic și destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a
proiectului;
 Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea
asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă;
 Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței;
 Creșterea nivelului de integrare socio - profesională a victimelor violenței domestice prin
furnizarea de servicii de consiliere vocațională. Crearea locuințelor protejate și a serviciilor
integrate complementare de grupuri suport și cabinete de consiliere vocațională pentru
victimele violenței domestice;
 Managementul proiectului. Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor
financiare alocate, în concordanță cu prevederile Acordului de parteneriat, precum și
asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului;
 Resurse umane implicate: responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocațional,
coordonator local, responsabil financiar;
 Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului, vor fi spațiul necesar pentru crearea
locuințelor protejate și serviciile integrate complemntare de grupuri de suport și cabinete de
consiliere.
Sumele alocate în anul 2019 au fost de 150.220 lei, din care au fost efectuate plăți
în valoare de 16.966 lei (11,29%).
Bugetul instituţiei a fost structurat pe trei subcapitole bugetare, după cum urmează:
 „Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi” (cod 68.02.05);
 „Asistenţă socială pentru familie şi copii” (cod 68.02.06);
 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale” (cod 68.02.50).
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În temeiul prevederilor legale în vigoare privind fundamentarea și elaborarea bugetului pe anul
2019, precum și în baza situației privind asigurarea serviciilor sociale și a numărului de beneficiari, în
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor de cost
pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește
contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din
centrele rezidențiale, sumele utilizate în exercițiul bugetar al anului 2019 la nivelul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, au cumulat valoarea de 80.307.535 lei.
Totodată, sumele alocate asistenței sociale din bugetul de stat, reprezentând subvenții pentru
finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost în bugetul inițial în sumă de 2.050.000 lei iar
în bugetul definitiv în sumă de 1.215.000 lei, din care au fost efectuate plăți în valoare de 1.131.064
lei (93,09%).

Alte cheltuieli - au cumulat în bugetul inițial valoarea de 430.000 lei, în bugetul definitiv
înregistrând suma de 430.000 lei, plățile efectuate fiind în suma de 406.424 lei (94,52%)
Conform Ordonanței de Urgență nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, începand cu data de
1 septembrie 2017, autoritățile și instituțiile publice, care nu angajează persoane cu handicap, plătesc
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata
înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.




Cheltuieli de capital – au cumulat în bugetul inițial suma de 1.003.700 lei, în bugetul definitiv
înregistrând suma de 975.470 lei, plățile fiind în sumă de 902.882 lei (92,56%), după cum
urmează:

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj – aparat propriu
- Studii de teren, studii de fezabilitate si rapoarte ANEVAR - studiu de piață pentru stabilirea
valorii/mp teren, pentru posibilitatea închiderii Centrului de Plasament destinat protecției
rezidențiale a copiilor cu dizabilități din cadrul CSCCNS Tg-Jiu – 2.856 lei
- Licenţă Windows Server Standard 2019 64 Bit English, Licenţă Windows SQL Server Standard
2017, Licenţă Microsoft Cal User Server/Device, Licenţă SQL CAL 2017– 47.374,38 lei;
- Server şi Network Attached Storage - 61.317,13 lei;
2. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu-Jiu
- Autoutilitara N1 transport marfă cu cabină simplă și benă – 120.477,5 lei;
3. Unitatea Protejată „Sf. Constantin” și Centrul de Formare Profesională Tg-Cărbunești
- Centrală termică cu funcționare pe gaz natural – 3.927 lei;
4. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Târgu-Jiu
- Maşină de spălat industrială – 33.915 lei;
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5. Complexul de Îngrijire și Asistență Dobrița
- Imprejmuire la CIA Dobriţa din plasă bordurată şi lemn în lungime totală de 447 m –
217.191,57 lei, din care:
 servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului „Imprejmuire la CIA
Dobriţa din plasă bordurată şi lemn în lungime totală de 447 m”– 8.926,19 lei;
 autorizare începere lucrări pentru realizarea obiectivului „Imprejmuire la CIA
Dobriţa din plasă bordurată şi lemn în lungime totală de 447 m”– 1.114 lei;
 servicii dirigentare șantier pentru împrejmuire la CIA Dobriţa din plasă
bordurată şi lemn în lungime totală de 447 m – 2.962,85 lei.
 realizarea obiectivului „Imprejmuire la CIA Dobriţa din plasă bordurată şi lemn
în lungime totală de 447 m - 204.188,53 lei
 Maşină de spălat industrială – 33.915 lei;
6. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Novaci
- Sistem de încălzire la Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de
părinți Valea Gilortului - CSCCD Novaci – 25.298 lei, din care:
 servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului „Sistem de încălzire la
Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți Valea
Gilortului - CSCCD Novaci”– 7.140 lei;
 autorizare începere lucrări pentru realizarea obiectivului „Sistem de încălzire
la Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți Valea
Gilortului - CSCCD Novaci” – 59 lei;
 servicii dirigentare șantier pentru realizarea obiectivului „Sistem de încălzire la
Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți Valea
Gilortului - CSCCD Novaci – 249 lei;
 realizarea obiectivului „Sistem de încălzire la Centrul de zi pentru copii aflați
în situație de risc de separare de părinți Valea Gilortului - CSCCD Novaci –
17.850 lei;
7. Centrul de Recuperare și Reabilitare Tg-Cărbunești
- Maşină de spălat industrială – 33.915 lei;
8. Complexul de Îngrijire și Asistență Suseni
- Forarea unui puț de mare adâncime la CIA Suseni – 200.741,73 lei, din care:
 studiu de fezabilitate pentru forarea unui puț de mare adâncime la CIA Suseni – 5.400
lei;
 servicii expertiză pentru realizarea obiectivului „Forarea unui puț de mare adâncime
la CIA Suseni ”– 2.975 lei;
 proiectare pentru realizarea obiectivului „Forarea unui puț de mare adâncime la CIA
Suseni ” conform – 20.000 lei;
 autorizare începere lucrări pentru realizarea obiectivului „Forarea unui puț de mare
adâncime la CIA Suseni ” – 1.965,83 lei;
 servicii dirigentare șantier pentru forarea unui puț de mare adâncime la CIA Suseni
– 1.890 lei.
 realizarea obiectivului „Forarea unui puț de mare adâncime la CIA Suseni –
168.510,90 lei.
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Calandru calcat rufe profesional industrial – 29.571,50 lei;
Maşină de spălat industrială – 33.915 lei;
Boiler 3000 litri, montaj și punere în funcțiune la CIA Suseni – 28.479,32 lei.

9. Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Bîlteni
- Maşină de spălat industrială – 29.988 lei.
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în
cuantum de 1.226.916 lei.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE ÎN CADRUL 68.02
,,ASITENŢĂ SOCIALĂ'' ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019- lei
cheltuieli de personal

1.131.064;
1,41%

9.467.220;
11,79%

902.882;
1,12%

273.500 ;
0,34%

-1.226.916;
-1,53%

406.424;
0,51%

bunuri şi servicii
asistenţă socială

alte cheltuieli

cheltuieli de capital

69.353.361;
86,36%

proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile
sume recuperate din anii
precedenți

În totalul cheltuielilor efectuate din bugetul local pe anul 2019, acest capitol bugetar deţine
o pondere semnificativă de 31,74%.
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor efectuate în cadrul acestui capitol bugetar,
cheltuielile de personal – 86,36%, cheltuielile privind bunuri și servicii – 11,79%, urmate de
cheltuielile cu asistența socială ce dețin o pondere de 1,41%, alte cheltuieli - 0,51%, cheltuielile de
capital – 1,12 % și cheltuielile cu proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile – 0,34%.
Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”
- credite bugetare iniţiale – 2.343.550 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 2.291.550 lei (97,78%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 52.000 lei (2.22%);
- credite bugetare definitive – 2.515.550 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 2.271.550 lei (90,30%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 244.000 lei (9,70%);
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- plăţi efectuate – 2.458.914 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în
sumă de 2.215.926 lei (90,12%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 242.988
lei (9,88%).
În cadrul acestui capitol bugetar, s-au finanţat activitatea Serviciului Public Judeţean
Salvamont Gorj, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj privind servicii şi dezvoltare publică.
Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel:
1. Analiza activităţii desfăşurată de către Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj
În anul 2019, Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj i-au fost
alocate, de către Consiliul Judeţean Gorj, în bugetul iniţial credite în
valoare de 2.132.000 lei, din care aferente secțiunii de funcționare în
sumă de 2.080.000 lei și aferente cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în
sumă de 52.000 lei, care au ajuns, prin rectificări bugetare, în bugetul final
la suma de 2.304.000 lei, din care aferente cheltuielilor secțiunii de
funcționare în sumă de 2.060.000 lei și aferente cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare în sumă de 244.000 lei, înregistrând plăţi în valoare de
2.288.767 lei (99,34%), din care aferente cheltuielilor secțiunii de
funcționare în sumă de 2.045.779 lei (99,31%) lei și aferente cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare în sumă de 242.988 lei (99,59%).
Pe titluri de cheltuieli, execuţia bugetară se prezintă astfel:

Cheltuieli de personal – prevăzute în bugetul inițial în sumă de 1.600.000 lei, atingând în
bugetul final, prin rectificări bugetare, valoarea de 1.380.000 lei, au înregistrat plăți în sumă de
1.368.689 lei (99,18%), reprezentând cheltuielile salariale pentru cei 16 angajaţi permanenţi,
contribuţia asiguratorie pentru muncă, asigurări pentru accidente de muncă și indemnizații de
delegare.


Cheltuieli cu bunuri si servicii – prevăzute în bugetul inițial în sumă de 480.000 lei, atingând în
bugetul final, prin rectificări bugetare, valoarea
de 680.000 lei, au înregistrat plăți în sumă
677.089 (99,57%), au fost destinate plății
utilităților, respectiv pentru încălzit, iluminat, apă,
canal, comunicaţii telefonie şi radiocomunicaţii
(pentru sediul central din Târgu-Jiu şi Baza de
salvare montană Rânca), cheltuieli cu materiale
consumabile și obiecte de inventar, cheltuieli cu
carburantul necesar funcționării autovehiculelor
din dotare, reparații și revizii auto, asigurări auto,
hrana pentru oameni în cadrul acţiunilor de
pregătire profesională şi salvare montană,
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medicamente şi materiale sanitare, prime de asigurare non-viață, alte cheltuieli specifice
activității de organizare și salvare montană, precum și pentru întreținerea bazelor de salvamont
aflate în administrare și dispuse pe teritoriul județului Gorj.


Active nefinaciare – prevăzute în bugetul inițial în sumă de 52.000 lei, atingând în bugetul final,
prin rectificări bugetare, valoarea de 244.000 lei, au înregistrat plăți în sumă 242.998 lei
(99,59%), suma utilizată vizând realizarea următoarelor cheltuieli de investiţii:
autospecială de salvare auto 4x4, 1 buc – 129.948 lei;
remorcă auto, 1 buc – 14.070 lei;
rucsac avalașă ABS, 6 buc – 24.000 lei;
stație radio portabilă, 10 buc – 49.980 lei;
modificare acoperiș Baza de Intervenție Salvamont Rânca - Novaci – 25.000 lei.

Din punct de vedere al activităţii specifice instituţiei, s-a constatat necesitatea creşterii
continue a activităţii de patrulare/prevenire şi salvare, datorată creşterii exponenţiale a numărului
de turişti din zona montană a judeţului nostru, acesta fiind un răspuns pozitiv la acţiunile de
promovare a potenţialului turistic al judeţului Gorj.
Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele identificate cu mare potenţial
şi afluenţă turistică, precum şi în zonele de plai cu aşezări de sezoniere sau permanente, zile de
patrulare în zona munţilor Cerna, Mehedinţi, Godeanu, Vâlcan, Parâng şi Căpăţânei iar, ca asistenţă,
în staţiunea Rânca şi în zona montană adiacentă.
Astfel, la cabinetul medical al Bazei de Intervenţie Salvamont de la Rânca a fost asigurată
asistenţa în regim zilnic de permanență, 24/24 h, indiferent de sezon și de afluxul de turişti din zonă,
salvamontiștii aflați în tură, între care minim un salvator montan cu calificare și de paramedic, pe
lângă activitățile specifice profesiei, acționând și ca echipă de prim răspuns la situaţiile ce necesitau
prim ajutor medical produse la nivelul structurilor de primire turistică din staţiune, pentru intervenţia
operativă fiind asigurată în permanenţă o ambulanţă salvamont pentru transportul cazurilor grave la
spital sau până la locul de întâlnire cu ambulanţa SAJ sau SMURD.
În cele 9 posturi salvamont, din zona submontană a judeţului, asistenţa a fost asigurată zilnic,
astfel, în 4 posturi salvamont cu personal administrativ cu pregătire în oferirea de informaţii turistice
şi în 5 posturi cu personal administrativ cu pregătire în oferirea de informaţii turistice şi atestat şi ca
salvator montan. Alături de aceştia, în weekendurile din sezonul turistic, posturile salvamont au fost
asigurate şi cu echipaje suplimentare de salvatori montani. În posturile Salvamont din Polovragi și
Baia de Fier a fost asigurată zilnic asistența și în cabinetele medicale, persoanele ce deservesc aceste
baze având și calificarea de paramedici. De altfel, chiar dacă toți salvatorii montani au pregătire
medicală certificată, în decursul anului, pentru asigurarea formării și pregătirii continue, 8 salvatori
montani au absolvit cursurile de paramedici în centrele de formare ale IGSU în cadrul unui program
inițiat de către Salvamont Romania și Departamentul pentru Situații de Urgență.
În perioada de referință, salvamontiştii gorjeni au fost solicitaţi să intervină la un număr de
313 evenimente în care au fost salvate 331 persoane. Dintre aceste evenimente, un număr de 247 sau petrecut în zona montană a județului Gorj, iar la 66 evenimente, salvatorii din cadrul Serviciului
Public Judeţean Salvamont Gorj, fiind solicitaţi să intervină ca structură de sprijin în afara zonei
montane.
Dintre evenimentele produse în zona montană, 134 au fost accidente specifice sezonului de
iarnă, iar 197, accidente specifice perioadei de vară. Din numărul total de cazuri, după intervenția
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echipelor salvamont pentru acordarea primului ajutor și transportul în zona montană, 68 de cazuri
au fost predate ambulanțelor SAJ sau SMURD, unul elicopterului SMURD, 21 cazuri au fost
transportate direct cu ambulanţa Salvamont Gorj, iar 2 cazuri serviciului IML.
In vederea pregătirii specifice a salvatorilor montani s-a asigurat participarea a 3 candidați la
școlile naționale de pregătire salvamont, patru candidaţi la cursul de pregătire de salvare cu
elicopterul și s-au organizat lunar, pe plan local, câte una – două acţiuni de pregătire centralizată şi
omogenizare a salvatorilor angajaţi şi voluntari precum şi de atragere şi formare de noi salvatori
candidaţi.
Echipajul canin de intervenție la avalanșă a urmat și absolvit stagiul anual de reatestare în masivul
Făgăraș la Cabana Capra, unde a efectuat și un exercițiu cu elicopterul al Ministerului Afacerilor de
Interne.
Fondurile alocate Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj în anul 2019 au permis
desfăşurarea activităţii în bune condiţii, reuşindu-se acoperirea integrală a principalelor necesităţi
financiare ale activităţii de salvare montană şi salvare speologică.

2. Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj, reflectată în cadrul capitolului bugetar 70.02
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”
Consiliul Judeţean Gorj a programat, în cadrul secțiunii de funcționare, la titlul II Bunuri si
servicii, atât în bugetul iniţial cât și în bugetul final suma de 211.550 lei, înregistrându-se plăţi în
valoare de 170.147 lei (80,43%) necesare pentru plata lucrărilor curente privind realizarea dren Post
Salvamont Tismana (52.168 lei), precum și pentru achitarea unor tarife de monitorizare a autorizaţiei
deţinute de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public, tipărirea licenţelor de
traseu pentru curse speciale, precum și pentru elaborare documentaţii cadastrale (117.979 lei).

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 70.02
"LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ",
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019 - lei

242.988;
9,88%

cheltuieli de personal

847.236;
34,46%

bunuri şi servicii

1.368.690;
55,66%

cheltuieli de capital
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În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în
cadrul capitolului bugetar 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” deţin o pondere de 0,97%,
iar în totalul acestui capitol, cheltuielile de personal dețin o pondere de 55,66%, cheltuielile privind
bunuri şi servicii 34,46% şi cheltuielile de capital – 9,88%.
Cap. 74.02 „Protecţia mediului”
Prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, s-au alocat credite bugetare și s-au
efectuat plăți în cadrul acestui capitol bugetar, după cum urmează:
- credite bugetare iniţiale – 1.456.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 1.447.000 lei (99,38%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 9.000 lei (0,62%);
- credite bugetare definitive – 1.412.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 1.403.000 lei (99,36%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 9.000 lei (0,64%);
- plăţi efectuate – 1.401.811 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în

sumă de 1.392.886 lei (99,36%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 8.925 lei
(0,64%).
În cadrul acestui capitol bugetar, s-au finanţat activitatea Serviciului Judeţean de Gestionare
a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj în
domeniul protecției mediului.
Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel:
1. Analiza activităţii desfăşurată de către ,,Serviciului Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj”
Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj este un
serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituit în data de 01.05.2007, în
temeiul prevederilor O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, Legea nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi a O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, a fost
desemnat să coordoneze şi să monitorizeze punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2010
privind colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul instituţiilor la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, a
instituţiilor publice şi societăţilor comerciale din subordine.
În anul 2019, Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare
Gorj i-au fost alocate, în cadrul secțiunii de funcționare, de către Consiliul Judeţean Gorj, în bugetul
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iniţial credite în valoare de 1.447.000 lei, în bugetul definitiv înregistrând suma de 1.403.000 lei,
plățile efectuate fiind în sumă de 1.392.886 lei (99,28%):
Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:


cheltuieli de personal – au fost prevăzute inițial credite bugetare în sumă de 1.387.000 lei,
atingând în bugetul final valoarea de 1.343.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de
1.335.154 lei (99,42%);



Cheltuieli cu bunuri si servicii – prevăzute în bugetul inițial în valoare de 60.000, atingând în
bugetul final valoarea de 62.980 lei, din care s-au înregstrat plățile în sumă de 60.717 lei
(96,41%);

Finanţarea activităţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţi de
Salubrizare Gorj s-a asigurat pentru efectuarea cheltuielilor de personal, respectiv pentru plata
cheltuielilor cu salarizarea personalului angajat, conform organigramei şi statului de funcţii al
serviciului aprobate pentru anul 2019, inclusiv a contribuţiei asiguratorie pentru muncă datorate, cât
şi pentru efectuarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, în vederea asigurării funcţionalităţii serviciului
de specialitate şi desfăşurării activităţii specifice de gestionare a deşeurilor.
Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj a desfăşurat
şi desfăşoară în continuare, activităţi specifice protejării mediului înconjurător, respectiv colectarea
selectivă a deşeurilor, precum şi acordarea sprijinului de specialitate autorităţilor locale, în vederea
organizării cartării şi realizării hărţii deşeurilor din judeţul Gorj.
Ca și în anii anteriori, pe tot parcursul anului 2019, salariaţii serviciului au fost implicaţi în
responsabilizarea administraţiilor publice locale din județ în ceea ce priveşte obligativitatea
colectării separate, pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.
În anul 2019, Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare
Gorj a desfășurat campanii de conștientizare și educație ecologică privind separarea deșeurilor
pentru compostare și reciclare, fiind dovedit faptul că, este mult mai avantajoasă decât depozitarea
deșeurilor la depozitul ecologic sau incinerarea acestora în gospodăria personală, atât din punct de
vedere financiar cât și pentru protecția mediului, distribuirea de materiale de promovare privind
colectarea selectivă.
Campania „Baterel și Lumea Non-E” desfășurată în perioada 07.01.2019 – 30.07.2019, s-a
adresat tuturor unităților de învățământ din județul Gorj, având ca și obiective creșterea nivelului de
informare și conștientizare cu privire la problematica colectării selective și reciclării deșeurilor în
rândul elevilor, responsabilizarea acestora prin implicarea activă într-o competiție pozitivă,
promovarea educației ecologice și stimularea colectării selective a echipamentelor electrice și
electronice vechi sau defecte, dar și a bateriilor și acumulatorilor portabili uzați.
În urma unui parteneriat semnat cu Asociația „Let's Do It Romania!”, Serviciul Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj a organizat pe data de 28 septembrie
2019 cea mai amplă acțiune de ecologizare din județul Gorj, acțiune la care au participat 11.237 de
voluntari, reușind să se colecteze 17.501 saci menajeri, saci ce au fost duși la depozitul ecologic din
Târgu Jiu.
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Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul
titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în
cuantum de 2.985 lei.
2. Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea acțiunilor în domeniul
protecției mediului
În cadrul acestui capitol, au fost programate credite bugetare, aferente secțiunii de
dezvoltare, în sumă de 9.000 lei, la titlul active nefinanciare, în vederea achiziționării Studiului
pentru menținerea calității aerului necesar elaborării Planului de menținere a calității aerului,
astfel cum prevede Legea nr. 104/2011, înregistrându-se plăți, în sumă de 8.925 lei (99,17%).

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 74.02
"PROTECŢIA MEDIULUI", ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT
PE ANUL 2019 - lei

60.717;
4,33%

-2.985;
-0,21%
8.925;
0,64%

cheltuieli de personal
bunuri şi servicii
active nefinanciare

1.335.154;
95,24%

sume recuperate din anii
precedenți

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în
cadrul capitolului bugetar 74.02 „Protecţia mediului” deţin o pondere de 0,55%, iar în totalul
acestui capitol, cheltuielile de personal deţin ponderea semnificativă de 95,24% și cheltuielile cu
bunuri şi servicii cu o pondere de 4,33%.
Cap. 84.02 „Transporturi”
- credite bugetare iniţiale – 151.585.500 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 15.644.000 lei (10,32%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 135.941.500 lei (89,68%);
- credite bugetare definitive – 162.800.630 lei, din care: cheltuielile secţiunii de
funcţionare cumulează suma de 27.333.780 lei (16,79%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare
cumulează suma de 135.466.850 lei (83,21%);
- plăţi efectuate – 93.371.771 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare
în sumă de 26.941.173 lei (28,85%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de
66.430.598 lei (71,15%).
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La acest capitol bugetar, Consiliul Judeţean Gorj a avut, ca obiectiv, elaborarea
documentaţiilor tehnico - economice aferente drumurilor județene, urmărirea, în condiţii de calitate,
a execuţiei şi finalizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare, reparaţii capitale, reparaţii curente şi
de întreţinere pe reţeaua publică de drumuri şi poduri judeţene.
Drumurile publice judeţene sunt componente principale ale sistemului de infrastructură
judeţean, iar întreținerea și repararea lor reprezintă o prioritate pentru judeţul Gorj, cu impact
semnificativ şi benefic în dezvoltarea obiectivelor socio - economice, prin descongestionarea şi
fluidizarea circulaţiei, facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere
principale, prin reducerea timpului şi a costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului şi creşterea
eficienţei administrării reţelei judeţene şi, mai ales, valorificarea potenţialului turistic şi economic,
precum şi desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi transport.
Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri
judeţene, cu o lungime totală de 837 de km, drumuri cu o stare de viabilitate precară, determinată
atât de structura rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare (circa 60%), cât şi
de traficul de mare tonaj, în continuă creştere pe marea majoritate a acestora.
Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:

Prin efectuarea de cheltuieli privind bunuri și servicii, s-au realizat lucrări de
întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean.
În acest sens, au fost prevăzute iniţial credite bugetare în sumă de 12.632.000 lei,
atingând în bugetul final valoarea de 24.321.780 lei şi s-au înregistrat plăţi de 23.932.581 lei
(98,40%).
Pentru anul 2019, Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Gorj şi-a propus și a executat
o paletă largă de lucrări de întreţinere, care asigură o stare de viabilitate corespunzătoare reţelei de
drumuri publice judeţene, în scopul încadrării în strategia de viabilizare a celor 34 de drumuri
judeţene.
Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a fost efectuată conform prevederilor
,,Normativului privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice”, indicativ AND 5542002, a reglementărilor tehnice şi a standardelor din domeniu în vigoare.
Întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza judeţului Gorj a fost
realizată în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare
privind calitatea şi siguranţa traficului.
Lucrările au fost realizate pe bază de comandă, în funcţie de bugetul alocat cu această
destinație.
Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în anul
2019 s-au efectuat plăți în valoare de 23.932.581 lei, din care: 22.956.719 lei pentru activitate de
întreținere și reparare propriu zisă și 975.862 lei pentru siguranța circulației.
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În cadrul titlului de cheltuieli „proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020” au fost prevăzute atât în bugetul iniţial
cât și în bugetul final credite bugetare în sumă de 40.590.740 lei şi au fost efectuate plăţi în sumă
de 8.881.149 lei (21,88%) aferente următoarelor proiecte:
1. „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CÂMPU MAREALBENI-CĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN DJ 675C”, Cod SMIS
109005
Proiectul „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu MareAlbeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești,
până în DJ 675C”, Cod SMIS 109005, este finanțat în
cadrul Programului Operațional Regional 2014 2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională, Prioritatea de
Investiții: 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 650 din 09.11.2017, semnat
între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT - Județul Gorj, în
calitate de beneficiar al finanțării.
Bugetul total al proiectului „Modernizare
drum județean (675B) ce traversează localitățile
Câmpu
Mare-Albeni-Călugăreasa-PrigoriaZorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, Cod SMIS
109005, este de 75.826.112,04 lei, din care:
71.795.197,84 lei finanțare nerambursabilă și
4.030.914,20 lei contribuție proprie a U.A.T. –
Județul Gorj (1.465.208,12 lei contribuție la
cheltuieli eligibile și 2.565.706,08 lei cheltuieli
neeligibile).
Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale
și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului
Județean 675 B”.
Obiectivul specific îl reprezintă ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a
gradului de confort al traficului rutier pe Drumul Județean (675B)”.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:
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lucrări de reabilitare a drumului județean;
lucrări de reabilitare de poduri;
lucrări de reabilitare de podețe;
realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete;
modernizarea de stații de transport public;
realizarea de consolidări terasamente;
realizarea de marcaje longitudinale și transversale;
realizarea de accese la proprietăți;
realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale;
activități de audit financiar extern;
activități de informare și publicitate.
Proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de finanțare.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de 7.649.330,00 lei, din care:

 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 152.797,00 lei;
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli neeligibile – 20.830,00 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 991.675,00 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 6.484.028,00 lei.
Veniturile conform cererilor de rambursare/prefinanțare depuse au fost în sumă de
4.348.876,00 lei, din care:
 subvenţii de la bugetul de stat 576.892,00 lei;
 finanţare externă nerambursabilă – 3.771.984,00 lei;
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă sume decontate de
UAT – Județul Gorj în cursul anului 2019, ce vor fi solicitate la rambursare în anul 2020.
2. „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE TRAVERSEAZĂ
LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE
AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI, SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN 67”,
Cod SMIS 108998
Proiectul „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează
localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia,
Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de
Olteţ, până în DN 67”, Cod SMIS 108998, a fost depus
spre finanțare în cadrul Programului Operațional
Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regională,
Prioritatea de Investiții: 6.1. - Stimularea mobilității
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 821 din 14.12.2017, semnat
între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și U.A.T. - Județul Gorj,
în calitate de beneficiar al finanțării.
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Bugetul total al proiectului „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce
traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de
Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” este de
90.008.404,32 lei, din care: 87.619.808,26 lei finanțare nerambursabilă și 2.388.596,06 lei
contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj (1.788.159,35 lei contribuție la cheltuieli eligibile și
600.436,71 lei cheltuieli neeligibile).
Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului
Județean 675 C”.
Obiectivele specifice:
Obiectivul specific 1 vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale
moderne și durabile, precum și a tuturor
celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică
a economiei și îmbunătățirea calității vieții, în
scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării
traficului, prin conectarea la rețeaua TNT – T
(Trans European Networks – Transport).
Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea
capacității portante, a siguranței circulației și a
gradului de confort al traficului rutier pe Drumul
Județean (675C)”.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:
-

lucrări de reabilitare a drumului județean;
lucrări de reabilitare de poduri;
lucrări de reabilitare de podețe;
realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete;
modernizarea de stații de transport public;
realizarea de consolidări terasamente;
realizarea de marcaje longitudinale și transversale;
realizarea de accese la proprietăți;
realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale;
activități de audit financiar extern;
activități de informare și publicitate.
Proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de finanțare.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de 1.198.316,46 lei, din care:

 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 23.966,32 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 155.781,15 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 1. 018.568,89 lei.
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare/prefinanțare depuse au fost în sumă
de 1.788.159,35 lei, reprezentând prefinanțare.
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă diferența de
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prefinanțare neutilizată, ce va fi cheltuită în anul 2020.
3. ”Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului Mehedinți –
Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj”, Cod SMIS
125982
Proiectul „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului
Mehedinți –Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj” ,
Cod SMIS 125982, a fost depus spre finanțare în
cadrul Programului Operațional Regional 2014 2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională, Prioritatea de
Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T,
inclusiv
a nodurilor
multimodale, nr. apelului de proiecte POR
2018/6/6.1 Apel de proiecte nefinalizate, Apel
pentru regiunile mai puțin dezvoltate.
În data de 22.11.2018 a fost semnat contractul nr. 3487 între Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operațional 2014 - 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de
Organism Intermediar și UAT JUDEȚUL Gorj, în calitate de Beneficiar al finanțării.
Bugetul total al proiectului ”Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000,
limita județului Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești,
județul Gorj”, Cod SMIS 125982 este de 38.175.307,64 lei, din care: 36.418.101,75 lei finanțare
nerambursabilă și 1.757.205,89 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj (743.226,58 lei
contribuție la cheltuieli eligibile și 1.013.979,31 lei cheltuieli neeligibile).
Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului
Județean DJ671B”.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Obiectivul specific 1 vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale
moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică a
economiei și îmbunatățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării
traficului, prin conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – Transport).
Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a
gradului de confort a traficului rutier pe Drumul Județean (671B)”.
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Prin investiția propusă se urmărește:
realizarea unui profil transversal tip
conform prevederilor legale – drum
județean cu două benzi de circulație;
stoparea degradării infrastructurii și
menținerea în exploatare a sistemului de
drumuri din județul Gorj;
realizarea unei structuri rutiere
rezistente la traficul greu de
perspectivă;
asigurarea siguranței circulației auto și
pietonale;
asigurarea scurgerii apelor în lungul drumului;
înlăturarea sau prevenirea apariției restricțiilor de circulație pe poduri și pasaje, asigurarea
durabilității în timp a podurilor, crescând durata de exploatare;
asigurarea semnalizării corespunzătoare a drumului;
activități de audit financiar extern;
activități de informare și publicitate.
Proiectul a fost finalizat în anul anul 2019, conform contractului de finanțare.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de 33.502,00 lei, din care:

 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 670,04 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 4.355,26 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 28.476,70 lei.
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare/prefinanțare depuse au fost în sumă
de 164.498,61 lei, din care:
 subvenţii de la bugetul de stat – 78.837,42 lei;
 finanţare externă nerambursabilă – 86.127,67 lei.


În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă
de 57.549.449 lei (60,66%), creditele bugetare iniţiale fiind în sumă de 95.350.760 lei, diminuate pe
parcursul execuţiei bugetare până la valoarea de 94.876.110 lei.
Analizând execuţia cheltuielilor investiţionale având ca scop întreținerea rețelei de drumuri
publice judeţene, atât în privinţa achiziționării unor dotări independente, cât și a serviciilor de
proiectare, respectiv execuție lucrări, prevăzute în cadrul listelor de investiţii, s-a constatat:
 ,,REABILITARE
STĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”

DRUM JUDEȚEAN 664A, KM 16+020 –

KM 18+920, COMUNA

Obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 664A, km 16+020 – km 18+920,
comuna Stănești, județul Gorj”, este amplasat pe drumul județean 664A, din comuna Stănești, între
km 16+020 – 18+920, în partea de nord-vest a județului Gorj.
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Drumul judetean 664A își are originea în drumul național 66D, în localitatea Bârsești și face
legătura între localitățile Urseni, Stănești, Curpen, Rugi și Turcinești.
Legătura cu drumurile județene 664 și 672B, este asigurată de drumul județean 664A, care
este amplasat pe partea de nord-vest a județului Gorj, fiind propus reabilitării pe lungimea totală de
2900,00 m.
În data de 26.06.2018 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 8492.
În anul 2019 au fost executate lucrări în valoare de 836.185,94 lei care au constat în:
a)

așternerea stratului de mixtură asfaltică - strat de legătură;

Așternere strat de legătură mixture asfaltică pe DJ 664A

b)
c)

așternerea stratului de mixtură asfaltică BA16 - strat de uzură;
execuție șanțuri de pământ;

d)
e)
f)

execuție acostamente balast;
execuție șanțuri cu secțiune protejată;
execuție semnalizare rutieră (montare 6 indicatoare rutiere și marcaj longituidinal 4,1 km).

Lucrările la obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 664A, km 16+020 – km
18+920, comuna Stănești, județul Gorj” au fost finalizate în data de 24.05.2019, încheindu-se, în
acest sens, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7039, efectuându-se plăți în sumă
de 836.185,94 lei.
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 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672C, KM 10+200– KM 14+700, COMUNA RUNCU,
JUDEȚUL GORJ”
Obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672C, km 10+200– km 14+700, comuna
Runcu, județul Gorj”, este amplasat pe drumul județean 672C, din comuna Runcu, între km 10+200–
km 14+700, în partea de nord-vest a județului Gorj.
Sectorul de drum județean 672C, km 10+200 – km 14+700, își are originea în drumul național
66D, în localitatea Răchiți și face legătura între localitățile Răchiți și Runcu, asigurând accesul spre
Cheile Sohodolului.
Drumul județean 672C a fost reabilitat pe lungimea de 4,5 km, pe sectorul cuprins între km
10+200 - km 14+700, care face legătura între drumul național 67D și Primăria comunei Runcu, situată
la intrarea pe ,,Cheile Sohodolului”.
În data de 19.06.2018 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 8116 privind execuția,
finalizarea și întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672C, km
10+200 – km 14+700, Comuna Runcu, Județul Gorj”.
În anul 2019 au fost executate lucrări în valoare de 3.199.863,81 lei, care au constat în:
- execuția casetelor de lărgire a drumului județean pe lungime de 1,020 km;
- strat de legătură pe o lungime de L= 1,020 km;
- strat de uzură pe o lungime de L=1,020 km;
- accese proprietăți, 90 bucăți;
- podețe transversale Ø500, 3 bucăți;
- acostamente, L=1,020 m;
- amenajarea terenului (deviere rețea electrică).
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Lucrările au fost finalizate în data de 07.10.2019, încheindu-se, în acest sens, procesul verbal
de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13939, în anul 2019, pentru obiectivul de investiție
,,Reabilitare drum județean 672C, km 10+200– km 14+700, comuna Runcu, județul Gorj”,
efectuându-se plăți în sumă de 3.199.863,81 lei.
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 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CORNEȘTI,
STOLOJANI, CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI RUNCU, JUDEȚUL GORJ”
În data de 27.07.2018, a fost semnat acordul contractual nr. 9987 privind servicii de
proiectare (PT+DEE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru
obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești,
Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”.
Investiţia este localizată în România, regiunea IV sud – vest Oltenia, Judeţul Gorj, pe
amplasamentul drumului judetean 672E, cuprins între km 0+000 – km 15+687, pe teritoriul
administrativ al comunelor Bălești, Arcani și Runcu și asigură legătura între DN 67 și DN 67D,
respectiv între DN 67D și DJ 672C.
Cu originea în DN 67 (localitatea Cornești) și sfârșitul în DJ 672C (localitatea Runcu), drumul
judeţean 672E, în lungimea totală de 15,687 km, străbate localităţile Cornești, Stolojani, Câmpofeni,
Arcani, Sănătești și Runcu.
În anul 2019 au fost efectuate plăți în valoare de 6.755.675,61 lei, pentru lucrări care au
constat în:
- execuția casetelor de lărgire a drumului județean cu lungime de 22,8 km;

- execuție burdușiri -330 mc balast, 165 mc piatră spartă;
- strat de bază pe o lungime de L= 7,192 km;
- strat de legătura pe o lungime de L= 7,192 km;
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podețe transversale Ø600 - 1 bucată, Ø800 - 3 bucăți; Ø1000 - 2 bucăți, Ø1200 - 1 bucată,
Ø1400 - 2 bucăți, Ø1300 - 3 bucăți;
lucrări de suprastructură pod – 3 bucăți.

Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru
obiectivul de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE
CORNEȘTI, STOLOJANI, CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI RUNCU, JUDEȚUL GORJ”, au fost
suportate din Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza
contractelor de finanțare și a actelor adiționale, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice.
Astfel, în anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 6.755.675,61 lei pentru lucrările
executate în baza acordului contractual nr. 9987/27.12.2018.

,,REFACERE ȘI CONSOLIDARE TERASAMENTE DJ 605C LA KM 14+120, SATUL
NISTOREȘTI, COMUNA ALIMPEȘTI”
Obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul
Nistorești, comuna Alimpești” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin H.G. nr.
514/12.07.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unitățile administrativ - teritoriale afectate de
calamități naturale.
În anul 2019 au fost executate lucrări care au constat în:
- amenajare zid de sprijin pe coloane benotto – 70 m;
- șanturi permeate – 185 mp;
- rigolă ranforsată - 84 mp;
- refacere sistem rutier – 1120 mp;
- parapeți adânciți – 110 m;
- acostamente S = 279 mp.
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Lucrările la obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km
14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești” au fost finalizate în data de 12.12.2019, încheindu-se, în
acest sens, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17808, în anul 2019 efectuându-se
plăți în sumă de 1.745.521,83 lei.
 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI,
JUDEȚUL GORJ”
Pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650,
comuna Bălănești, județul Gorj”, în anul 2019, au fost efectuate plăți avize/acorduri în sumă de
250,00 lei, conform certificatului de urbanism.
 ,,REFACERE PODEȚ PESTE CERNĂZOARA PE DJ 665 LA KM 40+220, SAT CERNĂDIA,
COMUNA BAIA DE FIER (CIRCULAȚIE ÎNTRERUPTĂ)”
Obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat
Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin
H.G. nr. 563 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ - teritoriale afectate de calamități
naturale.
În anul 2019 au fost executate lucrări care au constat în:
- suprastructură pod;
- cale pod;
- parapeți pod ranforsați;
- protecția auto;
- infrastructură pod;
- amenajare albie;
- protecție maluri;
- rampe de acces.
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Lucrările la obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220,
sat Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)” au fost finalizate în data de 07.11.2019,
încheindu-se, în acest sens, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15735.
Astfel, în anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 864.808,80 lei.

,,REFACERE PODEȚ PE DJ 665 LA KM 38+440, SAT CERNĂDIA, COM. BAIA DE FIER,
JUDEȚUL GORJ”
Obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, com. Baia de
Fier, județul Gorj” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin H.G. nr. 563 privind alocarea unei
sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,
pentru unele unități administrativ - teritoriale afectate de calamități naturale.
Podețul a fost prevăzut cu structura metalică cu tuburi metalice HELCOR HC1000 cu o
deschidere de 8,80 m.
Calea pe podeț este realizată dintr-o îmbrăcăminte asfaltică cu următoarea structură rutieră:
- 4,0 cm beton asfaltic BA16;
- 6,0 cm binder BAD22.4;
- 8,0 cm anorobat bituminous;
- 15,0 cm piatră spartă;
- 30,0 cm ballast.
Scurgerea apelor este realizată prin șanțuri betonate în lungime de tip 1, L = 10 m cu baza
de 0,50 m, tip II cu baza de 1,0 m, L = 10 m ;i tip 3 cu baza de 1,30, L = 5,0 m.
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În anul 2019 au fost executate lucrări care au constat în:
- structură metalică cu tuburi metalice HELCOR HC1000 cu o deschidere de 8,80 m;
- îmbrăcăminte asfaltică.
Lucrările la obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia,
com. Baia de Fier, județul Gorj” au fost finalizate în data de 19.08.2019, încheindu-se, în acest sens,
procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11308.
În anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 12.146,79 lei.
 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 673, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE SLIVILEȘTI,
ȘIACU, BOLBOȘI, IGIROSU, BORĂSCU, CALAPĂRU, TURCENI, BROȘTENI, PÂNĂ ÎN DN 66 (E79),
JUDEȚUL GORJ”
Obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești,
Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj” a fost
inclus în Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și
finanțat în baza contractului de finanțare nr. 315/27.07.2016 și a actului adițional 1628/30.12.2016.
În data de 30.10.2017, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 13515 privind execuția
lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile
Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul
Gorj”.
În anul 2019, au fost executate lucrări care au constat în:
- așternea stratului de uzură pe o lungime de aproximativ 8 km;
- execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanțuri, accese la
proprietăți, podețe transversale);
- execuția lucrărilor de reabilitare la poduri;
- execuție acostamente balast.
Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru
obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu,
Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”, au fost
suportate din Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza
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contractelor de finanțare și a actelor adiționale invocate mai sus, din bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează
localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66
(E79), Județul Gorj”, în anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 3.958.095,67 lei, reprezentând
valoarea lucrărilor executate.
 ,,REABILITARE DJ 674, VLĂDULENI-URDARI-TURCENI-IONEȘTI-LIMITĂ JUD. MEHEDINȚI”
În data de 28.06.2017 a fost aprobat Ordinul nr. 3470 privind aprobarea listei obiectivelor
de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală,
pentru județul Gorj, în perioada 2017-2020.
Conform listei aprobate, Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj, beneficiază de
finanțare prin Programul național de dezvoltare locală 2017 - 2020, pentru obiectivul de investiție
,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”.
Contractul de finanțare nr. 1969 din 07.03.2018 a fost semnat între Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate publică centrală, coordonatoare a
Programului Național de Dezvoltare Locală și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj, în
calitate de beneficiar al Programului Național de Dezvoltare Locală.
Perioada de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-TurceniIonești-limită jud. Mehedinți” este de maxim 4 ani, începând din data de 14.03.2018, respectiv până
la data de 14.03.2022.
În data de 29.02.2019, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 2229 privind execuția
lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud.
Mehedinți”.
În anul 2019, au fost executate lucrări care au constat în:
- frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente, execuție burdușiri, execuție reparații cu mixtură
asfaltică, etc.;
- așternea stratului de legătură și a stratului de binder pe o lungime de aproximativ 28 km;
- execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanțuri pereate aprox.
37000 mp , accese la proprietăți 770 buc., podețe transversale 19 buc.);
-execuția lucrărilor de reabilitare la poduri – 9 buc.
Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu - zise a lucrărilor pentru
obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”,
au fost suportate din Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza
contractului de finanțare, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ioneștilimită jud. Mehedinți”, în anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 39.580.613,93 lei,
reprezentând valoarea lucrărilor executate.
 ,,CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL ZLASTI PE DJ 674A, Km 5+020, COMUNA DANESTI,
JUDETUL GORJ”
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Obiectivul de investiție se realizează în spațiul rural, Regiunea Sud - Vest Oltenia, judetul
Gorj, pe teritoriu administrativ al Comunei Dănești.
Lucrările privind ,,Construire pod peste paraul Zlasti pe DJ 674A, Km 5+020, Comuna Danesti,
Judetul Gorj”, se realizează în amplasamentul podului existent pe drumul județean DJ 674A, km
5+020 în comuna Dănești și traversează pârâul Zlaști.
Realizarea obiectivului de investiție constă în lucrări de demolare a podului existent,
construire pod nou și lucrări în albie pentru stabilizarea talvegului.
În data de 12.09.2019 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 12623 pentru serviciile de
proiectare (faza PAD, PAC, POE, PT), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție
lucrări pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL ZLASTI PE DJ 674A, Km 5+020,
COMUNA DANESTI, JUDETUL GORJ .
În anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 94.303,71 lei pentru:
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza DALI + expertiză tehnică;
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția
lucrărilor;
- avize/acorduri conform certificatului de urbanism;
- cote I.S.C.
 ,,CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL SUNĂTOAREA PE DJ 665C, Km 11+620, SAT
MAGHEREȘTI, COMUNA SĂCELU, JUDEȚUL GORJ”
Obiectivul de investiție se realizează în spațiul rural, Regiunea Sud - Vest Oltenia, judetul
Gorj, pe teritoriu administrativ al Comunei Săcelu. Comuna Săcelu este formată din satele
Magherești, Săcelu, Hăiești, Jeristea și Blahnița de Sus.
Lucrările privind „Consolidare pod peste paraul Sunatoarea pe DJ665C, Km 11+620, sat
Magheresti, comuna Sacelu, judetul Gorj", se realizează în amplasamentul podului existent pe drumul
județean DJ 665C, km 11+620 în localitatea Magherești, comuna Săcelu și traversează pârâul (Turbați)
Sunătoarea.
Realizarea obiectivului de investiție constă în lucrări de consolidare a podului și lucrări în
albie pentru stabilizarea talvegului.
În data de 12.09.2019 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 12622 pentru serviciile de
proiectare (faza PAC, POE, PT), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și executie
lucrari pentru obiectivul de investiții ,,CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL SUNĂTOAREA PE DJ 665C,
Km 11+620, COMUNA SĂCELU, JUDEȚUL GORJ” .
În anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 355.215,65 lei pentru:
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza DALI + expertiză tehnică;
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția
lucrărilor;
- avize/acorduri conform certificatului de urbanism;
- cote I.S.C.;
- execuție lucrări - calibrare albie.
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 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 662, CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE LOCALITĂȚILE
CAPU DEALULUI – GILORT – PARAU – GROȘEREA  ANINOASA – BIBEȘTI– ANDREEȘTI - VLADIMIR TOTEA - TOTEA DE HUREZANI - HUREZANI, PÂNĂ ÎN DN 6B”
Drumul judeţean 662 este situat în partea de sud - est a judeţului Gorj şi face legătura între
drumurile naționale 66 și 6B, drumul străbate localitățile Capu Dealului – Gilort – Pârâu – Groșerea –
Aninoasa – Bibești – Vladimir – Totea - Totea de Hurezani - Hurezani. Drumul judeţean 662 are o lungime
totală de cca. 39,194 km și traversează teritoriile administrative ale comunelor Brănești, Aninoasa,
Săulești, Vladimir, Licurici și Hurezani.
În anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 40,00 lei reprezentând contravaloare avize
OCPI.


ACHIZIȚIE SISTEM GPS TEHNOLOGIE GNSS

Având în vedere faptul că U.A.T. – Județul Gorj are înscrise în evidențele de carte funciară și
cadastru în Sistemul național de proiecție STEREO 70 un număr de 31 de drumuri județene (din totalul
de 34 drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean Gorj, un număr de 3 drumuri fiind în lucru
în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și carte funciară) care însumează peste 800 km și că
există numeroase cereri prin care, proprietari sau deținători de terenuri ale căror limite se
învecinează cu drumul județean, solicită semnarea unor procese - verbale de vecinătate, sau
certificarea amplasamentului unei proprietăți în vecinătatea drumului județean, pentru
determinarea în teren a punctelor de contur, a limitelor drumurilor județene precum și pentru
determinarea detaliilor planimetrice și altimetrice a elementelor care fac parte integrantă din aceste
drumuri, au fost efectuate plăți din bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019 în sumă de
27.846,00 lei, pentru achiziționarea unui sistem GPS tehnologie GNSS, pentru identificarea punctelor
limitelor și a altor elemente în Sistem de proiecție STEREO 70 pentru rețeaua de drumuri județene
aflate în administrarea Consiliului Județean Gorj.

A fost încheiată nota de recepție și constatare nr. 14 din 11.11.2019.
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ACHIZIȚIE SISTEM ELECTRONIC DE CÂNTĂRIRE MOBIL

Reglementarea autorizării şi desfăşurării circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau
cu dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se regăsesc în Ordinul nr. 356/2010 pentru aprobarea Normelor privind
autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc
masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor .
Menținerea drumurilor publice județene într-o stare tehnică corespunzătoare desfășurării
traficului în condiții de siguranță presupune și verificarea transportatorilor care încalcă aceste
prevederi legale.

În acest sens, pentru îmbunătățirea stării de viabilitate a drumurilor publice județene,
respectiv pentru depistarea în trafic a vehiculelor de mare tonaj cu suprasarcină, care poate fi
realizată numai cu ajutorul unor sisteme electronice de cântărire, omologate, care permit emiterea
electronică a amenzilor, au fost efectuate plăți din bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019 în
sumă de 118.881,00 lei, achiziționându-se un sistem electronic de cântărire mobil.
A fost încheiat procesul verbal de predare – primire nr. 13965/07.10.2019 și procesul verbal
de punere în funcțiune nr. 13966 din 10.07.2019.

În vederea achitării ratelor bancare aferente împrumutului contractat pentru
finanţarea execuţiei obiectivului de investiţii privind „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661
Ţînţăreni - Tg.Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”, în bugetul iniţial pe anul 2019 au
fost prevăzute credite bugetare în sumă de 3.012.000 lei, rămase definitive, plăţile efectuate fiind
în sumă de 3.008.592 lei, înregistrate în cadrul titlului „rambursări de credite”, în secțiunea de
funcționare.
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PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA
CAP. BUGETAR 84.02 „TRANSPORTURI”,
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2019 - lei
23.932.581;
25,63%

3.008.592;
3,22%

bunuri şi servicii

57.549.449;
61,64%

proiecte cu finanțare din FEN aferente
cadrului financiar 2014-2020
active nefinanciare
8.881.149;
9,51%

rambursări de credtite

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în
cadrul capitolului bugetar 84.02 „Transporturi” deţin o pondere de 36,90 %, iar în totalul acestui
capitol, activele nefinanciare dețin 61,64%, cheltuielile privind bunuri şi servicii reprezintă
25,63%, proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 9,51% și rambursările de
credite 3,22%.

-

La finele anului, diferenţa dintre:
suma veniturilor încasate în cuantum de 261.557.525 lei;
suma plăţilor efectuate în cuantum de 253.047.731 lei şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în
situaţiile financiare la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 253.047.731 lei,
este de 8.509.794 lei, mai mare decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data de
31.12.2019, cu excedent.

II.

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL
DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
pe anul 2019 a fost fundamentat atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, prin bugetul
iniţial, la valoarea de 212.084.540 lei, iar în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 234.933.750
lei, execuţia, la partea de venituri, înregistrând suma de 214.919.073 lei (91,48%), iar la partea de
cheltuieli fiind de 219.786.304 lei (93,55%), defalcat pe următoarele instituţii publice de
subordonare judeţeană:



Muzeul Judeţean Gorj;
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”;
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Şcoala Populară de Artă;
Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu;
Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Dobriţa, Runcu.
- lei -

Nr.

UNITATEA

crt.

SURSA DE FINANŢARE

Iniţial

Final

1

2

3

0

Procent

venituri 2019

%

4

5=4/3x100

234.933.750

- subvenţii

13.916.900

25.885.760

- venituri proprii

198.167.64
0

209.047.990

Total, din care:

4.551.900

4.127.800

3.847.323

93,21

- subvenţii

3.944.400

3.810.800

3.553.085

92,99

607.500

317.000

294.238

95,80

Total, din care:

5.886.500

6.333.500

6.315.031

99,71

- subvenţii

5.551.500

5.951.500

5.933.691

99,70

335.000

382.000

381.340

99,83

Total, din care:

5.071.000

5.118.900

4.933.185

96,37

- subvenţii

4.421.000

4.188.900

4.002.011

95,54

650.000

930.000

931.084

100,12

174.219.14
0

197.663.990
11.451.000

179.479.434
11.445.985

90,80

0

186.212.990

168.033.449

90,24

22.356.000

21.689.560

20.344.100

93,80

0

483.560

480.423

99,35

22.356.000

21.206.000

19.863.677

93,67

214.919.073
91,48
25.415.285

98,18

189.503.788
90,65

Muzeul judeţean „Al. Ştefulescu”

- venituri proprii
2.

Realizat

212.084.54
0

TOTAL, din care:

1.

Buget 2019

Ansamblul artistic profesionist
„Doina Gorjului”

- venituri proprii
3.

Şcoala populară de artă Târgu-Jiu

- venituri proprii
4.

Spitalul Judeţean de Urgenţă,
Total, din care:
- subvenţii
- venituri proprii

99,96

174.219.14
0
5.

Spitalul de Pneumoftiziologie
„Tudor Vladimirescu” Dobriţa,
Total, din care:
- subvenţii
- venituri proprii

În analiza financiară realizată pe instituţii publice de subordonare judeţeană, ponderea cea
mai mare în totalul veniturilor realizate o deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă, respectiv 83,51%,
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urmat de Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – 9,46%, Ansamblul Artistic Profesionist
„Doina Gorjului” – 2,94%, Şcoala Populară de Arte Târgu-Jiu – 2,30%, Muzeul Judeţean „Alexandru
Ştefulescu”cu o pondere de 1,79%.
Încasările înregistrate în anul 2019, în sumă de 214.919.073 lei, raportate la prevederile
bugetare definitive, în cuantum de 234.933.750 lei, au fost realizate în procentaj de 91,48%, analiza
pe secţiuni, prezentându-se astfel:
-

veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 219.371.890 lei, au fost
încasate în valoare de 202.094.597 lei, (92,12%);
veniturile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 15.561.860 lei, au fost încasate
în valoare de 12.824.476 lei, (82,41%).

Ponderea veniturilor încasate la nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, pe componente de finanţare, este prezentată în
diagrama de mai jos:

25.415.285;
11,83%

STRUCTURA VENITURILOR ÎNCASATE
LA DATA DE 31.12.2019 - lei

venituri proprii
realizate
subvenţii alocate din
bugetul local

189.503.788;
88,17%

Ponderea veniturilor proprii realizate de instituţiile subordonate ce se finanţează la
nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri
proprii este prezentată în diagrama ce urmează:
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PONDEREA VENITURILOR PROPRII REALIZATE DE INSTITUŢIILE PUBLICE
SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2019 - lei

294.238;
0,16%

19.863.677;
10,48%

381.340;
0,20%
931.084;
0,49%

Muzeul Judeţean „Alexandru
Ştefulescu”
Ansamblul Artistic Profesionist
„Doina Gorjului”
Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu
Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu
Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu

168.033.449;
88,67%

După cum se poate observa, cea mai mare pondere în realizarea veniturilor proprii, în
totalul instituţiilor subordonate, o deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, cu un procent de
88,67%.
Ponderea veniturilor din subvenţii încasate de instituţiile subordonate ce se finanţează la
nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri
proprii este prezentată în diagrama de mai jos:
PONDEREA VENITURILOR ÎNCASATE DIN SUBVENŢII DE
INSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2019 - lei

3.553.085;
13,98%

11.445.985;
45,04%

4.002.101;
15,75%
Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu

Ansamblul Doina Gorjului

Școala Populară de Artă Tg-Jiu

5.933.691;
23,35%

480.423;
1,89%

Muzeul Județean Gorj Al. Ștefulescu
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Cele mai mari ponderi în totalul instituţiilor subordonate o deţin: Spitalul Judeţean de
Urgenţă Tg-Jiu 45,04%, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” - cu 23,35%, Școala
Populară de Artă Târgu-Jiu – cu 15,75%, Muzeul Județean Gorj – cu 13,98% și Spitalul de
Pneumoftiziologie Runcu 1,89%.
Pe instituţii publice, veniturile încasate la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu - totalul veniturilor programate în sumă de
197.663.990 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2019, în sumă de 179.479.434 lei (90,80%), din
care:
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 183.303.350 lei, au fost încasate în cuantum de
167.683.131 lei (91,48%);
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 14.360.640 lei, au fost încasate în cuantum de
11.796.303 lei (82,14%).
2. Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - totalul veniturilor
programate în sumă de 21.689.560 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2019, în sumă de
20.344.100 lei (93,80%), din care:
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 21.106.000 lei, au fost încasate în cuantum de
19.862.266 lei (94,11%);
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 583.560 lei, au fost încasate în cuantum de
481.834 lei (82,57%).
3. Muzeul Județean Gorj - totalul veniturilor programate în sumă de 4.127.800 lei, au fost
încasate, la data de 31.12.2019, în cuantum de 3.847.323 lei (93,21%), din care:
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 4.094.800 lei, au fost încasate în valoare de
3.847.323 lei (93,96%);
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 33.000 lei, nu au înregistrat încasări.
4. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – totalul veniturilor programate în
sumă de 6.333.500 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2019, în sumă de 6.315.031 lei (99,71%),
din care:
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 5.993.040 lei, au fost încasate în valoare de
5.977.615 lei (99,74%);
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 340.460 lei, au fost încasate în valoare de 337.416
lei (99,11%).
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5. Școala Populară de Artă Tg-Jiu - totalul veniturilor programate în sumă de 5.118.900 lei,
au fost încasate, la data de 31.12.2019, în sumă de 4.933.185 lei (96,37%), din care:
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 4.874.700 lei, au fost încasate în valoare de
4.724.262 lei (96,91%);
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 244.200 lei, au fost încasate în valoare de 208.923
lei (85,55%).

Prevederile bugetare definitive cumulate, la partea de cheltuieli a bugetului centralizat al
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii sunt în sumă de 234.933.750
lei, înregistrând plăţi efective în cuantum de 219.786.304 lei (93,55%), din care:
-

cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 219.371.890 lei, până la data
de 31.12.2019 s-au efectuat plăţi în valoare de 206.385.420 lei (94,08%);
cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 15.561.860 lei, până la data
de 31.12.2019 s-au efectuat plăţi în valoare de 13.400.884 lei (86,11%).

Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în totalul plăţilor înregistrate, la nivelul bugetului
centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, este prezentată
în diagrama de mai jos:
Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în
totalul plăţilor înregistrate la data de 31.12.2019- lei
13.400.884;
6,10%
secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

206.385.420;
93,90%

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul
secţiunii de funcţionare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
parţial din venituri proprii la data de 31.12.2019, se prezintă conform diagramei de mai jos:
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Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în
cadrul secţiunii de funcţionare la data de 31.12.2019- lei

cheltuieli de personal

787.616; 0,38%

-59.362; -0,03%

39.696.809;
19,22%

bunuri si servicii

165.960.357;
80,37%

alte cheltuieli

plăți efectuate în anii precedenți
și recuperate în anul curent

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul
secţiunii dezvoltare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial
din venituri proprii la data de 31.12.2019, se prezintă conform diagramei de mai jos:

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul
secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019- lei

345.847; 30,51%

cheltuieli de capital

787.616; 69,49%

proiecte cu finanţare FEN

Pe capitole de cheltuieli, conform clasificaţiei bugetare în vigoare, ponderea deţinută în
totalul plăţilor efectuate, conform execuţiei bugetare, se prezintă astfel:

134

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR
EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI LA DATA DE 31.12.2019 - lei
15.095.539;
6,87%
cap.66.10 Sănătate

cap.67.10 Cultură, recreere, religie

204.690.765;
93,13%

Capitolul de cheltuieli care deține cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare a
bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii la
data de 31.12.2019 este capitolul bugetar 66.10 „Sănătate”, reprezentând 93,13%, urmat de
capitolul bugetar 67.10 „Cultură, recreere, religie” cu o pondere de 6,87%.
Pe capitole de cheltuieli, în cadrul bugetului centralizat al instituțiilor publice și
activităților finanțate parțial din venituri proprii, execuția înregistrată la 31.12.2019 se prezintă
astfel:
Cap. 66.10 „Sănătate”
- credite bugetare iniţiale – 196.575.140 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 194.444.350 lei (98,92%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 2.130.790 lei (1,08%);
- credite bugetare definitive – 219.353.550 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 204.409.350 lei (93,19%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 14.944.200 lei (6,81%);
- plăţi efectuate – 204.690.765 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în
sumă de 191.836.220 lei (93,72%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de
12.854.545 lei (6,28%).

Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie”
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- credite bugetare iniţiale – 15.509.400 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 15.377.900 lei (99,15%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 131.500 lei (0,85%);
- credite bugetare definitive – 15.580.200 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 14.962.540 lei (96,04%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma
de 617.660 lei (3,96%);
- plăţi efectuate – 15.095.539 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în

sumă de 14.549.200 lei (96,38%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 546.339
lei (3,62%).
Pe instituții publice, în cadrul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților
finanțate parțial din venituri proprii, execuția înregistrată la 31.12.2019 se prezintă astfel:

1. MUZEUL JUDEŢEAN „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” GORJ
În cursul anului 2019, MUZEUL JUDEŢEAN „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” GORJ a organizat o
serie de acțiuni și proiecte, dintre care amintim:
1. 14 ianuarie - Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică;
2. 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară fotodocumentară;
3.Artefacte masonice. Expoziție temporară;
4. Zborul – spectacol coregrafic;
5. Revelațiile durerii. Oana Tudose. Ezpoziție temporară de pictură;
6. Gorjul istoric și pitoresc. Ezpoziție temporară de etnografie;
7. Emil Pașcalău. Expoziția temporară de pictură;
8. Marilena Preda – Sânc. Expoziție temporară de pictură;
9. 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei;
10. ȘAI. Expoziție temporară de caricatură;
11. Epoca bronzului în Oltenia. Simpozion naţional de arheologie;
12. Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, proiecţii de film, programe metamuzeale;
13. Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică;
14. Ziua Eroilor. Expoziţie temporară fotodocumentară;
15. Tudor Arghezi – poetul şi apicultorul. Lansarea revistei „Albinuța”, Nr. 5;
16. În bătătura bunicilor. Ateliere de vacanţă pentru copii destinat familiarizării cu gospodăria
ţărănească şi activităţile tradiţionale ale acesteia;
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17. EGOgrafie. Expoziţie temporară de pictură, grafică şi textile;
18. Şantierul arheologic de la Vârț - Rovinari, jud. Gorj;
19. Şantierul arheologic de la Logreşti – Seaca „Capul Dealului”;
20. Zilele muzeului Arhitecturii Populare de la Curtișoara;
21. Festivalul Național de Etnografie și Folclor pentru copii și tineret, Curtișoara. Ediția a II-a, 2019;
22. Zilele Europene ale Patrimoniului. Expoziție temporară;
23. 14 octombrie 1916 – Luptele de la Podul Jiului. Reconstituire istorico-militară;
24. Ion Popescu - Voiteşti un savant dat uitării. Simpozion naţional de geologie;
25.Centenarul Unirii Bucovinei şi Transilvaniei cu România. Expoziţie temporară fotodocumentară.
Concurs judeţean de istorie;
26. EGOgrafie miniaturală. Expoziţie temporară de pictură;
27. 16-22 decembrie Zilele Recunoştinţei. Evocare şi expoziţie temporară fotodocumentară;
28. Cartografierea arheologică a județului Gorj.
Instituția a desfășurat și manifestări culturale finanțate de Ministerul Culturii și Identității
Naționale, care au totalizat costuri în sumă de 56.010 lei, cu ocazia proiectului de aniversare a
Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial, acestea fiind:
”Centenarul Unirii Bucovinei şi Transilvaniei cu România ”;
„14 octombrie – Luptele de la Podul Jiului. Reconstituire istorico - militară”.
Bugetul aprobat iniţial Muzeului Judeţean Gorj la partea de venituri a fost în valoare de
4.551.900 lei, din care: 3.944.400 lei reprezintă subvenţii acordare în completarea veniturilor proprii
propuse a fi realizate, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării, dezvoltării și
promovării instituţiei, desfășurării proiectelor și activităților sale specifice, iar diferenţa de 607.500
lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului bugetar.
Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 4.127.800 lei, din care: 3.810.800 lei reprezintă
subvenţii acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor
necesare funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 317.000 lei o constituie
veniturile proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2019.
Din totalul veniturilor realizate de Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj în sumă de
3.847.323 lei, veniturile proprii dețin o pondere de 7,65%, respectiv în sumă 294.238 lei, iar
subvenţia alocată din bugetul propriu general al judeţului reprezintă 92,35%, respectiv suma de
3.553.085 lei.
Analizând execuţia bugetară pe anul 2019, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor efective
a fost de 3.847.323 lei, din care: 3.553.085 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din subvenţiile
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acordate din veniturile bugetului local şi 294.238 lei - au avut ca sursă veniturile proprii încasate de
instituţie pe parcursul anului 2019.
Utilizarea acestor sume s-a făcut în scopul asigurării cheltuielilor necesare bunei desfăşurări
a activităţii proprii şi se reflectă în cadrul capitolului bugetar 67.10 „Cultură, recreere şi religie” cu
următoarea destinaţie:
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 3.847.323 lei, din care: cheltuieli de personal
– 2.668.516 lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor aferente, cheltuieli cu
bunuri şi servicii în valoare de 1.129.123 lei, necesare asigurării plăţii utilităţilor, a cheltuielilor
privind întreţinerea, gospodărirea, achiziţia de materiale, produse, consumabile, rechizite, alte
cheltuieli specifice desfăşurării activităţii, asigurarea costurilor de reparaţii curente necesare,
carburanţi, prestări servicii diverse precum și alte cheltuieli reprezentând sume aferente persoanelor
cu handicap neîncadrate în valoare de 50.134 lei și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate
în anul curent în sumă de - 450 lei.
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare – nu prezintă cheltuieli.
Veniturile proprii, în sumă de 294.238 lei, au fost realizate, în principal, din taxe de vizitare
muzee, vânzări de pliante şi vederi, închirieri săli pentru diverse activităţi.
Gradul de autofinanţare al instituţiei pentru acest an a fost realizat în procent de 7,65%.
2. ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „DOINA GORJULUI”
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, în calitatea sa de instituție publică de
spectacole în subordinea Consiliului Județean Gorj, își are foarte bine conturat locul și rolul său, dacă,
pe lângă valoarea producțiilor sale, se ține cont și de cei 72 de ani de experiență, de când a fost fondat
și până în prezent.
În ultima perioadă, s-a constatat că fiecare an a reprezentat un reviriment în activitatea
ansamblului. Astfel, dacă în urmă cu doi ani s-au impus printr-o activitate circumscrisă Centenarului
Românie Mari, 2019 a fost un an, de asemenea, de excepție, sub aspectul numărului mare de acțiuni
și spectacole și, nu în ultimul rând, în ceea ce privește realizarea și chiar depășirea programului de
venituri proprii.
Din acțiunile importante care au suscitat, în funcție de agenda culturală, interesul și
implicarea Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, prezentăm:
- 14 ianuarie - ziua de naștere a Ecaterinei Teodoroiu, cea care, prin faptele-i de glorie, și-a
dăltuit numele între eroii Marii Uniri a României de la 1918, a fost marcată în Piața Prefecturii;
-15 Ianuarie - Ziua Culturii Naționale, în care îl omagiem pe cel care a fost și va rămâne poetul
nepereche al nemului românesc, Mihai Eminescu, zi omagiată printr-un recital de poezie și romanțe
pe versurile poetului, „dându-ne mâna”, în colaborare cu CJCPCT Gorj;
- 24 ianuarie – Ziua Unirii Moldovei cu Țara Românească, sub oblăduirea aceluiași conducător,
Alexandru Ioan Cuza;
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- 1 februarie, la Cimitirul Eroilor, a fost cinstită memoria profesorului Liviu Dafinescu, la
împlinirea a 15 ani de la deces;
- 13-14 februarie - Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a fost prezent la Otopeni
unde a susținut, orchestral, coregrafic și vocal, o ediție ce s-a filmat de Dragobete de către TVR Tezaur folcloric;
- 15 februarie, în aula Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, s-a desfășurat un
spectacol ce l-a avut invitat de onoare pe inegalabilul Gheorghe Zamfir, iar în data de 19 februarie a
fost omagiat Constantin Brâncuși într-un spectacol de excepție desfășurat în București;
În preajma Dragobetelui, în data de 21 februarie, artiștii Ansamblului Artistic Profesionist
„Doina Gorjului” s-au reîntâlnit cu „tinerii însurăței” care și-au serbat Nunta de Aur;
În cursul lunii martie, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”a fost implicat în trei
evenimente majore. Fiecare dintre ele a presupus o pregătire prealabilă, constând în scenarii diferite
și nenumărate repetiții.
De mărțișor, la Călărași, în Republica Moldova, a fost organizat, în cadrul Festivalului
Mărțișorului Moldovenesc, un spectacol de excepție.
-

-

-

-

21 martie, Ziua Olteniei, a fost marcată printr-un spectacol la Craiova, la Teatrul Național
”Marin Sorescu”, alături de Ansamblul folcloric „Maria Tănase” și de alte instituții de cultură
din Oltenia;
26-27 martie, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a dus faima folclorului
meleagurilor noastre, cu ocazia manifestărilor organizate de Ansamblul Profesionist
„Transilvania” din Baia Mare;
2 aprilie - artiștii instituției au fost prezenți la filmări pentru Etno TV;
20 aprilie - faza finală (județene) a celei de-a XVI-a ediții a Festivalului dansului și portului
popular gorjenesc „Memorial Liviu Dafinescu”;
30 aprilie - spectacol la Padeș cu prilejul inaugurării unui nou cămin cultural;
1 mai – Sărbătoarea Muncii – spectacol organizat la Drăgoieni;
5 mai, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a prezentat un spectacol la
Dănciulești și la Drobeta Turnu Severin, cu prilejul zilelor acestui municipiu;
12 mai s-au desfășurat manifestări artistice în două locații diferite: Văgiulești – la sărbătoarea
salcâmului și la Runcu, de Gherman, la Festivalul „Maria Apostol”;
a treia duminică i-a regăsit pe artiștii instituției la Novaci, la cea de-a 52-a ediție a Festivalului
cântecului, jocului și portului ciobănesc, intitulat sugestiv, „Urcatul oilor la munte”;
21 mai, de ziua Sf. Împărați Constantin și Elena, s-a împlinit un secol de la moartea lui Dincă
Schileru, gorjeanul nostru de frunte care, pe lângă atâtea fapte bune pe care le-a făcut de-a
lungul vieții sale, ne-a dus faima și în Parlamentul României acelor vremuri. Evenimentul a
fost marcat la Bâlteni, acolo unde, între altele, a ctitorit o școală ce-i poartă numele;
24 mai - spectacol în cadrul Zilelor municipiului Târgu Jiu;
31 mai – 2 iunie a avut loc o nouă „ÎNTOARCERE A GORJENILOR ACASĂ”, la care au participat
membrii ai celor două ligi culturale ale Fiilor Gorjului din București și Timișoara, precum și alți
gorjeni care ne fac cinste pe meleagurile unde își desfășoară activitatea. Alături de aceștia,
grație unui parteneriat între Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și Filiala Gorj a
UAP, s-a desfășurat o gală a picturilor inspirate din opera lui Brâncuși, la care a fost prezentă
o parte dintre cei mai buni pictori ai României zilelor noastre. Acțiunea a culminat cu
manifestările organizate la Padeș, în Câmpia Soarelui, în data de 2 iunie, menite să readucă
în memoria celor prezenți, Revoluția lui Tudor Vladimirescu de la 1821;
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6 iunie – spectacol la Balș, județul Olt;
9 iunie la Islaz, Teleorman;
13 iunie, București, hotel Flora cu prilejul Sesiunii internaționale pe teme de telecomunicații;
20 iunie, Sinaia, spectacol în cadrul manifestărilor prilejuite de Întâlnirea Salvamontiștilor
Europeni;
21 iunie - București, Festivalul Internațional de Folclor;
23 iunie - Ziua Iei Românești - spectacol la Peștișani în parteneriat cu Primăria Comunei
Peștișani și Asociația femeilor antreprenor din România;
29 iunie - spectacol la Căpreni;
3 iulie a avut loc la Timișoara, Festivalul Inimilor;
18 iulie, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, a participat la Râmnicu Vâlcea la
un spectacol în cinstea energeticienilor;
19 iulie artiștii instituției au susținut orchestral Festivalul de cântec ciobănesc „Cheile
Oltețului” de la Polovragi, iar în continuare au susținut un spectacol artistic, avându-i invitați
de onoare pe Mariana Deac și Robert Târnăveanu;
19 – 20 iulie - o nouă ediție a Festivalului de muzică rock de la Rânca, în organizarea aproape
exclusivă a Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”;
1 august - Festivalul tineretului de la Godinești, în desfășurarea căruia Ansamblul Artistic
Profesionist „Doina Gorjului” are un rol preponderent, în sensul că asigură suport orchestral
pentru desfășurarea concursului tinerelor talente și în continuare, susține un spectacol
folcloric;
6 august – spectacol la Logrești;
11 august - spectacol cu ocazia zilelor orașului Baia de Aramă;
14 - 15 august, la Tismana s-a desfășurat o nouă ediție a Festivalului cântecului, jocului și
portului popular, la care Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și-a adus aportul
prin susținerea orchestrală a concursului precum și prin prezentarea unui spectacol pe scena
festivalului;
19 - 23 august s-a desfășurat la Târgu Jiu o nouă ediție a Festivalului Internațional de Folclor;
25 august – spectacol pe scena orașului Băilești în județul Dolj;
1 septembrie - spectacol la Întorsura Buzăului, la Festivalul ”Ciobănașul”;
11 septembrie, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a fost mesagerul oltenilor în
cadrul manifestărilor organizate de Centrul Cultural „Bucovina” la Suceava, prilejuite de
aniversarea Ansamblului Profesionist „Ciprian Porumbescu”;
în ultima duminică a lunii septembrie, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” s-a
deplasat la București unde a avut loc întâlnirea de toamnă a Ligii Culturale ”Fiii Gorjului”,
manifestare în cadrul căreia, alături de gorjenii din ligă, au fost prezente numereoase
personalități ale vieții cultural - spirituale și academic;
1 octombrie a fost deasemenea o zi bogată în evenimente culturale. În cursul dimineții,
artiștii instituției au susținut spectacol la Târgu Jiu, în Piața Mare, cu prilejul Zilei Recoltei, iar
după amiază au fost prezenți la Novaci, la Festvalul tocanului;
20 octombrie - reîntâlnire, după un an, cu iubitorii de folclor din Ciupercenii Noi din județul
Dolj;
25 octombrie - spectacol lângă Drăgășani, în județul Vâlcea;
4 - 7 noiembrie - s-a desfășurat Festivalul cântecului popular românesc „Maria Lătărețu”. Ca
și cele din anii trecuți a fost o ediție reușită cu o largă participare a tinerilor interpreți vocali
și instrumentiști;
15 noiembrie - spectacol la Timișoara, cu ocazia reîntâlnirii Ligii ”Fiii Gorjului”, în Banat;
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-

27 noiembrie, la Sibiu, s-a desfășurat Festivalul „Ioan Macrea”. Acest festival reunește
ansambluri profesioniste, oferindu-le posibilitatea să-și dovedească valoarea repertoriului și
a interpreților. De fiecare data, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a reușit să
cucereasca publicul spectator;
- 1 decembrie - Ziua Națională a Românie. Și de această dată a fost o amplă desfășurare de
forțe artistice dar și de tehnică, având în vedere că spectacolul Ansamblului Artistic
Profesionist „Doina Gorjului” a încheiat parada organizată, cu acest prilej, pe bulevardul
Constantin Brâncuși în zona stadionului;
- 6 decembrie – spectacol la Drăgășani, județul Vâlcea;
- 15 decembrie - spectacol la Bumbești Jiu;
- 21 decembrie, la Rânca – ediția I a Festivalului Ignatului. O nouă manifestare culturală înscrisă
pe agenda județului la inițiativa Consiliului Județean, un spectacol susținut de Ansamblul
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” pe o durată de cca. 5 ore. Alături de Ansamblul Artistic
Profesionist „Doina Gorjului” au fost prezente ansambluri de amatori din Novaci, Baia de Fier,
Polovragi și Runcu.
Instituția a fost, deasemenea, omniprezentă în cadrul acțiunilor prilejuite de Alaiul
obiceiurilor de iarnă desfășurate în oraș.
Bugetul aprobat iniţial Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” la partea de
venituri a fost în valoare de 5.886.500 lei, din care: 5.551.500 lei reprezintă subvenţii acordare în
completarea veniturilor proprii propuse a fi realizate, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare
funcţionării, dezvoltării și promovării instituţiei, desfășurării proiectelor și activităților sale specifice,
iar de 335.000 lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului bugetar.
Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 6.333.500 lei, din care: 5.951.500 lei reprezintă
subvenţii acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor
necesare funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 382.000 lei o constituie
veniturile proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2019.
Din totalul veniturilor realizate de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” în sumă
de 6.315.031 lei, veniturile proprii dețin o pondere de 6,04%, respectiv în sumă 381.340 lei, iar
subvenţia alocată din bugetul propriu general al judeţului reprezintă 93,96%, respectiv suma de
5.933.691 lei.
Analizând execuţia bugetară pe anul 2019, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor efective
a fost de 6.315.031 lei, din care: 5.933.691 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din subvenţiile
acordate din veniturile bugetului local şi 381.340 lei - au avut ca sursă veniturile proprii încasate de
instituţie pe parcursul anului 2019.
Utilizarea acestor sume s-a făcut în scopul asigurării cheltuielilor necesare bunei desfăşurări
a activităţii proprii şi se reflectă în cadrul capitolului bugetar 67.10 „Cultură, recreere şi religie” cu
următoarea destinaţie:
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 Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 5.977.615 lei, din care: cheltuieli de personal
– 4.544.795 lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor aferente, cheltuieli cu
bunuri şi servicii în valoare de 1.361.856 lei, necesare asigurării plăţii utilităţilor, a cheltuielilor
privind întreţinerea, gospodărirea, achiziţia de materiale, produse, consumabile, rechizite, alte
cheltuieli specifice desfăşurării activităţii, asigurarea costurilor de reparaţii curente necesare,
carburanţi, prestări servicii diverse precum și alte cheltuieli reprezentând sume aferente persoanelor
cu handicap neîncadrate în valoare de 70.964 lei.
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare – 337.416 lei, reprezentând active nefinanciare, respectiv: o
remorcă utilată necesară atașării microbuzului Ford, un contrabas, un laptop cu sistem de operare
IOS necesare desfășurării activității artistice a instituției.
Veniturile proprii, în sumă de 381.340 lei, au fost realizate din desfășurarea activității
specifice.
Gradul de autofinanţare al instituţiei pentru acest an a fost realizat în procent de 6,04%.

3.

ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU - JIU

Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu oferă servicii culturale comunităţii gorjene, activitatea
specifică instituţiei se circumscrie ariei de educaţie permanentă și formare continuă de interes
comunitar, în afara sistemelor formale de educaţie în domeniul artelor scenice și vizuale, populare
sau culte, în cel al meșteșugurilor tradiţionale, alături de conservarea, protejarea, transmiterea,
promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial al zonei.
De asemenea, instituţia oferă produse şi servicii culturale diverse pentru comunitate. In acest sens,
Şcoala Populară de Artă este unul dintre principalii furnizori de evenimente culturale cuprinse în
Agenda Culturală a Consiliului Judeţean Gorj.
În ceea ce priveşte managemetul administrativ, instituţia dispune de baza materială necesară

prelucrării informatizate a datelor. Au fost achiziţionate în cursul anului 2019 obiecte de inventar,
aparatură şi tehnică necesare desfăşurării activităţii de instruire şi a celei de spectacole: recuzită
teatru de păpuși, boxe, laptop, aspirator.
În ceea ce priveşte managemetul programelor, pe segmentul educaţiei permanente, dacă
numărul de cursanţi înscriși în anul şcolar 2018 - 2019 era de 2842, în anul şcolar 2019 - 2020 numărul
acestora a fost de 3070.
În anul școlar 2019 - 2020 a fost înființată o secție nouă în comuna Aninoasa (dansuri
populare), comună în care nu a existat până acum o secție a Școlii Populare de Artă Târgu Jiu și au
fost reînființate secțiile de la Bengești-Ciocadia (grup vocal folcloric), Bumbești-Pițic (grup vocal
folcloric), Fărcășești (dansuri populare, grup vocal folcloric și vioară) și Peștișani (iconărit și pictură).
Totodată, s-a acționat și în direcția diversificării disciplinelor studiate, fiind înființate noi discipline la
Târgu Cărbunești (canto muzică populară) și Țicleni (acordeon). Nu s-a reușit păstrarea în continuare
a secțiilor de la Hurezani, Jupânești, Stoina și Turburea.
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În domeniul educației pe tot parcursul vieţii, activitatea desfășurată a vizat dezvoltarea şi
perfecţionarea aptitudinilor şi talentului individual sau de grup, prin organizarea sau participarea
cursanților școlii la festivaluri, concursuri, spectacole, expoziții etc.
În anul 2019 cursanții au participat la cât mai multe activități de profil organizate de instituțiile
similare din țară sau de alte organizații care au ca scop păstrarea, conservarea şi transmiterea
patrimoniului imaterial autentic precum și promovarea valorilor autentice ale creaţiei naţionale
contemporane şi artei interpretative neprofesioniste, respectiv:
Locul
desfășurăr Tipul activității
ii

Nr.
crt.

Denumire activității

1

Concurs de Artă Fotografică „Obiceiuri de iarnă”,
ed. a VII-a

ClujNapoca

Concurs

31 ianuarie

2

Seara Artelor – Porți deschise la Școala de Arte
Cluj

ClujNapoca

Expoziție

7 februarie

3

Concurs național de artă plastică Ion Irimescu, ed.
a XI-a

Suceava

Concurs

27 februarie

4 Festivalul de Măști Kukerlandia

Yambol Bulgaria

Festival

28 februarie-3
martie

5 Salonul de pictură „Arte Mici”

Motru

Concurs

23 martie

Galați

Concurs

8-19 aprilie

Alba Iulia

Concurs

13 aprilie

Pitești

Concurs

20 aprilie

9 Vin Floriile cu soare și soarele cu Florii

București

Spectacol și
expoziție

21 aprilie

Concursul Național de dans modern și Tenis de
10
masă Trofeul Drobeta

DrobetaTurnu
Severin

Concurs

4 mai

11

Concurs Național de Pictură și Grafică „Ilie
Cămărășan”

Baia Mare

Concurs

6-18 mai

12

Festivalul Internațional de folclor pentru copii și
tineret „Am fost ș-om fi”, ed. a XXI-a

Baia Mare

Festival

16-18 mai

13

Concursul Național de Pictură și Grafică Vespasian
Lungu, ed. a XXIV-a

Brăila

Concurs

26 mai

14

Festivalul concurs naţional de folclor pentru tineri
Cumpăna Festival-Concurs 31 mai-1 iunie
interpreţi „Dor de cânt românesc”, ed. a XIV-a

6

Concursul Național de Arte Vizuale Nicolae
Mantu, ediția a XIII-a

7

Concursul Național de dans modern „Bucuria
dansului”

8

Festival internațional de pian „Primăvara artelor”,
ed. a XII-a

Data
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Locul
desfășurăr Tipul activității
ii

15

Festivalul de dans modern și muzică ușoară „Flori
Timișoara Festival-Concurs
în orașul florilor”, ed. a XXVIII-a

16

Festivalul Zilele Şcolilor Populare de Arte, ed. a
XVIII-a

17

Concurs Interjudețean de dans modern „Pe aripi
de primăvară”, ed. a XVII-a

Festivalul concurs naţional de interpretare vocală
18 a muzicii populare româneşti „Aurelia FătuRăduţu”, ed. a XXVI-a
Tabăra Internaţională de artă plastică Lumina
19
nordului, ed. a XIV-a

22

Festivalul Internațional „Sibiu, Capitala Muzicală”,
ed. a VII-a

23

Festivalul- Concurs Național „Arte și tradiții
românești”, ed. a VI-a

24

Festivalul de doine și balade "Ileana
Constantinescu", ed. a XLIV-a

1 iunie

Târgu
Mureş

Festival

5-6 iunie

DrobetaTurnu
Severin

Concurs

6 iunie

Bocşa,
Caraş
Severin

Festival-Concurs

19-20 iunie

MăliniFălticeni Suceava

Tabără

8-13 iulie

Festivalul-Concurs Internațional de Muzică
Cernăuți,
20 Populară Românească ”În Grădina cu Flori Multe”,
Festival-Concurs
Ucraina
ed. а XV-a
21 Festivalul Tradițiile verii

Data

Craiova
Sibiu
Slatina

Festival

12-14 iulie
21 iulie

Festival-Concurs 23-24 august
Festival-Concurs

18-19
septembrie

Drăgănești
Festival-Concurs 27 septembrie
-Olt,

Festivalul concurs naţional de interpretare vocală
25 muzică populară, ’’In memoriam Marin Ghiocel ’’,
ed. a VII-a

Giurgiu

Festival-Concurs

Festivalul-Concurs Internaţional de Muzică
26 Tradiţională Veche ”Sus pe Argeş la Izvoare”, ed. a
X-a

Pitești

Festival-concurs 18 octombrie

10-11
octombrie

Festivalul Internațional de Muzică și dans
"Transylvanian Stars", ed. a IV-a

Târgu
Mureș

Concurs

19 octombrie

28 Concursul de dans "Perla Dunării", ed. a XX-a

Orșova

Concurs

19 octombrie

Festival concurs internațional de interpretare a
29 cântecului popular Mureș dorurile tale..., ed. a
VII-a

Reghin

Festival-concurs

24-25
octombrie

27
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Locul
desfășurăr Tipul activității
ii

Data

30

Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele
Neamului”, ed. a XII-a

Suceava Festival-concurs

31

Festivalul Cântecului popular românesc „Maria
Lătărețu”

Târgu Jiu Festival-concurs 5-7 noiembrie

Festivalul concurs național al interpreților
32 cântecului popular românesc „Maria Tănase”, ed.
a XXV-a
33

Festivalul concurs național de muzică populară
„Vâlcea plai de cânt și dor”

28-30
octombrie

Festival-concurs

11-15
noiembrie

Râmnicu
Festival-concurs
Vâlcea

22-23
noiembrie

Craiova

34 Festivalul „E vremea colindelor”

Ploiești

Festival

7 decembrie

35 Alaiul datinilor „Din bătrâni, din oameni buni”

Craiova

Festival

8 decembrie

36 Seara de colinde

Otopeni

Spectacol

12 decembrie

37 Târgul de Crăciun

Reșița

Spectacol

14 decembrie

București

Festival

14 decembrie

Spectacol

15 decembrie

38

Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun și Anul
Nou – Florile Dalbe

39 Concertul tradițional de Crăciun – Radio România București
40 Târgul de Crăciun București

București

Festival

22 decembrie

41 Festivalul Datinilor de iarnă „Marmația 2019”

Sighetu
Marmației

Festival

27 decembrie

Participarea la festivaluri și concursuri a fost una destul de mare, fapt dovedit de numărul de
premii câștigate de cursanții Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Trebuie precizat că unii dintre cursanți
urmează în paralel și cursuri similare la Palatul Copiilor Târgu Jiu sau sunt înscriși la Liceul de Arte
„Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, motiv pentru care considerăm că la succesele repurtate de cursanți
au contribuit, în egală măsură și profesorii celor două instituții.
Astfel, s-au obținut un număr de 453 de premii și mențiuni la cele 94 de competiții la care au
participat, fie că a fost vorba de competiții internaționale, naționale, regionale sau județene/locale.
Cele mai multe premii au fost obținute la disciplinele care țin de artele scenice (canto muzică
populară și ușoară, instrumente muzicale și dans) – 427 de premii, restul de 26 fiind obținute la
competiții care țin de artele vizuale (pictură și grafică).
În ceea ce privește inițierea sau participarea la organizarea și desfășurarea unor activități
culturale noi (tabere, expoziții, spectacole, festivaluri, concursuri etc.), în anul 2019 Școala Populară
de Artă a participat la prima ediție a Festivalului Folcloric „Rică Argintaru”, desfășurat în ziua de 26
octombrie 2019 la Cloșani.
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În calitatea sa de operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj, Școala Populară de Artă
Târgu Jiu a contribuit la activitatea de conservare şi transmitere a valorilor artistice ale comunităţii
gorjene, precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal.
Prin programul GORJUL ANCESTRAL s-a participat la organizarea și desfășurarea unui număr
de 37 de evenimente culturale (festivaluri, expoziţii, ateliere etc.) la care s-au pus în valoare bogăţia
patrimoniului cultural, cu precădere cel imaterial, din judeţul Gorj, contribuind, astfel, la
conservarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului de tradiţii, meşteşuguri şi obiceiuri din Gorj.
Primul eveniment inclus în cadrul acestui program a fost Salonul de iarnă al artelor populare,
desfășurat pe parcursul lunii februarie 2019 și care a constat prin organizarea de expoziţii de artă
populară și spectacole folclorice realizate de secţiile externe ale Şcolii Populare de Artă din localitățile
Tismana, Bumbești-Jiu, Padeș și Novaci.
O manifestare culturală de succes a fost Festivalul Național de muzică populară „Meleaguri
brâncușiene”, aflat la cea de-a IV-a ediție. Desfășurat în perioada 29 - 31 martie 2019, la Baia de Fier,
festivalul s-a adresat cursanților școlilor populare de artă din țară de la disciplinele canto muzică
populară și instrumente populare. La acest eveniment au participat, ca invitați, cursanți și instructori
de la Școala de Artă „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, care au prezentat un spectacol.
În cadrul Festivalului Jocului și Portului Popular pentru Tineret „Memorial Liviu Dafinescu”,
aflat la cea de-a XVI-a ediție, din 20 aprilie 2019, Școala Populară de Artă Târgu Jiu a fost prezentă,
pe lângă formația de dansuri populare de la sediul central, „Juniorii Doina Gorjului”, cu numeroase
formații de la secțiile externe din județ.
Ziua internaţională a iei româneşti a fost organizată în anul 2019 într-o zonă tradițională din
nordul județului, la Cloșani (comuna Padeș), în ziua de 24 iunie 2019, în colaborare cu Primăria și
Consiliul Local Padeș și Căminul Cultural Cloșani.
Festivalul Naţional al Cântecului „Maria Lătăreţu”, desfășurat în perioada 4 - 7 noiembrie
2019, având ca organizator Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu, iar ca parteneri
Consiliul Județean Gorj, Școala Populară de Artă Târgu Jiu, Liga „Fii Gorjului” și Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, a avut o seară în care Ansamblul
Folcloric „Maria Lătărețu” a susținut un spectacol de excepție.
Salonul expoziţional al artelor şi meşteşugurilor tradiţionale, denumit Artă şi Meşteşug, s-a
desfășurat în data de 29 noiembrie 2019 la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și a constat
din expoziții și demonstrații practice făcute de meșterii populari care predau cursuri la Școala
Populară de Artă Târgu Jiu. Cu această ocazie, un taraf constituit din membrii ai Ansamblului Folcloric
„Maria Lătărețu” a prezentat un spectacol de muzică tradițională gorjenească.
În cadrul „Alaiul obiceiurilor de iarnă”, desfășurat în data de 19 decembrie 2019, având ca
organizatori Consiliul Județean Gorj, Școala Populară de Artă Târgu Jiu, Ansamblul Artistic
Profesionist „Doina Gorjului” și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj, instituția a participat cu câteva sute de colindători.
Programul EMULAȚIILE ȘCOLII DE ARTĂ are ca obiectiv prezentarea în comunitate şi în afara
acesteia a rezultatelor obţinute în cadrul programelor de formare profesională.
În cadrul programului au fost organizate sau s-a participat la organizarea și desfășurarea unui
număr de 27 de evenimente culturale de nivel internațional, național sau local/județean la care au
participat un număr de peste 10.930 de beneficiari.
În data de 8 iunie 2019 a fost organizată ediția a V- a a Festivalului naţional de dans „Prin dans
spre infinit”, festival prin intermediul căruia Școala Populară de Artă Târgu Jiu dorește să ofere
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copiilor înscriși la disciplina balet - dans modern posibilitatea de a se întrece cu colegi de la trupe de
dans din țară.
Zilele Şcolii Populare de Artă, desfășurate în intervalul 10 - 14 iunie 2019, au oferit publicului
participant expoziții de pictură și de produse realizate de cursanții și meșterii de la secțiile de
meșteșuguri populare, precum și spectacole de muzică clasică, ușoară și populară.
Tabăra muzicală internaţională de vară „Şcoala muzicală de vară de la Târgu Jiu” s-a bucurat
și în anul 2019 de participarea unor profesori din Franța, care au ținut lecții de pian și vioară celor
peste 20 de cursanți înscriși, urmate de un spectacol organizat cu aceștia.
Ca în fiecare an, cel mai important proiect al instituției a fost Festivalul Naţional de Folk şi
Baladă „Poarta sărutului”. Organizat în zilele de 9 - 11 august 2019, festivalul s-a bucurat de prezența
unui număr de peste 2600 de spectatori care au avut posibilitatea de a urmări concursul și prestația
unora dintre cei mai îndrăgiți interpreți de gen.
Activitatea de instituţie de spectacole s-a desfășurat prin produsele şi serviciile culturale pe
care Școala Populară de Artă Târgu Jiu le oferă prin intermediul Orchestrei de Cameră „Lyra Gorjului”,
a Teatrului de Păpuși „Pinocchio” și a Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”. Trebuie menționat că,
începând cu data de 3 mai 2018, Școala Populară de Artă Târgu Jiu a fost recunoscută ca instituție de
spectacole și concerte, fiind înscrisă în Registrul Artelor Spectacolului sub numărul 111/2018.
Desfășurate în cadrul programului intitulat ARTELE SPECTACOLULUI, proiectele celor trei
instituții de spectacol, ce funcționează în cadrul sau pe lângă Școala Populară de Artă Târgu Jiu, au
avut ca scop creşterea gradului de acces la cultură pentru un număr cât mai mare de beneficiari din
rândul copiilor, tinerilor și adulţilor, atât din mediul urban, cât și din mediu rural.
Teatrul de Păpuşi "Pinocchio" a avut în cursul anului 2019 două premiere: în data de 11
aprilie 2019 „Trei iezi și un lup prieteni”, iar în data de 20 noiembrie 2019 a avut loc premiera piesei
„Trei pitici voinici”. În intervalul ianuarie - decembrie 2019, teatrul a oferit copiilor Gorjului 93
spectacole.
Orchestra de Cameră "Lyra Gorjului", cu un număr de 15 - 20 de soliști și
interpreți/concert, toţi colaboratori pe baza contractelor de drepturi de autor şi proveniţi din rândul
cadrelor didactice de la Şcoala Populară de Artă, ale profesorilor de la Liceul de Arte „Constantin
Brăiloiu” Târgu Jiu şi a unui grup de interpreți de la Filarmonica Oltenia din Craiova, a susținut un
număr de unsprezece concerte pentru iubitorii de muzică din Târgu Jiu.
Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu”, alcătuit din profesorii şi cursanții actuali sau foşti ai
şcolii, la care se adaugă și colaboratori, este instituția de spectacol care aduce venituri considerabile
la bugetul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, obţinute din prestările de servicii culturale, artistice şi de
divertisment. În anul 2019, ansamblul și-a făcut simțită prezența prin participarea la un mare număr
de evenimente culturale, înscrise sau nu în agenda culturală a instituției.
Încheierea de protocoale de colaborare în domeniul educațional cu autorități și instituții
publice din județ a fost una dintre preocupările de bază ale managementului în perioada de început
a anului școlar 2019-2020.
Aceste protocoale, în număr de 32, au ca obiective susținerea și promovarea secţiilor externe
ale Şcolii Populare de Artă la diverse discipline de studiu precum și participarea, în comun, la
festivaluri şi concursuri, în funcţie de specificul fiecărei părţi şi de alocaţiile bugetare disponibile.
O altă direcție de acțiune urmărită a fost menținerea participării instituției la organizarea și
desfășurarea de expoziții, festivaluri folclorice și alte forme de manifestare artistică la nivelul
județului Gorj. Astfel, Școala Populară de Artă Târgu Jiu a participat la organizarea și buna desfășurare
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a unui număr de 64 de activități înscrise în Agenda culturală a județului Gorj pentru perioada ianuariedecembrie 2019.

Nr

Denumirea
activității

Descriere

125 de ani de la
Complex de manifestări
1 nașterea Ecaterinei cultural-artistice
Teodoroiu
evocatoare

Ziua Culturii
2
Naționale

Manifestare omagială de
muzică şi poezie dedicată
poetului naţional.

3

„Revelionul” Şcolii Seară de socializare a
Populare de Artă colectivului

4

„Pururi uniţi sub
tricolor”

Moment literar-muzicalcoregrafic dedicat Unirii
Principatelor

Coorganizatori

Ziua națională
Brâncuși

7 „Dragobetele”

Locul
desfășurării

Consiliul Județean Gorj,
Primăria și Consiliul. Local
Tg-Jiu, Muzeul Județean 14 ianuarie
Gorj, Ans. „Doina
Gorjului”

Târgu Jiu

Biblioteca Județeană
„Christian Tell” Gorj,
Ansamblul Artistic
Profesionist „Doina
Gorjului”, Cenaclul
„Columna”

15 ianuarie

Biblioteca
Judeţeană

18 ianuarie

Târgu Jiu

Consiliul Jud. Gorj, CJCPCT
Piața
Gj, Ansamblul „Doina
24 ianuarie
Revoluției
Gorjului”

Expoziţii de artă populară,
şezători, spectacole
Salonul de iarnă al
Primării şi aşezăminte
5
folclorice realizate de
artelor populare
culturale
secţiile externe ale Şcolii
Populare de Artă
6

Data

1-28
februarie

Jud. Gorj

Consiliul Judeţean ,
Primăria şi Consiliul. Local
Tg-Jiu,

19
februarie

Târgu Jiu

Consiliul Județean,
Complex de manifestări
Primăria şi Consiliul Local
artistice şi de divertisment
Tg-Jiu,

24
februarie

Parcul
Central

Complex de manifestări
cultural-artistice
evocatoare

8

„Flori pentru florile Spectacol muzicallumii”
coregrafic de Ziua Femeii

Cercul Militar Tg-Jiu

11 martie

Târgu Jiu

9

„Mărţişoare
folclorice”

Cons. Judeţean, CJCPCT
Gorj şi Primăria Stoina

2 martie

Stoina

Festival de muzică şi
dansuri populare
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Descriere

Comemorarea a 60
de ani de la
Complex de manifestări
10 moartea lui
culturale şi artistice
Constantin
Brâncuși

Coorganizatori
Consiliul Judeţean Gorj,
Biblioteca Județeană
„Christian Tell” Gorj,
Muzeul „Al. Ştefulescu”,
Ansamblul „Doina
Gorjului”

Festival-concurs de
Festival de folclor
Consiliul Judeţean Gorj,
muzică populară
11
românesc pentru cursanții Ansamblul „Doina
„Meleaguri
școlilor populare de artă
Gorjului”
brâncușiene”
12 Filocalia

Manifestare de
spiritualitate creştină

Mitropolia Olteniei, Cons.
Judeţean Protopop. N şi S,
ASCOR-fil. Tg-Jiu

Festivalul Portului
şi Dansului popular Concurs de interpretare al Cons. Jud. Gorj, Ans.
13 gorjenesc
formaţiilor de dansuri
„Doina Gorjului”, CJCPCT
„Memorial Liviu
gorjeneşti
Gorj, Insp. Şcolar
Dafinescu”

Data

Locul
desfășurării

15 martie

Gorj

29-31
martie

Căminul
Cultural
Baia de Fier

16-18
aprilie

Cercul
Militar

20 aprilie

Târgu Jiu

14 1 Mai

Complex de manifestări
cultural-artistice şi de
divertisment la Drăgoieni

Consiliul Local şi Primăria
Tg-Jiu

1 mai

Drăgoieni

Zilele Gorjului
Religios – Sf.
15
Cuvios Irodion de
la Lainici

Complex de manifestări
spirituale şi cultural
artistice dedicate Sf.
Ocrotitor al Gorjului

CJ Gorj şi alte instituţii
culturale gorjene, Lainici

3 mai

Lainici

Complex de manifestări
„Sărbătoare în
16
cultural-artistice şi de
Poiana Narciselor”
divertisment la Preajba

Consiliul Local şi Primăria
Tg-Jiu

12 mai

Preajba

Manifestare desfăşurată cu
Simpozion „Arthur prilejul a 67 de ani de la
17
Bădiţa”
naşterea poetului
polovrăgean;

Consiliul Local şi Primăria
Polovragi, Biblioteca
Judeţeană Christian Tell,
CJCPCT Gorj

Ziua Independenţei
Complex de activităţi
de Stat a României,
18
dedicate acestui triplu
Ziua Victoriei şi
moment aniversar
Ziua Europei

Consiliul Jud. Gorj,
Primăria şi Cons. Local TgJiu, Biblioteca Judeţeană,
Muzeul Judeţean

15 mai

9 mai

Polovragi

Piaţa
Victoriei
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Descriere

Festivalul Naţional
de Folclor şi
Festival de folclor
19 meşteşuguri
românesc pt. copii şi
tradiţionale „Pe fir tineret
de baladă”

20

În familie la
bibliotecă

24

Festivalul folcloric
Festival folcloric
Negomir

„Să fii copil în
25
România”

Complex de manifest.
dedicate Zilei Internaţ. a
Copilului

Locul
desfășurării

Târgu Jiu

15 mai

Biblioteca
Judeţeană

16 mai

Tismana

21 mai

Biblioteca
Judeţeană

C.J. Gorj, Consiliul şi
Căminul Cultural PadeşCloşani

6 iunie

CloşaniPadeş

Cons. Jud., CJCTCP, Prim.
şi Cons. Local Negomir

6 iunie

Negomir

Consiliul local Tg-Jiu,
instituţii şcolare

1 iunie

Târgu Jiu

Consiliul Local şi Primăria
Tismana, CJCPCT GJ

Ateliere de confecţionat
jucării dedicate Zilei
Biblioteca Judeţeană
Internaţionale a Jocului şi a Christian Tell
Copilului

Festivalul folcloric
23
Festival folcloric
Padeş

Data

Consiliul judeţean, CJCPCT
7-9 iunie
GJ, Palatul Copiilor Tg-Jiu

Activităţi creative realizate
de copii împreună cu
Biblioteca Judeţeană
familia în bibliotecă,
Christian Tell, Asociaţia
prilejuite de Ziua
Prietenii Bibliotecii
Internaţională a Familiei

Festival-concurs pentru
Festivalul-concurs
21
tarafuri tradiționale,
„Geagu Cătăroiu”
rapsozi, soliști,etc.
Cum prind viaţă
22
jucăriile?

Coorganizatori

Gorjul istoric şi
cultural. Evocarea
Complex de manifestări
26 istorică de la Padeş
cultural-artistice
- Întâlnirea Fiilor
Gorjului

Liga Culturală „Fiii
Gorjului” Bucureşti,
CJCPCT GJ, Ans. „Doina
Gorjului”, Primăria Padeş

31 mai-2
iunie

Târgu Jiu,
Padeş

Festivalul naţional
27 de dans „Prin dans Festival-concurs de dans
spre infinit”

Consiliul Judeţean Gorj,
Teatrul „Elvira Godeanu”,
Biblioteca Judeţeană
„Christian Tell”

8 iunie

Târgu Jiu

Proiect dedicat
Centenarului României Turneul Internațional
Stradivarius 2018
(Alexandru Tomescu)

Primăria şi Consiliul Local
Târgu Jiu, Consiliul
Judeţean Gorj

25 mai

Târgu Jiu

Balada – Un secol
28
de muzică
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Nr

Denumirea
activității

Descriere

Coorganizatori

Data

Locul
desfășurării

Complex de manifestări
cultural-artistice

Consiliul Judeţean Gorj

10-14 iunie

Târgu Jiu

Repere ale
30 civilizaţiei populare Expoziţie de etnografie
tradiţionale locale

Consiliul Judeţean Gorj

19 iunie

Târgu Jiu

Salonul de
Expoziţie de artă
31 primăvară al
fotografică
fotografiei de artă

Consiliul Judeţean Gorj

24 mai

Târgu Jiu

29

32

Zilele Şcolii
Populare de Artă
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În bătătura
bunicilor

Ateliere de vacanţă pentru
copii destinat familiarizării
cu gospodăria ţărănească şi
activităţile tradiţionale ale
acesteia

Muzeul Judeţean Gorj
„Alexandru Ştefulescu”,
Biblioteca Judeţeană
„Christian Tell”

Consiliul Judeţean Gorj,
Ziua internaţională
CJCPCT Gorj, Ansamblul
33
Expoziţie de ie gorjenească
a iei româneşti
Artistic Profesionist
,,Doina Gorjului”,

24 iunie

Cloșani

30 iunie

Căpreni

15-19 iulie

Jud. Gorj

Festivalul cântecului şi
Cons. Local Polovragi,
jocului pastoral din Oltenia Ans. „Doina Gorjului”,
de Nord şi Mărginime
CJCPCT GJ

20 iulie

Polovragi

Festivalul folcloric
34
Festival folcloric judeţean
„Sofia Drăghici”

Consiliul Judeţean.,
CJCPCT GJ, Primaria si
Consiliul Local Căpreni

Tabăra muzicală
internaţională de
35 vară „Şcoala
muzicală de vară
de la Tg-Jiu”

Consiliul Judeţean,
Primăria şi Consiliul Local
Tg-Jiu

36

Nedeia de Sf. Ilie
de la Polovragi

17-21 iunie Curtişoara

Tabără internaţională de
muzică (pian şi vioară)

„La stejarul din
37
răscruce”

Festivalul folcloric de la
Stejari

Consiliul Judeţean,
Consiliul Local Stejari,
CJCPCT GJ

21 iulie

Stejari

Festivalul de
Folclor „Pe
38
dunghiţa Jiului”,
Turceni

Festival - concurs pt soliştii
Consiliul Judeţean.,
vocali de muzică pop.
CJCPCT GJ, Primăria şi
spect. cu ocazia Zilelor
Consiliul Local Turceni
Oraşului

20 iulie

Turceni

Manifestare etnofolclorică, Primăria şi Consiliul. local
spectacol-recital
Drăgoteşti, CJCPCT GJ

27 iulie

Drăgoteşti

39

Cântecul Văilor la
Drăgoteşti
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Festiv. de folclor
„Iustina
40
Băluţeanu”,
Bustuchin
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Descriere
Festival-concurs pt. solişti
vocali, instrumentişti şi
rapsozi

Festivalul Naţional Concurs de interpretare şi
41 de Folk şi Baladă creaţie de muzică folk şi
„Poarta sărutului” baladă
42

Data

Locul
desfășurării

Cons. Jud. Gorj, CJCPCT
GJ, Primăria şi Cons. Local
Bustuchin

28 iulie

Bustuchin

Primăria Tg-Jiu, Consiliul
Judeţean, CJCPCT GJ, TD
„EG”, DJCCPCN, Ans.
„Doina Gorjului”,

„Răsunet în Poiana Evocare istorică, spectacol Consiliul Judeţean,
lui Mihai”
de poezie şi muzică folk
Primăria Schela

Festivalul
Cântecului, jocului
43 şi portului
Festival concurs pt. tineret
Gorjenesc –
Tismana
44 Transalpina Fest
Festivalul
Internațional de
45
Folclor „Acasă la
Brâncuși”

Zilele comunei
Bălești

Festivalul de
48 Folclor „Maria
Apostol"

Consiliul Judeţean,
Primăria Tismana, CJCPCT
GJ, Ans. Artistic. „Doina
Gorjului”.

9-11 august Târgu Jiu

11 august

Poiana lui
Mihai

14-15
august

Tismana

Complex de manifestări
cultural-artistice şi de
divertisment

Consiliul Judeţean Gorj,
Primăria Tg-Jiu, Ans.
„Doina Gorjului”

19-20 iulie

Rânca

Festival de folclor

Consiliul Judeţean Gorj,
Ansamblul „Doina
Gorjului”, CJCPCT Gorj

19-22
august

Gorj

28 august

Târgu
Cărbunești

Festivalul folcloric
Festival-concurs deschis
„Gena Bârsan”, Tg46
rapsozilor şi tarafurilor
Cărbuneşti, ed. a Vtradiţionale
a

47

Coorganizatori

Complex de manifestări
cultural-artistice şi de
divertisment

Primăria şi Consiliul Local
Tg-Cărbuneşti, CJCPCT GJ

Consiliul Judeţean,
Primăria și Consiliul local,
6-8
CJCPCT GJ, Șc. Gimnazială septembrie
„Antonie Mogoș”

Festival-concurs de muzică Consiliul Judeţean,
populară, vocală şi
CJCPCT GJ, Primăria
instrumentală.
Runcu

12 mai

Bălești

Runcu

Festiv. Folcl.
Manifestări complexe pe
49 „Coborâtul oilor de linia tradiţiilor satului
la munte”;
românesc

Consiliul Judeţean,
CJCPCT GJ, Primăria Baia
de Fier

15
Baia de Fier
septembrie

Zilele Fiilor
50 Gorjului, la
Bucureşti

Liga „Fiii Gorjului”
Bucureşti

29
Bucureşti
septembrie

Manifestare culturalartistică complexă
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Data

Locul
desfășurării

Complex de manifestări
cultural-artistice
desfășurate în cadrul
Consiliul Judeţean
Programului de promovare
turistică a Gorjului Vino
acasă la Brâncuşi

27-28
septembrie

Tismana

Spectacol de varietăţi
folclorice

Primăria şi Consiliul Local
Tg-Jiu

1
octombrie

Târgu Jiu

Primăria Tg-Jiu

4-6
octombrie

Piaţa
Centrală
Tg-Jiu

Concurs de creaţie
Festivalul Naţional
Cons. Jud., CJCPCT, Bibl.
umoristică, lansări de cărţi
54 de Umor „Ion
Jud., Primăria şi bibl.
şi reviste, recitaluri, şarje şi
Cănăvoiu”
Runcu, Soc. Umor Gj
agape umoristice

18-20
octombrie

Târgu Jiu,
Runcu

Concurs de interpretare,
Festivalul Naţional
Cons. Jud., Liga „Fii
spectacole de gală, lansări
55 al Cântecului
Gorjului”, CJCPCT, Ans.
de cărţi şi albume
„Maria Lătăreţu”
„Doina Gorjului”
discografice

5-7
noiembrie

Târgu Jiu

Nr

51

Denumirea
activității
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Vino acasă la
Brâncuși

Ziua mondială a
52 persoanelor
vârstnice

Descriere

Program de varietăţi
53 Festivalul Toamnei
folclorice

Coorganizatori

56 Artă & Meşteşug

Salonul Expoziţional al
artelor şi meşteşugurilor
tradiţionale

Consiliul Judeţean Gorj,
Muzeul Judeţean
„Al.Ştefulescu”

29
noiembrie

Muzeul
Judeţean

Ziua Naţională a
57
României

Complex de manifestări
cultural-artistice

Prefectura, Consiliul
Judeţean, Primăria Tg-Jiu,
1
instituţii de cultură
decembrie
judeţene

Târgu Jiu

Festivalul Folcloric
Cons. Loc. Drăgoteşti,
Festival concurs de muzică
58 „Nicolae Vlad”
Căminul Cultural, SPA,
populară
Drăgoteşti
CJCPCT

59 Filocalia

60 Zilele Recunoştinţei

8
Drăgoteşti
decembrie

Complex de manifestări
spirituale

Cercul
Mitropolia Olteniei, Cons.
Militar
9-12
Judeţean Protopopiatele
(Casa
decembrie
N şi S, ASCOR-fil. Tg-Jiu
Armatei TgJiu)

Expoziţii, recitaluri,
spectacole

Cons. Jud şi Primăria TgJiu, instituţii culturale
16-22
gorjene Muzeul Judeţean decembrie
Gorj, Biblioteca Judeţeană

Târgu Jiu
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Denumirea
activității

Descriere

Coorganizatori

Data

Locul
desfășurării

61

„Colindă, Doamne, Minispectacole cu grupurile
colindă…”
de colindători ale Şcolii

19
decembrie

Târgu Jiu

62

Alaiul obiceiurilor
de iarnă

Parada portului, spectacol Consiliul Judeţean Gorj,
în aer liber
CJCPCT

19
decembrie

Târgu Jiu

63

Sub brad, de
Crăciun

Spectacol muzicalcoregrafic

Consiliul Judeţean Gorj

14
decembrie

Târgu Jiu

64 Pițărăi cu măști

Festival de tradiții și
obiceiuri

Consiliul Judeţean Gorj,
Consiliul local şi Căminul
Cultural Padeş

24
Călugăreni
decembrie

În afara acestor manifestări incluse în Agenda culturală a județului, instituția a participat la
organizarea și desfășurarea unui număr de 12 alte manifestări care s-au desfășurat pe raza județului
Gorj, în afara celor organizate de secțiile externe ale școlii.
Nr. crt.

Denumirea activității

Locul desfășurării

Data

1

Valentine's Day

Novaci

14.02.2019

2

1 Martie

Novaci

01.03.2019

3

Întâlnire în cadrul proiectului ERASMUS

Târgu Jiu

27.03.2019

4

Sara pe Deal

Țânțăreni

09.06.2019

5

Ziua imnului

Târgu Jiu

29.07.2019

6

Hora din străbuni

Logrești

06.08.2019

7

Ziua internațională a persoanelor vârstnice

Țânțăreni

26.09.2019

8

Inaugurarea Căminului Cultural Budieni

Scoarța

06.10.2019

9

Festivalul Castanului

Tismana

11.10.2019

10

Festivalul tocanului

Novaci

06.10.2019

11

Festivalul Folcloric „Rică Argintaru”

Cloșani

26.10.2019

12

Colinde

Târgu Jiu

16-23.12.2019

În ceea ce privește valorificarea potenţialului patrimoniului imaterial din judeţ, realizarea
acestui obiectiv s-a făcut prin susținerea de spectacole folclorice de către Ansamblul Folcloric „Maria
Lătărețu”, de către ansamblurile de datini și obiceiuri sau de către grupuri alcătuite din cursanți ai
școlii precum și prin participarea meșterilor populari la expoziții și târguri. Activitățile desfășurate
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atât în țară, cât și în străinătate, au vizat atât punerea în valoare şi promovarea folclorului autentic al
județului, dar și promovarea meșteșugurilor tradiționale din zona Gorjului.
Nr.
crt.

Denumirea activității

Festivalul Internaţional cu
1
Măşti ”Kukerlandia”
Vin Floriile cu soare și soarele
2 cu Florii

3 Pinul negru din Banat

Tipul
activității

Locul
desfășurării

Data

Participanți

Yambol,
Spectacol
Bulgaria

28
Ansamblul „Cheile
februarieOltețului” şi AML
3 martie

Spectacol,
București
Expoziție

AML, Grupul
21 aprilie „Măriile Gorjului”
și meșteri populari

Spectacol

Băile
Herculane

1 iunie

Grupul „Muguri de
castan”

Festivalul Internațional de
4 folclor pentru copii și tineret Spectacol Baia Mare
„Am fost ș-om fi”

16-18 mai

AML şi Juniorii
„Doina Gorjului”

Muzeul Etnografic al
5 Transilvaniei – Târgul
creatorilor populari

Expoziție Cluj-Napoca

24-26 mai

Sârbu-Tiştere
Filomela

Târgul de Sfinţii Apostoli Petru
6 şi Pavel - Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti”

Expoziție Bucureşti

28-30
iunie

Sârbu-Tiştere
Filomela

7 Festivalul Tradițiile verii

Spectacol Craiova

19 iulie

Ansamblul de
datini şi obiceiuri
populare „Roua”

Expoziție Sibiu

15-18
august

Sîrbu-Tiștere
Filomela,
Drăghescu Claudia

Târgul Creatorilor Populari din
8
România - Muzeul Astra
Cârstovul viilor, Ziua Crucii 9 Muzeul Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti”

Expoziție Bucureşti

14-15
Sîrbu-Tiștere
septembri
Filomela
e

10 Spectacol Govora

Spectacol Govora

27
septembri AML
e

Muzeul Național al Satului
11 Dimitrie Gusti – Târgul de
Sfântul Dumitru

Expoziție București

25-27 Sîrbu-Tiștere
octombrie Filomela

Expoziție Bucureşti

Sîrbu-Tiștere
6-8
Filomela,
decembrie
Drăghescu Claudia

Muzeul Ţăranului Român –
12
Târgul de Sf. Nicolae
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Tipul
activității

Locul
desfășurării

Data

Participanți

Spectacol Ploieşti

Ansamblul de
7
datini şi obiceiuri
decembrie
populare „Roua”

Spectacol Craiova

Ansamblul de
8
datini şi obiceiuri
decembrie populare „Roua”;
Grupul „Gorjeanca”

Salamandra Group SRL – Seara
15
de Colinde

Spectacol Otopeni

Ansamblul de
12
datini şi obiceiuri
decembrie
populare „Roua”

Muzeul Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti” - Festivalul de
16
datini și obiceiuri de Crăciun și
Anul Nou

Spectacol Bucureşti

14
Grupul „Gorjeanca”
decembrie

17 Târgul de Crăciun

Spectacol Reșița

14
AML şi Juniorii
decembrie „Doina Gorjului”

Muzeul Național al Satului
18 Dimitrie Gusti - Am venit să
colindăm, Florile dalbe

Expoziție Bucureşti

14-15 Sîrbu-Tiștere
decembrie Filomela

Festivalul „E vremea
13
colindelor”

Alaiul datinilor „Din bătrâni,
14
din oameni buni“

19

Radio România - Concert
Spectacol Bucureşti
tradițional „Începem a colinda”

20 Festivalul Datinilor de iarnă

Sighetu
Spectacol
Marmaţiei

15
Grupul „Gorjeanca”
decembrie
Ansamblul de
27
datini şi obiceiuri
decembrie
populare „Roua”

Managementul a fost preocupat de elaborarea unei strategii de comunicare, bazată pe
principiile marketingului cultural, în vederea existenței unui mesaj clar, necesar pentru atragerea
unor categorii noi de beneficiari de servicii culturale, precum şi pentru buna promovare a activităţii
instituţiei.
Pentru perioada ianuarie - decembrie 2019 strategia de comunicare media s-a implementat
prin conferinţe şi comunicate de presă pentru anunţarea evenimentelor. De asemenea, s-au realizat
emisiuni radiofonice/TV, interviuri și spoturi radio.
Una dintre modalitățile cele mai reușite de promovare a instituției, a cursanților, a
Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu” și a meșterilor populari angajați ai școlii, a fost cea prin
intermediul spectacolelor transmise în direct sau înregistrate cu diverse ocazii de către posturile de
televiziune TVR 3, TVR Craiova și TV SUD.
Pentru promovarea evenimentelor s-au utilizat afişe, bannere, roll-up-uri.
Contul de Facebook al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, pe care au fost postate imagini şi
anunţuri referitoare la cele mai importante activităţi desfăşurate, a fost un instrument eficient în
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comunicarea cu beneficiarii serviciilor oferite de instituție dar și cu cei care doresc să se informeze
asupra tradițiilor și obiceiurilor din Gorj.
Bugetul aprobat iniţial Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu la partea de venituri a fost în valoare
de 5.071.000 lei, din care: 4.421.000 lei reprezintă subvenţii acordare în completarea veniturilor
proprii propuse a fi realizate, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării, dezvoltării
și promovării instituţiei, desfășurării proiectelor și activităților sale specifice, iar diferenţa de 650.000
lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului bugetar.
Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 5.118.900 lei, din care: 4.188.900 lei reprezintă
subvenţii acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor
necesare funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 930.000 lei o constituie
veniturile proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2019.
Din totalul veniturilor realizate, în sumă de 4.933.185 lei, veniturile proprii dețin o pondere
de 18,87%, fiind în sumă 931.084 lei, iar subvenţia alocată din bugetul propriu general al Judeţului
Gorj reprezintă 81,13%, respectiv suma de 4.002.011 lei.
Analizând execuţia bugetară pe anul 2019 la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor efective
a fost de 4.933.185 lei, din care: 4.002.011 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din subvenţiile
acordate din veniturile bugetului local şi 931.084 lei - au avut ca sursă veniturile proprii încasate de
instituţie pe parcursul anului 2019 (taxe și alte venituri în învățământ, venituri din spectacole și
manifestări culturale, venituri din prestări servicii etc).
Utilizarea acestor sume s-a făcut în scopul asigurării cheltuielilor necesare bunei desfăşurări
a activităţii proprii şi se reflectă în cadrul capitolului bugetar 67.10 „Cultură, recreere şi religie” cu
următoarea destinaţie:
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 4.724.262 lei, din care: cheltuieli de personal
– 3.590.736 lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor aferente, cheltuieli cu
bunuri şi servicii în valoare de 1.081.526 lei, necesare asigurării plăţii utilităţilor, a cheltuielilor
privind întreţinerea, gospodărirea, achiziţia de materiale, produse, consumabile, rechizite, alte
cheltuieli specifice desfăşurării activităţii, asigurarea costurilor de reparaţii curente necesare,
carburanţi, prestări servicii diverse precum și alte cheltuieli reprezentând sume aferente persoanelor
cu handicap neîncadrate în valoare de 52.000 lei,
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare – 208.923 lei, reprezentând active nefinanciare, respectiv: Sistem
profesional de lumini, pian digital 88 clape, finisor pentru realizat broșuri, boxe audio passive, finisor
capsator, imprimantă 3 D, laptop 8 GB pentru grafică, mixer audio, pachet interactiv profesional
pentru educație, licență software pentru înregistrări și producție muzicala.
Ponderea cheltuielilor de personal reprezintă 72,79% din totalul cheltuielilor, cheltuielile cu
bunuri şi servicii reprezintă 21,92% din totalul cheltuielilor, alte cheltuieli reprezintă 1,05% din
totalul cheltuielilor, cheltuielile de capital reprezintă 4,24% din totalul cheltuielilor.
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Gradul de acoperire din veniturile proprii a cheltuielilor instituţiei a fost de 18,87%.
4.

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU JIU

Situația financiară a instittuției, înregistrată pe parcursul anului 2019, se prezintă după cum
urmează:
- lei Valoare realizată 01.01.2019 – 31.12.2019
13.395.074
179.479.434
183.537.227
9.337.281

Indicator
Sold iniţial
Total venituri
Total cheltuieli
Sold final

Bugetul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu Jiu a fost aprobat, la partea de venituri, în
sumă de 174.219.140 lei, pe parcursul execuţiei bugetare fiind majorat la valoarea de 197.663.990
lei, din care s-a încasat suma de 179.479.434 lei (90,80%), având următoarea structură:
Denumire indicator
1
TOTAL VENITURI

Prevederi
iniţiale

Prevederi
definitive

Realizat

%

lei -

2019

(4/3)

2

3

4

5

174.219.140

197.663.990

179.479.434

90,80

23.000

23.000

28.866

125,51

1.790.000

2.131.500

2.308.105

108,29

Venituri din contractele încheiate cu
CASJ Gorj (33.10.21)

81.862.000

80.049.790

77.417.808

96,71

Venituri din contractele încheiate cu
DSP Gorj din sume alocate de la
bugetul de stat (33.10.30)

17.337.000

19.102.210

19.015.212

99,55

Venituri din contractele încheiate cu
DSP Gorj din sume alocate din
veniturile proprii ale Ministerului
Sănătăţii (33.10.31)

0

0

0

-

Venituri din contractele încheiate cu
IML Craiova-Dolj (33.10.32)

2.623.000

2.670.000

2.658.588

99,57

Alte venituri din prestări de servicii și
alte activități (33.10.50)

0

0

0

-

Donații și sponsorizări (37.10.01)

0

15.000

15.000

100

Alte transferuri voluntare (37.10.50)

0

726.850

0

-

Venituri din valorificarea unor bunuri
ale instituțiilor publice (39.10.01)

0

10.500

16.153

153,84

Venituri din concesiuni și închirieri
(30.10.05)
Venituri din prestări de servicii
(33.10.08)
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13.395.080

13.395.080

-

-

1.002.060

668.080

186

0,03

Subvenţii din bugetul local pentru
finanţarea cheltuielilor de capital din
domeniul sănătății (43.10.14)

0

1.168.000

1.162.985

99,57

Subvenţii din bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanţarea
investițiilor în sănătate (43.10.16)

0

10.283.000

10.283.000

100

56.187.000

67.087.000

66.239.552

98,74

0

333.980

333.979

100,00

Subvenţii de la bugetul de stat către
instituții publice finanțate parțial sau
integral din venituri proprii susținerii
derulării proiectelor finanțate din
fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare, aferente perioadei de
programare 2014-2020 (42.10.70)

Subvenţii din bugetul Fondului național
unic de asigurări sociale de sănătate
pentru acoperirea creșterilor salariale
(43.10.33)
Fondul Social European (FSE)
(48.10.02)

Sumele alimentate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pe
parcursul anului 2019, au fost în cuantum de 13.395.074 lei.
În ceea ce priveşte contul de execuţie a bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu,
instituție publică finanţată integral din venituri proprii, prin raportare la veniturile planificate în
sumă de 197.663.990 lei – buget definitiv, s-au realizat încasări, inclusiv excedent, de 192.874.508
lei (97,58%) şi plăţi în sumă de 183.537.227 lei (92,85%), astfel:
Cod
Denumire indicator

Credite
bugetare
iniţiale

Credite
bugetare
definitive

Plăţi
efectuate

TOTAL CHELTUIELI

174.219.140

197.663.990 183.537.227

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

172.188.350

183.303.350 171.238.903

10

135.030.000

140.390.000

137.750.223

Cheltuieli salariale în bani

10.01

129.930.000

135.090.000

132.780.170

Cheltuieli salariale în natură (vouchere de vacanță)

10.02

2.000.000

2.000.000

1.716.050

Contribuţii

10.03

31.000.000

33.000.000

3.254.003

20

36.658.350

42.373.350

32.961.645

Bunuri şi servicii

20.01

7.615.000

7.892.000

6.519.691

Reparaţii curente

20.02

605.000

1.150.500

1.069.665

Hrană

20.03

1.500.000

1.700.000

1.359.911

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
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Medicamente şi materiale sanitare

20.04

22.900.000

26.813.100

19.966.267

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1.220.000

1.000.000

676.669

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

14.350

14.350

11.920

Materiale de laborator

20.09

125.000

175.000

135.708

Pregătire profesională

20.13

100.000

100.000

53.631

Protecția muncii

20.14

10.000

10.000

0

Alte cheltuieli

20.30

2.569.000

3.519.000

3.168.183

59

500.000

540.000

527.035

Sume aferente persoanelor cu handicap
neîncadrate

59.40

500.000

540.000

527.035

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

0

2.030.790

14.360.640

12.298.324

58

1.030.790

1.030.790

345.847

58.02

1.030.790

1.030.790

345.847

71

1.000.000

13.329.850

11.952.477

Active fixe

71.01

1.000.000

13.329.850

11.952.477

Construcții

71.01.01

18.000

18.000

12.715

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

982.000

13.311.850

11.939.762

Mobilier, aparatură birotică și alte active
corporale

71.01.03

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
TITLUL XI PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
Programe din Fondul Social European (FSE)
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

-lei –
În cursul anului 2019, pentru derularea proiectului cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile „Start în Viață - Program de formare medicală pentru sănătatea femeii și a copilului”,
au efectuate plăți în sumă de 345.847 lei.
De asemenea, au fost achiziţionate echipamente și aparatură medicală cu finanțare din
venituri proprii (493.777 lei), respectiv, cu finanțare de la bugetul de stat (10.283.000 lei) şi
cofinanţare de la Consiliul Judeţean Gorj, din bugetul local (1.162.985 lei), înregistrându-se plăți în
cuantum de 11.939.762 lei.
Totodată, din venituri proprii, au mai fost efectuate plăți în sumă de 12.715 lei, pentru
realizarea obiectivului de investiții „Deviere rețea electrică Dispensar T.B.C Spital Județean de
Urgență Târgu Jiu, str A.I. Cuza”.
Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor efectuate până la data
de 31.12.2019 este deţinută de cheltuielile de personal cu 75,05%, urmate de cheltuielile privind
bunuri şi servicii (17,96%), activele nefinanciare (6,51%) și alte cheltuieli (0,29%).
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PONDEREA CHELTUIELILOR REALIZATE ÎN BUGETUL CENTRALIZAT AL
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU PE ANUL 2019 - lei
cheltuieli de personal

527.035; 0,29%

345.847; 0,19%
bunuri şi servicii

32.961.644;
17,96%

11.952.477;
6,51%
alte cheltuieli

proiecte cu finanțare din FEN aferente
cadrului financiar 2014-2020

137.750.223;
75,05%

active nefinanciare

5.

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU” – RUNCU

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare, evoluţia economicofinanciară din anul 2019, respectiv execuţia bugetară proprie, au fost necesare unele măsuri
rectificative privind bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”-RUNCU, menite să
reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel corespunzător veniturilor preconizate a fi realizate
până la sfârşitul anului.
Sintetic, situația financiară înregistrată pe parcursul anului 2019 se prezintă după cum
urmează:
Valoare realizată 01.01.2019 – 31.12.2019

Indicator
Sold iniţial

lei -

1.072.539

Total venituri

20.344.100

Total cheltuieli

21.153.538

Sold final

263.101

Bugetul spitalului, la partea de venituri, a fost aprobat în sumă de 22.356.000 lei, pe
parcursul execuţiei bugetare ajungând la valoarea de 21.689.560 lei, din care s-a încasat suma
de 20.344.100 lei (93,80%), structurându-se după cum urmează:
- lei Denumire indicator
Prevederi
Prevederi
Realizat
%
iniţiale
definitive
2019
(4/3)
1
TOTAL VENITURI
Venituri din concesiuni și închirieri
(30.10.05)

2

3

4

5

22.356.000

21.689.560

20.344.100

93,80

80.000

80.000

79.113

98,89
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Venituri din contractele încheiate cu
CASJ Gorj (33.10.21)

10.500.000

10.093.000

9.939.041

98,47

Venituri din contractele încheiate cu
DSP Gorj din sume alocate de la
bugetul de stat (33.10.30)

11.000

204.000

203.234

99,62

Venituri din contractele încheiate cu
DSP Gorj din sume alocate din
veniturile proprii ale Ministerului
Sănătăţii (33.10.31)

200.000

0

0

-

Alte venituri din prestări de servicii și
alte activități (33.10.50)

12.000

12.000

10.179

84,82

Donații și sponsorizări (37.10.01)

0

5.000

5.000

100

Venituri din valorificarea unor bunuri
ale instituțiilor publice (39.10.01)

0

0

1.411

-

Sume utilizate din excedentul anului
precedent pentru efectuarea de
cheltuieli (40.10.15)

1.072.540

1.072.540

0

-

Subvenţii din bugetul local pentru
finanţarea cheltuielilor de capital din
domeniul sănătății (43.10.14)

0

55.560

52.423

94,35

Subvenţii din bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanţarea
investițiilor în sănătate (43.10.16)

0

428.000

428.000

100

10.480.460

9.739.460

9.625.699

98,83

Subvenţii din bugetul Fondului național
unic de asigurări sociale de sănătate
pentru acoperirea creșterilor salariale
(43.10.33)

Sumele alimentate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pe
parcursul anului 2019, au fost în cuantum de 1.072.539 lei.
În ceea ce priveşte contul de execuţie a bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor
Vladimirescu”-RUNCU, instituție publică finanţată integral din venituri proprii, prin raportare la
veniturile planificate în sumă de 21.689.560 lei – buget definitiv, s-au realizat încasări, inclusiv
excedent, de 20.344.100 lei (93,80%) şi plăţi în sumă de 21.153.538 lei (97,53%).

Cod

Credite
bugetare
iniţiale

Credite
bugetare
definitive

Plăţi
efectuate

TOTAL CHELTUIELI

22.356.000

21.689.560

21.153.538

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

22.256.000

21.106.000

20.597.317

10

18.602.000

17.614.000

17.406.087

10.01

17.984.000

17.024.010

16.820.519

Denumire indicator

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale în bani
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Tichete de masă

10.02

215.000

212.000

209.645

Contribuţii

10.03

403.000

378.000

375.923

20

3.570.000

3.462.000

3.162.659

Bunuri şi servicii

20.01

2.325.000

2.258.000

2.070.098

Reparații curente

20.02

30.000

0

0

Medicamente şi materiale sanitare

20.04

830.000

861.000

770.591

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

275.000

178.000

165.298

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

20.000

18.000

17.073

Pregătire profesională

20.13

20.000

50.000

47.495

Alte cheltuieli

20.30

70.000

97.000

92.104

59

84.000

89.000

87.483

Sume aferente persoanelor cu handicap
neîncadrate

59.40

84.000

89.000

87.483

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

-59.000

-58.912

100.000

583.560

556.221

100.000

583.560

556.221

1.000.000

583.560

556.221

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

Active fixe

71.01

Construcții

71.01.01

0

0

0

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

94.000

577.560

552.558

Mobilier, aparatură birotică și alte active
corporale

71.01.03

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

6.000

6.000

3.663
-

lei –

În cursul anului 2019, au fost achiziţionate: licență program antivirus, echipamente și
aparatură medicală cu finanțare din venituri proprii (75.798 lei), respectiv, echipamente și aparatură
medicală cu finanțare de la bugetul de stat (428.000 lei) şi cofinanţare de la Consiliul Judeţean Gorj,
din bugetul local (52.423 lei), înregistrându-se plăți în cuantum de 556.221 lei.
Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor efectuate până la data
de 31.12.2019 este deţinută de cheltuielile de personal cu 81,83%, urmate de cheltuielile privind
bunuri şi servicii cu 14,87%.
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PONDEREA CHELTUIELILOR REALIZATE ÎN BUGETUL CENTRALIZAT AL
Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - RUNCU
PE ANUL 2019 - lei

556.221; 2,61%
87.483; 0,41%

-58.912; -0,28%
cheltuieli de personal

3.162.659;
14,87%

bunuri şi servicii
alte cheltuieli

17.406.087;
81,83%

active nefinanciare
plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent

La data de 31.12.2019, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate parțial
din venituri proprii nu s-au înregistrat plăți restante.

-

La finele anului, diferenţa dintre:
suma veniturilor încasate în cuantum de 214.919.073 lei;
suma plăţilor efectuate în cuantum de 219.786.304 lei şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în
situaţiile financiare la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 219.786.304 lei,
este de -4.867.231 lei, mai mică decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data de
31.12.2019, cu deficit.

ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL ÎNTOCMIT LA DATA DE 31.12.2019
Bilanţul este documentul oficial de sinteză al tuturor unităţilor patrimoniale. Bilanţul
contabil contribuie să dea o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare
şi asupra rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială, care presupune:
-

respectarea cu bună credinţă a regulilor privind evaluarea patrimoniului;

respectarea principiilor: prudenţei, permanenţei metodelor, continuitatea activităţii
bilanţului de deschidere cu cel de închidere, a noncompensării;
posturile înscrise în bilanţ trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate,
puse de acord cu inventarul.
Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală, bilanţul
propriu-zis este un tablou care cuprinde în formă sintetică şi în expresie valorică mijloacele economice
patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum şi rezultatul unui agent economic la un moment
dat. Bilanţul este documentul contabil de sinteză, prin care se prezintă activul şi pasivul unităţii
patrimoniale la închiderea exerciţiului, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Legea Contabilităţii.
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A. ACTIVE
In structură totalul activelor sunt reprezentate după cum urmează:

PONDEREA ACTIVELOR NECORPORALE SI CORPORALE IN TOTALUL
ACTIVELOR LA DATA DE 31.12.2019

197.888.742;
13,88%
Active curente

1.228.247.681;
86,12%

Active necurente

I. Activele necurente înregistrează la finele perioadei de raportare un sold de
1.228.247.681 lei, în creştere faţă de începutul perioadei cu suma de 142.434.075 lei, pe grupe,
influenţele fiind prezentate mai jos:
„Active fixe necorporale” prezintă un sold de 2.264.666 lei, în descreştere faţă de
începutul anului cu suma de 495.625 lei, rezultată ca diferenţă între amortizarea lunară calculată de
către unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean, după cum urmează:












Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” – 73.342 lei;
Consiliul Judeţean Gorj – înregistrează un sold în valoare de 1.950.996 lei;
Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 0 lei;
Salvamont Gorj - sold în valoare de 1.948 lei;
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - sold în sumă de 150.975 lei;
Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj - 4.138lei;
Şcoala Populară de Artă - sold în valoare de 10.256 lei;
Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu” – Runcu - 2.950 lei;
Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea culturii Tradiționale - 8.289 lei;
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj - 21.632 lei;
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg- Jiu - 40.140 lei.
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„Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi
alte active corporale”, înregistrează un sold de 40.731.600 lei, în creștere faţă de începutul anului
cu suma de 12.491.498 lei, rezultată ca urmare a înregistrării de noi mijloace fixe din această
categorie, a reevaluărilor efectuate în cursul anului precum și ca urmare a diferenței între calculul
amortizării lunare înregistrată la unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean:















Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - suma de 2.029.397 lei;
Salvamont Gorj - sold în valoare de 550.968 lei;
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”- sold în valoare de 358.744 lei;
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj - suma de 35.490 lei;
Consiliul Judeţean Gorj – sold în valoare de 9.040.277 lei;
Şcoala Populară de Artă - sold în valoare de 328.219 lei;
Ansamblul Artistic ,, Doina Gorjului”- 412.367 lei;
Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu” - Runcu, prezintă un sold în valoare de
3.010.361 lei;
Muzeul Judeţean Gorj – sold în valoare de 756.061 lei;
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg- Jiu - sold în valoare de 62.102 lei;
Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 24.096.101 lei;
Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor Gorj – 11.785 lei;
Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj - 39.728 lei.

„Terenuri şi clădiri”, înregistrează la finele perioadei de raportare un sold în sumă de
1.182.567.392 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 129.663.600 lei.
Prezintă modificări ale soldului următoarele instituţii:






Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - suma de 254.150 lei;
Consiliul Judeţean Gorj – sold în valoare de 1.067.151.050 lei;
Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu” - Runcu, prezintă un sold în valoare de
29.955.338 lei;
Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 84.466.679 lei;
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg- Jiu - sold în valoare de 740.175 lei.

„Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an, înregistrează un sold
la finele perioadei de 2.684.023 lei, în scădere față de începutul anului cu suma de 205.500 lei.
,, Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an”
– 0 lei, înregistrează scădere față de începutul anului ca urmare a scăderii din evidență a unor debite.
II. Activele curente înregistrează la data de 31.12.2019 un sold de 197.888.742 lei, în
scădere faţă de începutul perioadei cu suma de 61.952.818 lei, fiind compuse din:
- stocuri;
- creanţe curente;
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- disponibilităţi.
„Stocuri” - reflectă un sold în valoare de 28.408.592 lei, în creştere faţă de începutul
perioadei cu suma de 1.078.264 lei determinată de screşterea stocului de materiale consumabile,
piese de schimb,materiale de natura obiectelor de inventar etc ce se regăseşte la toate instituţiile
publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean, ponderea deţinând-o Spitalul Judeţean de Urgenţă
Tg-Jiu, cu un sold în valoare de 9.207.358 lei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Gorj - sold 5.778.391 lei, Biblioteca Județeană “Christian Tell” – sold 4.061.118, etc.
,,Creanțe curente” - înregistrează la data de 31.12.2019 un sold de 109.848.342 lei, în
descreștere faţă de începutul perioadei cu suma de 66.970.786 lei, fiind compus în principal din:
a)„Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri” – înregistrează un sold la data raportării în
valoare de 9.393.977 lei, în creştere faţă de soldul de la începutul anului cu suma de 1.047.835 lei,
din care
:
,, avansuri acordate”, la data de 31.12.2019, înregistrează un sold în valoare
de 11.381 lei, în descreştere față de 31 decembrie 2018 cu suma de 12.402 lei;
Creanțele comerciale au crescut ca urmare a creşterii soldurilor conturilor 411 ,,clienți ”, 461
,,debitori diverși”, detaliate după cum urmează:
- cont contabil 411 ,,clienţi ”- sold la data raportării – 9.337.606 lei, ponderea cea mai mare o
deţin:
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu, cu un sold în valoare de 8.655.778 lei,
reprezentând c/val. taxelor medico-legale, servicii histopatologice prestate, chirii etc;
2. Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - sold în valoare de 632.589 lei;
3. Consiliul Județean Gorj- sold în valoare de 759 lei;
5. Şcoala Populară de Artă - sold în valoare de 28.500 lei;
6. Muzeul Judeţean Gorj – sold în valoare de 19.980 lei.
-

cont 409 ,,furnizori debitori” - 11.381 lei, înregistraţi la Biblioteca Judeţeană;
cont 461 ,,debitori’’ - 792 lei înregistraţi la Şcoala Populară de Artă;
- 44.198 lei înregistrați la CJ Gorj.

b),,Creanţe bugetare”- prezintă un sold de 657.343 lei, în descreştere faţă de începutul anului cu
suma 342.806 lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor de concedii medicale ce urmează a
fi recuperate de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate precum și corectarea înregistrărilor
(prin eliminarea contului 464 Creanțe buget local) privind creanțele bugetului local reprezentând
taxa auto pentru mijloacele de transport >12 t, ce urmează a se vira în contul Consiliului Județean
Gorj de către primării, pe masura încasării. .
„Total disponibilităţi” – prezintă un sold la finele perioadei de 59.631.808 lei, în creștere
faţă de începutul perioadei cu suma de 3.992.119 lei, sold care se compune din:
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- grupa conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie, dobândă, în sumă de
58.953.978 lei;
- grupa conturi la instituţiile de credit, casa , avansuri la trezorerie în sumă de 229.520 lei;
- grupa conturilor dobânda de încasat, alte valori, în sumă de 448.310 lei.
B. DATORII
Datoriile evidenţiate în bilanţul contabil întocmit la data de 31.12.2019, însumează
valoarea de 158.334.259 lei, fiind în scădere faţă de începutul anului cu suma de 55.181.089 lei,
structurate în datorii necurente şi datorii curente.

Ponderea datoriilor curente si necutente în total datorii la
data de 31.12.2019
- lei24.036.994;
15,18%
datorii necurente

datorii curente

134.297.265;
84,82%

I.

Datoriile necurente (sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un
an), sunt în sumă de 24.036.994 lei, în scădere faţă de începutul anului cu suma de
3.440.536 lei, structurat astfel:
- Consiliul Judeţean Gorj - soldul contului 163 „Împrumuturi garantate”- prezintă sold în sumă
de 23.316.487 lei;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg- Jiu, cu un sold în valoare de 675.896 lei;
- Serviciul Public Salvamont – sold în valoare de 23.840 lei;
- Şcoala Populară de Artă – sold în valoare de 3.677 lei;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - 17.094 lei.

II. Datoriile curente prezintă un sold de 134.297.265 lei, în scădere faţă de cel înregistrat
la începutul anului cu suma de 51.740.553 lei, fiind compuse din:
- datorii comerciale, avansuri şi alte decontări;
- datorii către bugete.
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Grupa conturilor ,,datoriile comerciale şi avansuri ” - înregistrează un sold în valoare de
11.347.532 lei, în creştere față de 31 decembrie 2018 cu suma de 6.518.717 lei, urmare a creşterii
soldurilor conturilor 401 și 404 ,,furnizori” la Consiliului Judeţean Gorj și la unele instituţii publice
aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj (Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg- Jiu, Consiliul Județean
Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”,
Dobriţa, Şcoala Populară de Artă, Muzeul Judeţean Gorj,etc).
Grupa conturilor ,,contribuţiile sociale” - la data de 31.12.2019, înregistrează un sold în
valoare de 8.217.420 lei, în creştere faţă de 31 decembrie 2018 cu suma de 531.976 lei.
Grupa conturilor privind ,,salariile angajaţilor ”- înregistrează un sold în valoare de
13.250.924 lei, în creștere faţă de 31 decembrie 2018 cu suma de 500.784 lei.
„Venituri în avans” (Contul 472) prezintă un sold de 538.859 lei, în descreștere faţă de
începutul anului cu suma de 213.572 lei.
C. CAPITALURI PROPRII
Totalul capitalurilor proprii la finele perioadei este de 1.267.802.164 lei, în creştere faţă de
începutul anului cu suma de 135.662.346 lei.
Grupa conturilor „Rezerve, fonduri” înregistrează un sold în valoare de 1.104.933.966 lei,
în creştere faţă de începutul anului cu suma de 104.533.518 lei, influență ce se regăsește la Consiliul
Județean Gorj, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg- Jiu , Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa , Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg - Jiu, Școala Populară de Artă și Muzeul Judeţean Gorj.
Rezultatul reportat - contul 117 „Rezultatul reportat” prezintă la data de 31.12.2019 un
sold creditor în sumă de 120.182.757 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 30.087.524
lei, urmare a închiderii contului 121 de către toate instituţiile publice.
Contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului” prezintă sold creditor în sumă de
42.685.441 lei şi reprezintă excedent, înregistrat ca diferență între veniturile și cheltuielile efectuate
în exerciţiul financiar curent.
ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL
Contul de rezultat patrimonial este acea componentă a situațiilor financiare care prezintă
veniturile, finanțările și cheltuielile din cursul exercițiului curent. În cadrul contului de rezultat
patrimonial, veniturile, finanțările și cheltuielile sunt prezentate conform contabilității de angajamente,
pe tipuri de activități desfășurate de instituția publică:

169

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

o Activități operaționale;
o Activități financiare;
o Activități extraordinare.
Comparabilitatea în timp a datelor este asigurată și în cadrul contului de rezultat
patrimonial prin prezentarea unei coloane distincte cu valorile perioadei precedente.
Rezultatul patrimonial, pus în evidență în cadrul acestei componente a situaţiilor financiare,
este un rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituţiilor publice, respectiv
excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanțare în parte,
precum și pe total, ca diferență între veniturile realizate și cheltuielile efectuate în exercițiul financiar
curent.
Rezultatul patrimonial stabilit la data de 31.12.2019 prin închiderea conturilor de venituri
şi cheltuieli, înregistrează un excedent în sumă de 42.685.441 lei.
Veniturile operaţionale sunt în sumă de 485.574.781 lei în creștere față de perioada
corespunzătoare a anului precedent cu suma de 25.187.488 lei, iar cheltuielile operaţionale sunt în
sumă de 442.019.715 lei, mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent cu suma de 35.402.512
lei.
În structură, cheltuielile operaţionale se prezintă astfel:
- salarii și contribuții sociale aferente angajaților – 262.268.288 lei, în creștere față de anul
precedent cu suma de 30.031.807 lei;
- subvenții și transferuri – 44.079.186 lei, în descreștere față de perioada similară a anului
precedent cu suma de 47.960.384 lei;
- stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi – în sumă de 81.326.346 lei, în
creștere cu suma de 19.745.486 lei;
- cheltuieli de capital, amortizare şi provizioane – 51.991.066 lei, în creștere cu suma de
33.657.739 lei față de anul anterior, ca urmare a înregistrării amortizării mijloacelor fixe și
înregistrarea în domeniul public a unor obiective de investiții finalizate;
- alte cheltuieli operaționale – 2.354.829 lei, în descreștere cu suma de 72.136 lei față de anul
anterior.
Rezultatul activității operaționale a înregistrat un excedent în sumă de 43.555.066 lei.
Veniturile financiare sunt în sumă de 0 lei, iar cheltuielile financiare sunt în sumă de
885.059 lei ce reprezintă cheltuieli cu dobânda datorată la Banca Transilvania de către Consiliul
Judeţean Gorj, pentru creditul contractat, precum și diferențe de curs valutar înregistrate de
Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj.
Rezultatul activităţii financiare este un deficit în sumă de 885.059 lei.
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Veniturile extraordinare sunt în sumă de 15.434 lei, iar cheltuielile extraordinare sunt în
sumă de 0 lei, rezultând un excedent al activității extraordinare în sumă de 15.434 lei, în cadrul
contului de rezultat patrimonial.
Diferența dintre Contul de rezultat patrimonial și contul de execuție – cheltuieli, în
sumă de 1.186.751 lei, reprezintă cheltuielile cu provizioane (contul 68102), înregistrate de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj și Spitalul Judeţean de Urgență Gorj, sumele
înregistrate în contul contabil 6580109 de către Spitalul Judeţean de Urgență Gorj și Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, reprezentând alte cheltuieli operaționale,
care potrivit ordinului 1917/2005 nu prezintă clasificație bugetară, precum și diferențele de curs
valutar înregistrate la Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj.

Analiza sumelor, reprezentând provizioane, se defalcă după cum urmează:
Instituția

sold inițial

1. C.J.R.A.E:

63.935

2. Centrul Școlar pt. Ed. Incluzivă

Intrari

308.092

0

308.092

16.022

2.816

4. SJU Gorj

608.978

185.251

997.027

sold final

63.935

3. DGASPC

TOTAL

Iesiri

188.067

0
1.744

206.192
579.963

17.094
588.037
605.131

Soldul final al contului provizioane la cele 2 instituții de învătământ (C.J.R.A.E și Centrul
Școlar pentru Educație Incluzivă) este 0, întrucât, potrivit ordinului 1998/2019, pct 1.5.(15).1,
formularele cuprind active, datorii, capitaluri proprii, veniturile și cheltuielile instituției efectuate
din bugetul local, respectiv plățile restante, aferente sectorului 02 "Buget local”, iar cheltuielile
cu hotărârile judecătorești aferente cheltuielilor de personal, pentru care au fost constituite
provizioane sunt finanțate de la bugetul de stat .

POLITICI CONTABILE
Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare,
performanţei financiare precum şi a rezultatului patrimonial.
Amortizarea, la activele fixe corporale şi necorporale, s-a înregistrat lunar, începând cu luna
următoare dării în folosinţă sau punerii în funcţiune a activului, folosindu-se metoda amortizării
liniare. Scăderea din gestiune a stocurilor s-a făcut pe baza aprobării ordonatorului principal de
credite.
171

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

Reevaluarea mijloacelor fixe s-a efectuat de către toate instituţiile.
Activitatea de casierie s-a efectuat în condiţii de siguranţă, cu respectarea dispoziţiilor legale
în vigoare, şi în limita plafonului de casă stabilit de către Trezoreria Statului.
Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare
aprobate, nu s-a înregistrat refuz de viză de control financiar-preventiv, cheltuielile efectuându-se
în conformitate cu legile în vigoare.
În vederea eficientizării activităţii, ordonatorul de credite a stabilit norme proprii privind
circuitul documentelor precum şi persoane împuternicite să efectueze operaţiunile legale de
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi
raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Disponibilităţile în valută (din conturile bancare deschise la BRD Tg-Jiu) existente în sold la
31.12.2019 s-au convertit în lei la cursul BNR comunicat pentru data de 31.12.2019.
Înregistrarea veniturilor şi pierderilor din diferenţele de curs valutar s-au datorat prin
convertirea lunară a disponibilităţilor din valută în lei, calculate la fiecare sfârşit de lună, dar şi prin
convertirea sumelor primite în disponibilităţi şi decontate în alte zile.
Cu privire la principiile și politicile contabile aplicate de către Consiliul Județean Gorj și
instituțiile subordonate în execuția bugetară de la data de 31.12.2019, facem următoarele precizări:
Elementele cuprinse în situațiile financiare raportate la data de 31.12.2019 au respectat
prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și prevederile OMFP nr. 1917/2005 privind
normele metodologice de organizare și conducere a contabilității instituțiilor publice. În acest sens,
amintim principiile contabile avute în vedere la întocmirea situațiilor financiare:
- principiul continuității activității: Consiliul Județean Gorj împreună cu unitățile subordonate
își desfășoară în mod normal activitatea, asigurându-se, totodată, continuitate în desfășurarea
activității proprii a Consiliului Județean cât și a instituțiilor subordonate, neexistând discontinuitate
în activitate;
- principiul permanenței metodelor: metodele de evaluare folosite au fost aplicate în mod
consecvent de la un exercițiu la altul. De exemplu, în calculul amortizării a fost folosită metoda
liniară, iar contabilitatea analitică a stocurilor este organizată prin folosirea inventarului permanent,
după metoda cantitativ valorică;
- principiul prudenței: în cadrul evaluării efectuate la nivelul Consiliului Judeţean Gorj cât şi în
cadrul instituţiilor subordonate s-a ţinut cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului
curent sau raportate din anul precedent. Bunurile intrate în patrimoniu au fost înregistrate la
valoarea contabilă, respectiv costul de achiziţie, disponibilităţile băneşti în conturile bancare în valută
au fost evaluate şi raportate la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României;
- principiul contabilității de angajamente: soldurile conturilor de venituri și cheltuieli au fost
raportate în situațiile financiare de la data de 31.12.2019, conform evidențelor contabile de la
această dată. Angajarea, lichidarea şi plata cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare
aprobate. Nu a fost înregistrată vreo situaţie privind refuzul de viză CFP;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii (componentele elementelor
de activ sau de datorii au fost evaluate separat);
- principiul intangibilității: a fost asigurat prin verificarea preluării datelor finale din bilanțul
anului 2018 în bilanțul de deschidere al anului 2019;
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- principiul necompensării: până la data de 31.12.2019, nu s-a procedat la compensări între
elementele de activ și de datorii înregistrate în evidențele contabile ale Consiliului Județean Gorj și
instituții subordonate;
- principiul comparabilității informațiilor: datele prezentate în situațiile raportate asigură
posibilitatea comparării în timp a informațiilor;
- principiul materialității: la nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi în cadrul instituţiilor
subordonate, în toate raportările financiare, orice element cu valoare semnificativă a fost prins in
poziţie distinctă iar cele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau funcții similare, au
fost cuprinse într-o poziţie globală;
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului: informațiile contabile prezentate în
situațiile contabile respectă realitatea economică a evenimentelor sau a tranzacțiilor ce au avut loc.
Prin politicile contabile aplicate la întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2019, s-a
avut în vedere:
- asigurarea de informații relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;
- credibilitate, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a
instituției publice, sunt neutre, sunt prudente și sunt complete.
Considerând că proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului
propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite
la data de 31.12.2019 respectă prevederile legislației în vigoare, propunem aprobarea proiectului de
hotărâre și a anexelor la acesta, în forma prezentată.
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VI. DIRECȚIA MANAGEMETUL PROIECTELOR ȘI RELAȚII
EXTERNE
„CONSERVAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA TURISTICĂ ȘI CULTURALĂ A
CASEI MEMORIALE IOSIF KEBER”
Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei memoriale Iosif
Keber”, codul MySMIS 116188 este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare
nr. 170 din 11.07.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de
Organism Intermediar și U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de
beneficiar al finanțării.
Obiectivul general al proiectului reprezintă” impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea,
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local - Casa Memorială Iosif Keber”.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: conservarea, restaurarea și protejarea Casei Memoriale
Iosif Keber; valorificarea și promovarea identității culturale a Casei Memoriale Iosif Keber, în context
turistic.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: lucrări de consolidare și restaurare a clădirii;
lucrări de finisaje interioare, pardoseli, zugrăveli, decorațiuni; lucrări de refacere împrejmuire incintă;
lucrări de intervenție la fațade, acoperiș și învelitoare; lucrări de instalații; crearea de facilități pentru
persoanele cu dizabilități; iluminat arhitectural pentru punerea în valoare a monumentului istoric;
lucrări de amenajare a curții exterioare; activități de audit financiar extern; activități de marketing și
promovare a obiectivului istoric; activități de informare și publicitate.
Rezultatele implementării proiectului vor crea cadrul adecvat pentru desfășurarea de activități și
servicii complexe. Pe lângă modernizarea expoziției permanente de obiecte memoriale, vor avea loc
ateliere creative (arte decorative, desen, pictură, grafică, hand-made, inclusiv realizarea de obiecte
decorative sau utilitare din materiale reciclabile), activități de art-terapie pentru persoanele aparținând
grupurilor vulnerabile.
Bugetul total al proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei
memoriale Iosif Keber” este de 2.573.918,39 lei (inclusiv TVA), respectiv:
1.738.303,29 lei finanțare nerambursabilă;
835.615,10 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj, din care:
800.139,58 lei (inclusiv TVA) - contribuția U.A.T-Județul Gorj la cheltuieli neeligibile;
35.475,52 lei (inclusiv TVA) - contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile (reprezentând
2%).
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 61.808,54.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de – 61.808,54 lei, din care:
Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 1.222,50 lei;
Contribuția de la bugetul de stat – 5.465,10 lei;
Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 37.896,39 lei;
Cheltuieli neeligibile – 17.224,55 lei.
174

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

Veniturile încasate conform cererii de rambursare au fost în sumă de – 40.607,27 lei, din care: Venituri
din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile (contul 778) – 5.386,68 lei; Finanţare din fonduri externe nerambursabile (contul 775)
– 35.220,59 lei.
”OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR INTERNE MANAGERIALE”
Proiectul ”Optimizarea performanței sistemelor interne manageriale”, codul MySMIS 120638
a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară 2
- Administrație publică și sistem judiciar accesibile si transparente, Operațiunea - Introducerea de
sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP.
Proiectul a fost implementat în baza contractului de finanțare nr. 59
din 14.02.2018, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate
Administrativă și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului a vizat optimizarea și eficientizarea
proceselor orientate către cetățeni, în concordanță cu Strategia
pentru Consolidarea Administrației Publice, prin introducerea
sistemelor comune de calitate și performanță, în cadrul Consiliului
Județean Gorj și a 4 instituții subordonate.
Obiectivele specifice au vizat:
- Obiectiv specific 1 - Implementarea unui sistem unitar de
management al calității și performanței (în conformitate cu Planul de
acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării
managementului calității) la nivelul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții subordonate;
- Obiectiv specific 2 - Dezvoltarea abilităților unui număr de 55 participanți din cadrul Consiliului
Județean Gorj și 4 instituții publice subordonate în domeniile: implementării sistemelor de
management al calității (CAF, ISO), control managerial intern.
Caracterul inovator al proiectului a fost reprezentat de faptul că a realizat transferul de cunoștințe în
domeniul implementării instrumentelor de management al calității, de la nivel județean (prin
intermediul persoanelor instruite), spre ceilalți angajați ai Consiliului Județean Gorj și ai instituțiilor
publice subordonate.
Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului, pe o perioadă de 16 luni, a fost realizată dezvoltarea
abilităților personalului de conducere și execuție, funcționari publici și contractuali, indiferent de
vârstă, sex, origine etnică, apartenența religioasă, orientarea sexuală, existența unei dizabilități sau a
unei boli ce poartă un stigmat social, de a utiliza metode, tehnici și proceduri caracteristice, în vederea
susținerii unui management performant prin introducerea de sisteme și standarde comune ce
optimizează procesele orientate către beneficiari.
Acest lucru a fost realizat prin:
 utilizarea sistemelor integrate de calitate (Cadrul comun de autoevaluare a modului de
funcționare a instituțiilor publice – CAF, ISO 9001:2015), în cadrul Consiliului Județean Gorj
și instituțiilor publice subordonate;
 dezvoltarea abilitaților, pentru un număr de 20 persoane din cadrul Consiliului Județean Gorj
și instituțiilor publice subordonate, în vederea implementării și utilizării Cadrului comun de
autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice – CAF;
 dezvoltarea abilităților, pentru un număr de 20 persoane din cadrul Consiliului Județean Gorj
și instituțiilor publice subordonate, pentru identificarea unor modalități practice de
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implementare a sistemului de control managerial intern în concordanță cu legislația specifică
și ISO 9001;
 dezvoltarea abilităților, pentru un număr de 15 persoane din cadrul Consiliului Județean Gorj
și instituțiile publice subordonate, pentru a-și dezvolta abilitați de auditori calitate.
Implementarea CAF în U.A.T.-Județul Gorj și 4 instituții publice subordonate, a asigurat derularea
unui exercițiu de autoevaluare, în scopul identificării exacte a domeniilor care necesită îmbunătățiri și
modalitatea de realizare a acestora. Implementarea CAF a fost realizată prin parcurgerea mai multor
etape, printre care stabilirea modului organizării și planificării autoevaluării CAF, comunicarea cu
privire la proiectul de autoevaluare CAF, crearea unui grup de autoevaluare, reprezentativ pentru
instituție, organizarea și realizarea instruirii angajaților în vederea implementării CAF, comunicarea
planului de îmbunătățire, implementarea acestuia și planificarea următorului exercițiu de autoevaluare.
Valoarea totală a proiectului a fost de 368.136,50 lei, din care:
- 312.916,02 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 85%;
- 47.857,75 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%;
- 7.362,73 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.
Pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 148.636,19 lei.
 Veniturile încasate conform cererilor de rambursare depuse au fost în sumă de – 186.561,96
lei, din care:
 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile (contul 778) – 24.748,02 lei;
 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare (contul 775) – 161.813,94 lei.
 Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de – 148.636,19 lei, din care:
 Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 2.972,73 lei;
 Contribuția de la bugetul de stat – 19.322,71 lei;
 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 126.340,75 lei.
 Proiectul a fost finalizat în anul 2019, rambursarea finală fiind în sumă de 186.561,96 lei.

”EFICIENTIZAREA PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL”
(EPSO)
Proiectul ”Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), codul MySMIS
125603 este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa
prioritară - administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea –
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele
orientate către cetățeni în concordanță cu SCAP.
Proiectul se implementează în baza
contractului de finanțare nr. 310 din
21.01.2019,
semnat
între
Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operațional
Capacitatea Administrativă și Județul Gorj, în
calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului vizează:
introducerea la nivelul U.A.T.-Județul Gorj a
unui sistem integrat de management, în
vederea optimizării proceselor orientate către
beneficiari, în concordanță cu SCAP.
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Obiectivele specifice vizează:
Obiectiv specific 1: Realizarea în mod participativ a Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru
perioada 2021-2027 în scopul îmbunătățirii procesului decizional, a planificării strategice și execuției
bugetare la nivelul U.A.T.-Județul Gorj;
Obiectiv specific 2: Implementarea la nivelul U.A.T.-Județul Gorj a măsurilor de simplificare pentru
cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile
cetățenilor.
Activitățile principale proiectului ”Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional”
(EPSO) sunt:
elaborarea și implementarea instrumentelor de planificare strategică la nivel județean, respectiv:
Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027 și Plan Strategic Instituțional;
proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel județean, respectiv: Acces
online la serviciile gestionate exclusiv de Consiliul Județean, Sistem de management al documentelor
și Arhiva digitală.
Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Gorj prin propunerea de a realiza Strategia de dezvoltare
județeană 2021-2027 și Planul strategic instituțional își dorește un management orientat spre
performanță ce implică planificare strategică și bugetară multi-anuală pornind de la programe,
asigurarea participării informate la decizie, nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau
interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a acestor politici publice.
Pentru furnizarea serviciilor care simplifică actul administrativ din cadrul U.A.T.-Județul Gorj, prin
solicitarea de finanțare s-a propus achiziționarea unui sistem informatic integrat compus din: sistem
de management al documentelor, arhiva digitală pentru documentele cu valoare operațională în
prezent, sistem GIS pentru capturarea, stocarea, verificarea, integrarea, manipularea, analiza și
vizualizarea datelor referențiale geografic sau geospațiale necesare simplificării procedurilor de
obținere a certificatelor/avizelor de acces la drum.
În cadrul proiectului se vor dezvolta soluții integrate pentru capturarea și arhivarea electronică a
documentelor pentru crearea posibilității de constituire a dosarelor electronice, prin urmare, se va
realiza digitizarea arhivei U.A.T.-Județul Gorj prin scanarea documentelor, indexarea/extragerea
datelor relevante și organizarea acestora pentru acces automat în baze de date. Retro-digitalizarea
documentelor din arhivă va avea ca scop crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor
tradiționale existente în arhiva instituției care prezintă valoare operațională.
Valoarea totală a proiectului este de 3.528.197,83 lei (inclusiv TVA) din care:
2.998.968,16 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 85%;
458.665,73 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național reprezentând 13%;
70.563,94 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 261.223,23.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de – 261.223,23 lei, din care:
 Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 5.224,47 lei;
 Contribuția de la bugetul de stat – 33.959,02 lei;
 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 222.039,74 lei;
Veniturile încasate conform cereririlor de rambursare au fost în sumă de – 255.998,76 lei, din care:
 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile (contul 778) – 33.959,02 lei;
 Finanţare din fonduri externe nerambursabile (contul 775) – 222.039,74 lei.
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”TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE”
Proiectul ”Transparență, etică și integritate”, codul MySMIS 116766 a fost finanțat în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2: Administrație publică
și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și
integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Apelul de proiecte CP1/2017 - Sprijinirea
măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din
regiunile mai puțin dezvoltate.
Proiectul a fost implementat în baza contractului de finanțare nr. 160 din 27.06.2018, semnat între
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Unității
Administrativ Teritoriale Județul Gorj și al structurilor subordonate, prin introducerea de proceduri
operaționale privind măsurile preventive anticorupție.
Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:
Dezvoltarea unui sistem de proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și
indicatorii aferenți în cadrul UAT Județul Gorj și a structurilor subordonate;
Implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare inclusiv prin
creșterea gradului de conștientizare publică și campanii de educație anticorupție privind măsurile
referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare;
Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și
integrității.
Principalele activității ale proiectului au fost:
Dezvoltarea procedurilor operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți;
Implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a
indicatorilor de evaluare, inclusiv prin creșterea gradului de
conștientizare publică și campanii de educație anticorupție privind
măsurile referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de
evaluare;
Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor în domeniul
prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.
Rezultatele proiectului, respectiv dezvoltarea unui sistem de
proceduri operaționale privind măsurile preventive, implementarea
măsurilor referitoare la prevenirea corupției, campania de educație
și informare și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în
domeniul prevenirii corupției pentru personalul din cadrul U.A.T.Județul Gorj și structurilor subordonate, au contribut la realizarea
obiectivului specific POCA 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și
instituțiilor publice.
Valoarea totală a proiectului a fost de 363.079,14 lei, din care:
- 308.617,27 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 85%;
- 47.200,29 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%;
- 7.261,58 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 217.619,28 lei.
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare depuse au fost în sumă de – 179.900,72 lei, din
care:
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Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile (contul 778) – 23.865,6 lei;
 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare (contul 775) – 156.044,12 lei.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de – 217.619,28 lei, din care:
 Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 4.352,386 lei;
 Contribuția de la bugetul de stat – 28.290,506 lei;
 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 184.976,388 lei.
 Cheltuielile aferente proiectului pe anul 2019, au fost suportate din bugetul propriu și
rambursate parțial, urmând a fi depusă spre rambursare în anul 2020 suma de 81.217,52 lei.

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE
CÂMPU MARE-ALBENI-CĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN
DJ 675C”, Cod SMIS 109005
Proiectul „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-AlbeniCălugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, Cod SMIS 109005, este finanțat în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare
nr. 650 din 09.11.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism
Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al
finanțării.
Bugetul total al proiectului „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu
Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, Cod SMIS 109005, este de
75.826.112,04 lei, din care: 71.795.197,84 lei finanțare nerambursabilă și 4.030.914,20 lei contribuție
proprie a U.A.T. – Județul Gorj (1.465.208,12 lei contribuție la cheltuieli eligibile și 2.565.706,08 lei
cheltuieli neeligibile).
Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și
indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean
675 B”.
Obiectivul specific îl reprezintă ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a gradului de
confort al traficului rutier pe Drumul Județean (675B)”.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:
 lucrări de reabilitare a drumului județean;
 lucrări de reabilitare de poduri;
 lucrări de reabilitare de podețe;
 realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete;
 modernizarea de stații de transport public;
 realizarea de consolidări terasamente;
 realizarea de marcaje longitudinale și transversale;
 realizarea de accese la proprietăți;
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realizarea de dispozitive de preluare și evacuare
a apelor pluviale;
 activități de audit financiar extern;
 activități de informare și publicitate.
Proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform
contractului de finanțare.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de
7.649.330,00 lei, din care:
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj –
152.797,00 lei;
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli neeligibile – 20.830,00 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 991.675,00 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 6.484.028,00 lei
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost în sumă de
4.348.876,00 lei, din care:
- subvenţii de la bugetul de stat 576.892,00 lei;
- finanţare externă nerambursabilă – 3.771.984,00 lei;
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă suma decontate de UAT –
Jude’ul Gorj în cursul anului 2019 ce vor fi solicitate la rambursare în anul 2020.
„MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE
TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, BUSTUCHIN, POIANA
SECIURI, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, BECHENI, CORŞORU, ALIMPEŞTI,
SÂRBEŞTI, CIUPERCENII DE OLTEŢ, PÂNĂ ÎN DN 67”, Cod SMIS 108998
Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții:
6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare
nr. 821 din 14.12.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism
Intermediar și U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al
finanțării.
Bugetul total al proiectului „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează
localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni,
Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” este de 90.008.404,32 lei, din care:
87.619.808,26 lei finanțare nerambursabilă și 2.388.596,06 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul
Gorj (1.788.159,35 lei contribuție la cheltuieli eligibile și 600.436,71 lei cheltuieli neeligibile).
Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și
indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean
675 C”.
Obiectivele specifice:
Obiectivul specific 1 vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale moderne și
durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică a economiei și
îmbunătățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării traficului, prin
conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – Transport).
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Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a gradului de
confort al traficului rutier pe Drumul Județean (675C)”.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:
 lucrări de reabilitare a drumului județean;
 lucrări de reabilitare de poduri;
 lucrări de reabilitare de podețe;
 -realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete;
 modernizarea de stații de transport public;
 realizarea de consolidări terasamente;
 realizarea de marcaje longitudinale și transversale;
 realizarea de accese la proprietăți;
 realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a
apelor pluviale;
 activități de audit financiar extern;
 activități de informare și publicitate.
Proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de finanțare.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de 1.198.316,46 lei, din care:
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 23.966,32 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 155.781,15 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 1018.568,89 lei
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost în sumă de
1.788.159,35 lei, din care:
prefinanțare – 1.788.159,35 lei
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă diferența de prefinanțare
neutilizată, ce va fi cheltuită în anul 2020.
”REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ671B, KM 4+500 – KM 41+000, LIMITA
JUDEȚULUI MEHEDINȚI – VĂGIULEȘTI – SAMARINEȘTI – MOTRU – LUPOAIA –
CĂTUNELE – GLOGOVA - CĂMUIEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, COD SMIS 125982
Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții
6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte POR 2018/6/6.1 Apel de proiecte
nefinalizate, Apel pentru regiunile mai puțin dezvoltate.
În data de 22.11.2018 a fost semnat contractul nr. 3487 între
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operațional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT
JUDEȚUL Gorj, în calitate de Beneficiar al finanțării.
Bugetul total al proiectului ”Reabilitare sistem rutier pe DJ671B,
km 4+500 – km 41+000, limita județului Mehedinți–VăgiuleștiSamarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj”, Cod SMIS 125982 este de
38.175.307,64 lei, din care: 36.418.101,75 lei finanțare nerambursabilă și 1.757.205,89 lei contribuție
proprie a U.A.T. – Județul Gorj (743.226,58 lei contribuție la cheltuieli eligibile și 1.013.979,31 lei
cheltuieli neeligibile).
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Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și
indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean
DJ671B”.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Obiectivul specific 1 vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale moderne și
durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică a economiei și
îmbunatățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării traficului, prin
conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – Transport).
Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a gradului de
confort a traficului rutier pe Drumul Județean (671B)”.
Prin investiția propusă se urmărește:
 Realizarea unui profil transversal tip conform
prevederilor legale – drum județean cu doua benzi de
circulație;
 Stoparea degradării infrastructurii și menținerea în
exploatare a sistemului de drumuri din județul Gorj;
 Realizarea unei structuri rutiere rezistente la traficul
greu de perspectiva;
 Asigurarea siguranței circulației auto și pietonale;
 Asigurarea scurgerii apelor în lungul drumului;
 Înlăturarea sau prevenirea apariției restricțiilor de circulație pe poduri și pasaje, asigurarea
durabilității în timp a podurilor, crescând durata de exploatare;
 Asigură semnalizarea corespunzătoare a drumului;
 Activități de audit financiar extern;
 Activități de informare și publicitate.
Proiectul a fost finalizat în anul anul 2019, conform contractului de finanțare.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de 33.502,00 lei, din care:
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 670,04 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 4.355,26 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 28.476,70 lei
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost în sumă de
164.498,61 lei, din care:
 subvenţii de la bugetul de stat – 78.837,42 lei;
 finanţare externă nerambursabilă – 86.127,67 lei;

„REABILITAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU
– LOCAȚIA STR. TUDOR VLADIMIRESCU”, COD SMIS 110328
Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str.
Tudor Vladimirescu” a fost depus, în luna septembrie 2017, spre finanțare în cadrul Programului
Operațional Regional 2014 – 2020 - Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv
în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.
Prin Scrisoarea emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia sub nr. 20346 din
14.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14317/14.11.2017 am fost notificați asupra
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finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară pentru proiectul cod SMIS 110328, cu titlul
„Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”,
precum și că, în urma evaluării, proiectul mai sus menționat a obținut un punctaj de 89 puncte.
De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia prin Scrisoarea de
clarificare 4, emisă sub nr. 20498/15.11.2017,
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
14437/16.11.2017, ne comunică demararea etapei
contractuale pentru proiectul cod SMIS 110328,
cu titlul „Reabilitarea energetică a Spitalului
Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor
Vladimirescu”.
Bugetul total al proiectului este de 21.162.108,70
lei (inclusiv T.V.A), din care: 17.380.169,17 lei
finanțare nerambursabilă și 3.781.939,53 lei
contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj.
Obiectivul general al proiectului vizează ”Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de
Urgență Târgu Jiu - locația strada Tudor Vladimirescu”.
Obiectivul general al proiectul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:
1. îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii;
2. utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
3. implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței
energetice și monitorizarea consumurilor de energie;
4. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență
energetică ridicată și durată mare de viață.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:
 lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
 lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de
consum;
 instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consumul propriu;
 lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și
ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
 lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat;
 măsuri conexe: înlocuiri tablouri electrice, montaj grup generator, instalații avertizare și
prevenire incendiu, instalații legare la pământ și paratrăznet, înlocuire circuite electrice etc;
 realizarea activității de audit financiar extern;
 realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile
Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020.
Rezultatele implementării proiectului vor fi:
 nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2). Valoarea la începutul
implementării proiectului este de 1041,52 și valoarea la finalul implementării proiectului este de
234,20. Se realizează o reducere de 807,27 respectiv 77,51%.
 consumul anual de energie primară (kWh/an). Valoarea la începutul implementării proiectului este
de 6.177.815,85 si valoarea la finalul implementării proiectului este de 1.626.103,93. Se realizează o
reducere de 4.551.711.92 respectiv 73,68%.
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 consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep). Valoarea la
începutul implementării proiectului este de 414,05 si valoarea la finalul implementării proiectului
este de 113,13. Se realizează o reducere de 300,92, respectiv 72,68%.
 consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care:
- pentru încălzire: Valoarea la începutul implementării proiectului este de 402,53 si valoarea la finalul
implementării proiectului este de 53,74.Se realizează o reducere de 348,79, respectiv 86,65%.
 consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) la finalizarea proiectului va fi de
461.011,37 din care:
- pentru încălzire/răcire la finalizarea proiectului va fi de 297.947,71;
- pentru preparare apa calda de consum la finalizarea proiectului va fi de 20.646,65;
- electric - la finalizarea proiectului va fi de 142.417,01.
procentul (%) de utilizare surse regenerabile din total consum energie primară după implementarea
măsurilor este de 11,46%.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 200 lei.
Cheltuieli totale – 200,00 lei, din care:
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 4,00 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 26,00 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 170,0 lei.
START UP PENTRU EXCELENȚĂ, Cod SMIS 104021
Proiectul ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” a fost depus, spre finanțare, de către Asociația
Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider, în parteneriat cu U.A.T.-Județul Gorj și
Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în cadrul Apelului de proiecte - România Start Up
Plus, Axa Prioritară 3 Locuri de mun că pentru toți, Prioritatea de Investiții 8.iii Activități
independente, antreprenoriat și înființarea de întreprinderi, inclusiv unor microîntreprinderi și a unor
întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană, Programul Operațional Capital Uman 20142020.
Acest proiect a fost depus spre finanțare, încă din luna noiembrie a anului 2016, în cadrul Apelului de
proiecte - România Start Up Plus, al cărui lider este Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație
(solicitant), în parteneriat cu UAT-Județul Gorj
(partener 1) și Universitatea ”Constantin Brâncuși” din
Târgu Jiu (partener2).
Obiectivul general al proiectului ”START-UP PENTRU
EXCELENȚĂ”
îl
reprezintă
dezvoltarea
antreprenoriatului în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin
susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona
urbană. Dezvoltarea de noi activități economice va
contribui, totodată, la creșterea gradului de ocupare a
populației din Regiunea Sud-Vest Oltenia.
Proiectul este adresat unui număr de peste 300 persoane
fizice (șomeri/persoane inactive/persoane care au un loc
de muncă și vor să înființeze o afacere, în scopul creării
de noi locuri de muncă), care doresc să dezvolte o
afacere non-agricolă în Regiunea Sud-Vest Oltenia și
subvenționarea a 46 de planuri de afaceri ale acestora, în
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vederea creșterii adaptabilității persoanelor de a materializa ideile de afaceri. Totodată, se vor crea
peste 100 de locuri de muncă în regiune.
Participarea U.A.T.-Județul Gorj la realizarea proiectului ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” se
circumscrie atribuțiilor generale ale Consiliului Județean, conferite de Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la
implicarea activă în dezvoltarea economico-socială a județului, precum și obiectivelor stabilite prin
Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 2011-2020, referitoare la susținerea
antreprenoriatului și mediului de afaceri din județ.
Pe parcursul anului bugetar 2019, la partea de venituri au fost încasate venituri în sumă totală de
2.604.400,00 lei, reprezentând suma aferentă tranșei 1 subvenții aferente contractelor de subvenții, iar
la partea de cheltuieli a fost înregistrată o execuție bugetară în sumă totală de 2.753.660,00 lei defalcată
astfel:
Contribuție proprie 2% - 3.970,00 lei;
Contribuție buget de stat 13% - 390.660,00 lei;
Contribuție UE 85% - 2.359.030,00 lei.

”REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA UNITĂȚII DE
PRIMIRI URGENȚE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU,
LOCAȚIA STR. TUDOR VLADIMIRESCU”, COD SMIS 121889
Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” a fost depus, în luna
aprilie 2018, spre finanțare în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de
investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 –
Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de
urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.
Prin Scrisoarea de clarificare nr. 5, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
sub nr. 23233 din 03.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11502/03.09.2018 am fost
notificați asupra finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară pentru proiectul cod SMIS 121889,
cu titlul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, precum și că, în urma
evaluării, proiectul mai sus menționat a obținut un punctaj de 89 puncte.
De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia prin aceeași scrisoare de
clarificare nr. 5 menționată mai sus, ne comunică demararea etapei precontractuale pentru proiectul
cod SMIS 121889, cu titlul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri
Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, ce
presupune faptul că, contractul de finanțare pentru acest proiect va fi semnat într-un termen cât mai
scurt.
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Bugetul total al proiectului este de 8.505.017,27 lei (inclusiv T.V.A), din care: 6.698.096,97 lei
finanțare nerambursabilă și 1.806.920,30 lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj.
Obiectivul general al proiectului vizează ”Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de
urgență din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, Strada Tudor
Vladimirescu”.
Obiectivul general al proiectul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:
1. reorganizarea funcțională a Unității Primiri Urgențe prin recompartimentări, schimbări de destinație
ale unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente (electrice,
sanitare, termice, ventilații, gaze medicale) și reconsiderarea finisajelor în așa fel încât să se obțină o
unitate modernă care să respecte toate normele aflate in vigoare.
2. extinderea Unității Primiri Urgente în zona corpului B (C4) cu o construcție pe parter. Noua
construcție va avea destinația de Salon Urgențe.
3. extinderea și închiderea perimetrală a rampei de acces ambulanțe
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:
- realizarea serviciilor pentru studiu topografic;
- obținerea avizelor și acordurilor;
- realizarea documentațiilor suport și obținerea altor avize/acorduri/autorizații;
- expertiza tehnică, auditul energetic și certificarea performanței energetice a clădirilor;
- realizarea serviciilor de proiectare - faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție
„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Târgu Jiu, locatia Str. Tudor Vladimirescu”;
- realizarea serviciilor de proiectare și de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției
lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de
Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”;
- realizarea serviciilor de verificare tehnică a proiectului tehnic;
- realizarea serviciilor de consultanță în managementul de proiect;
- realizarea serviciilor de audit financiar extern pentru proiect;
- realizarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului;
- realizarea serviciilor de supraveghere execuție lucrări prin diriginți de șantier;
- execuția lucrărilor;
- furnizare dotări specifice;
- realizarea organizării de șantier pentru execuția lucrărilor;
- plata cotelor și taxelor prevăzute în cererea de finanțare;
- cheltuieli diverse și neprevăzute;
- realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile
Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020.
- managementul de proiect.
Rezultatele implementării proiectului vor fi:
1. Contract servicii măsurători topografice;
2. Studiu topografic si aviz Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj;
3. Aviz Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, solicitat prin Certificatul de Urbanism;
4. Aviz Direcția de Sănătate Publica Gorj, solicitat prin Certificatul de Urbanism;
5. Aviz Ministerul Culturii;
6. Documentații specifice si avize, acorduri;
7. Contract servicii întocmire expertiza tehnica si audit energetic;
8. Expertiza tehnica;
9. Raport audit energetic;
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10. Contract servicii certificare energetica;
11. Certificare energetica a clădirii;
12. Contract servicii întocmire studiu de fezabilitate;
13. Studiu de fezabilitate;
14. Contract servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si execuție
lucrări;
15. Documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri, autorizări;
16. Referat verificare cerința AF;
17. Contract servicii de verificare tehnica la cerințele impuse de legislația in vigoare;
18. Referate de verificare tehnica;
19. Proiect tehnic;
20. Contract servicii de consultanta;
21. Rapoarte, minute;
22. Contract servicii de audit financiar extern;
23. 2 rapoarte de audit;
24. Dispoziții de șantier;
25. Procese verbale faze determinante conform programului de control;
26. Contract servicii de supraveghere execuție lucrări prin diriginți de șantier;
27. Situații de plata;
28. Situații de lucrări;
29. Situații de lucrări;
30. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
31. Contract furnizare dotări specifice;
32. Proces verbal recepție dotări;
33. Situații de lucrări;
34. Situații de lucrări;
35. Adeverința de confirmare a încasării sumelor;
36. Adeverința de confirmare a încasării sumelor;
37. Ordin de plata CSC aferente situațiilor de lucrări;
38. Autorizații de construire/desființare;
39. Act adițional la contractul de execuție lucrări;
40. Situații de lucrări;
41. Contract de servicii de informare si publicitate;
42. Contract de servicii;
43. Contract de servicii;
44. 2 comunicate de presa;
45. 1 panou temporar, 1 placa permanenta;
46. 30 etichete;
47. Cerere finanțare, Rapoarte progres;
48. Cereri de prefinanțare/plata/rambursare/cerere de rambursare finală.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 476,00 lei.
Cheltuieli totale – 476,00 lei, din care:
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 9,52 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 133,28 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 333,20 lei.
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„EXTINDERE ȘI DOTARE CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
TÂRGU JIU”COD SMIS 122828
Unitatea Administrativ Teritorială –Județul Gorj, are în implementare proiectul „Extindere și
dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu” COS SMIS 122828, în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019, semnat între
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii
și învățăm2ântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu Jiu.
Prin atingerea obiectivului general va creste nivelul de confort și funcționalitate, și va fi asigurat spațiul
necesar desfășurării în condiții optime a activităților specifice pentru o educație de calitate și creșterea
gradului de participare a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES ).
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Extinderea cu o construcție nouă pentru asigurarea spațiilor și dotărilor necesare la desfășurarea
activităților educaționale pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES). Se va avea în
vedere crearea spatiilor adecvate astfel încât sa corespunda din punct de vedere al necesitații și
conformării suprafețelor – Hotărârea nr. 1251 din 2005.
2. Creșterea calității actului educațional prin asigurarea spatiilor și dotărilor necesare - care vizează
asigurarea facilitaților necesare pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), din punct de
vedere al „măsurilor de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și
protective speciale a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de
învățământ – Hotărârea nr. 1251 din 2005”.
Valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Târgu–Jiu” este de 8.106.518,79 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie totală a U.A.T. –
Județul Gorj în proiect, este 4.216.425,24 (inclusiv T.V.A), astfel:
 contribuția la cheltuieli eligibile 79.389,66 lei, inclusiv T.V.A.
 contribuția la cheltuieli neeligibile 4.137.035,58 lei, inclusiv T.V.A.
Total nerambursabil este 3.890.093,55 inclusiv T.V.A.
Prin investiția propusă se urmărește realizarea :
 Atelier pentru activități de pre-profesionalizare;
 Centru de documentare și informare pentru învățământul special și special integrat;
 Atelier de instruire practică învățământ profesional special;
 Sală de educație plastică și artterapie;
 Sală de ludoterapie;
Sală pentru activități de kinetoterapie.
Perioada de implementare a Proiectului este de 80 luni, respectiv între data 08.01.2016 și data
31.08.2022.
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Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli totale în sumă de 476,00 lei, lei, din care:
contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli neeligibile – 476,00 lei;
Sume necesare susținerii programului propriu anual al activităților implementate de Consiliul
Județean Gorj, potrivit Agendei culturale a județului Gorj pentru anul 2019
În vederea dezvoltării şi promovării activităţii culturale şi imaginii judeţului Gorj, pe parcursul anilor
precedenți, Consiliul Județean Gorj a desfășurat mai multe proiecte, programe şi oferte culturale, din
ce în ce mai diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorințele comunității, asumându-și rolul de
coordonator, precum
și de organizator al principalelor activități cu impact
regional/național/internațional, alături de alte instituţii, asociaţii şi fundaţii de profil potrivit:
- Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare, art. 87,
alin. 1 “Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale”, art. 173, “Atribuţiile
consiliului judeţean”, alin. (1), coroborat cu art.173 alin. (5), potrivit cărora „în cadrul politicii
economice naționale, unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care
autoritățile administrației publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru exercitarea
competenței și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii”; ”Consiliul județean îndeplinește
următoarele categorii principale de atribuții: (…): d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de
interes județean”; “în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean asigură,
potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes județean privind: a) educaţia; (...) d) cultura; f) sportul”,
- Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice
și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor
termene, art. 36, alin. (4): ”... în perioada 2019-2021 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele
tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale,
pentru elevii, studenții, cercetătorii şi profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale
și concursurile internaționale şi naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au
pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară”,
- Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu general
al județului Gorj pe anul 2019,
-Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 55 din 19.04.2019 privind aprobarea Agendei culturale a
județului Gorj pe anul 2019 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale,
educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj și Legii nr. 379/2003 privind
regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare,
art. 45, alin.1, 3 potrivit căruia: ”autoritățile administrației publice locale vor organiza programe proprii
de comemorare, cu sprijinul și cu participarea reprezentanților autorităților centrale și ai cultelor
religioase din teritoriu”, coroborat cu art. 46 ”finanțarea activităților de comemorare a eroilor se face
din bugetul de stat prin bugetul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, pentru acțiunile organizate de
acestea, din bugetele unităților administrativ-teritoriale, pentru acțiunile organizate de acestea, sau din
resursele proprii alte categorii de organizatori, după caz”.
Prin centralizarea programelor culturale anuale întocmite de instituțiile cu profil cultural din
subordinea Consiliului Județean, s-a realizat la nivelul județului Gorj, agenda principalelor manifestări
cultural-științifice, istorice şi educative, numită generic: "Agenda Culturală a Județului Gorj pentru
anul 2019".
Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2019 și Programul propriu anual pentru desfășurarea
activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj, a fost
adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 55 din 19.04.2019.
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Gorj, reprezentată prin Consiliul Județean Gorj, potrivit
prevederilor legale în vigoare, a comemorat evenimentele culturale, istorice şi ecumenice ce au fost
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prevăzute prin Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2019, prin depunerea de coroane de flori
la monumentele istorice. De precizat este faptul că, o parte din activitățile culturale cu impact major,
au fost finanțate direct de Consiliul Județean Gorj, potrivit Anexei nr. 2, celelalte activităţi, cu impact
zonal au fost organizate și finanțate din bugetul propriu general al Județului Gorj, prin bugetele
instituţiilor culturale, de subordonare județeană: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Gorj, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina
Gorjului” Târgu-Jiu, Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj şi Muzeul Județean Gorj "Alexandru
Ștefulescu" și, parțial, din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate.
Autoritățile publice județene și locale au acordat o mare importanță evenimentelor de comemorare a
marilor personalități ale Gorjului, astfel încât, anul 2019 a fost declarat “CENTENARUL LUI DINCĂ
SCHILERU” prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.6 din 31.01.2019. Consiliul Județean Gorj a
depus coroane de flori la monumentul marelui gorjean Dincă Schileru din localitatea Schela, amplasat
pe locul unde s-a născut și a copilărit. Dincă Schileru o legendă vie a Gorjului, figură emblematică a
unei epoci istorice frământate, a început, în anul 1879, o lungă carieră de parlamentar de Gorj în
gruparea liberală condusă de C.A.Rosetti.
De asemenea, în perioada: 10-11 august 2019, s-a desfășurat
evenimentul cultural-istoric: “IMN ÎN POIANA LUI MIHAI UNIREA-Visul de veacuri al românilor”– reconstituire
istorico-militară a luptelor la Monumentul lui Mihai Viteazul,
amplasat în Poiana Lui Mihai
Viteazul, din comuna Schela.
Pentru a celebra Ziua
Naţională
a
României,
Consiliul Judeţean Gorj, a organizat un amplu complex de
manifestări evocatoare ale Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, în
memoria şi respectul adânc faţă de jertfa înaintaşilor care au făcut
posibilă obţinerea integrităţii teritoriale şi independenţei României,
precum și comemorarea Revoluției din decembrie 1989.
La acest eveniment, au participat reprezentanţi ai administraţiei
publice locale şi ai serviciilor publice deconcentrate, instituţiile de
cultură, reprezentanţi ai societății civile, militare şi religioase,
veterani de război, cadre militare în rezervă şi în retragere, alături
de Consiliul Județean Gorj, Instituţia Prefectului - Județul Gorj,
Primăria Municipiului Târgu-Jiu.
Festivalul Ignatului organizat la Rânca a fost un regal de artă
culinară, tradiții și obiceiuri de sărbători.
În cadrul manifstărilor au avut loc expoziții și degustări de
produse tradiționale, au avut loc concursuri de schi, iar Doina
Gorjului alături de cei mai îndrăgiți interpreți au întreținut
atmosfera de sărbătoare. În tot acest timp, salvamontiștii s-au
asigurat că totul se desfășoară fără incidente.
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Pentru cei prezenți, surpriza cea mare a fost aceea că au putut asista
la sacrificarea tradițională a porcului. Toată lumea a gustat apoi
șoric, iar țuica, ceaiul și vinul fiert i-au mai dezmorțit pe cei prezenți.
În plus ceunele cu pomana porcului, tocan de oaie, sărmăluțe și
mămăliguță au sfârâit pe tot parcursul zilei.
Cei mai îndrăgiți interpreți de la Doina Gorjului, dar și mai multe
grupuri de colindători au întregit atmosfera de sărbătoare.
Suma totală aprobată pentru realizarea activităților derulate
și finanțate direct de către Consiliul Județean Gorj pentru anul 2019, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean nr. 55 din 19.04.2019 privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe
anul 2019 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice
și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj, a fost de 150.000 lei, detaliată în cadrul
capitolului bugetar 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”, titlul II ”Bunuri și servicii”, potrivit clasificaţiei
economice şi funcţionale aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.
Programul propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice
implementate direct de Consiliul Județean Gorj și sumele aprobate desfășurării evenimentelor, a fost
cuprins în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 55 din 19.04.2019 fiind prezentat în tabelul
alăturat:
Suma
Nr.
PROGRAM/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE
crt.
-lei1.

Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu

5.000

2.

Realizare de materiale de promovare a Județului Gorj ca destinație turistică
și participarea la târguri naționale de turism

55.500

3.

Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2019

40.000

4.

Comemorarea evenimentelor culturale, istorice şi ecumenice, de impact
județean

24.500

5.

Manifestări culturale dedicate Zilei Naționale a României

5.000

6.

Ziua mondială a turismului 2019

20.000

TOTAL

150.000

 Pct. 1. Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu:
Prin Referatul numărul nr. 6544 din 15.05.2019, s-a aprobat premierea a nouă elevi din clasele V –
VIII din cadrul comunității rrome, propuși de către Organizația Partida Romilor “Pro-Europa” Gorj,
care au obținut performanțe sportive deosebite în ultimii ani, la box, cu prilejul ”Zilei internaționale a
Rromilor”, acțiune prevăzută la poziția nr. 1 din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.
55 din 19.04.2019 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 2019.
U.A.T. – Județul Gorj, a acordat nouă premii pentru cei mai buni boxeuri pentru categoriile: „pană” și
„ușoară”, în sumă totală de 5.000 lei.
Din suma de 5.000,00 lei cu TVA, prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, s-a
cheltuit suma de 5.000,00 lei cu TVA.
 Pct. 2. Realizare de materiale de promovare a Județului Gorj ca destinație turistică și
participarea la târguri naționale de turism și pct. 6. Ziua mondială a turismului 2019
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În perioada 14-17 noiembrie 2019 a avut loc, la ROMEXPO, desfășurarea celei de-a 41-a ediții
a Târgului de Turism al României.
Consiliul Județean Gorj a fost prezent pentru a opta oară
consecutiv la cel mai mare eveniment de promovare turistică
organizat în România, având ca parteneri Primăria Municipiului
Târgu Jiu, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
„Constantin Brâncuși“ Târgu Jiu și Asociația pentru Promovarea
și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși“.
Vizitatorii standului amenajat în cadrul Centrului Expozițional
Romexpo București au fost întâmpinați, anul acesta, cu un nou
concept de promovare turistică. Pentru prima oară în România,
destinațiile turistice din Târgu-Jiu și județul Gorj au fost promovate
prin intermediul proiecției holografice. Ansamblul Monumental
Calea Eroilor, realizat de Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu, dar și
celelalte obiective turistice din județul Gorj, au putut fi admirate de
către public, în cadrul unei experiențe unice, cu ajutorul celui mai
mare sistem de mixed-reality construit până acum. Display-ul holografic
folosit de CNIPT Târgu-Jiu, Consiliul Județean Gorj și Asociația pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” la ediția din
acest an a Târgului de Turism al României a ridicat la rang de artă
„produsul promovat”, oferind vizibilitate prin toate cele patru laturi ale
sale. Sistemul a fost special creat pentru evenimente și activări de brand
în cadrul târgurilor de specialitate sau în alte locații cu trafic mare de
vizitatori.
Proiecțiile create pe parcursul Târgului de Turism al României au suscitat interesul presei naționale și
regionale: Pro TV, B1 TV, Antena 1, ziare, reviste, site-uri și bloguri de turism.
Costurile participării la Târgul de Turism al României, ce a avut loc la Complexul Expozițional
Romexpo, București, în perioada 14-17 noiembrie 2019, au fost de 11.202,53 lei și au inclus: tariful
de înregistrare, Chirie spațiu interior (2 laturi libere) - 15 mp; Construcție stand standard interior-15
mp; Branșament electric trifazic, care include 1 priză trifazică CEE 16 A 5p 400 V, consum si
verificare instalații (PI<=8,0 KW) – interior.
Pentru achiziția de produse pentru promovare turistică și culturală, s-a cheltuit suma de 62.254,85 lei,
sumă prevăzută la poziția nr. 2 și poziția nr.5 din Anexa 2 la H.C.J. nr. 55 din 19.04.2019 privind
aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 2019 și a Programului propriu anual pentru
desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj pentru anul 2019;
Acțiunea organizată cu ocazia Zilei mondiale a Turismului a fost prevăzută în Hotărârea Consiliului
Județean Gorj nr. 55 din 19.04.2019 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul
2019 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul
Județean Gorj pentru anul 2019, în Anexa nr. 2, la poziția nr. 6 “Ziua mondială a turismului 27
septembrie 2018” cu suma de 20.000 lei.
Din suma de 75.500 lei cu TVA, prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, s-a
cheltuit suma de 73.457,88 lei cu TVA.
 Pct.3 Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2019


Liceul cu Program Sportiv din Târgu-Jiu
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Federația Română de Fotbal a organizat, prin Departamentul Competiții, etapele zonale, semifinale și
finale ale competiției la care au participat echipele de juniori ale cluburilor din Liga I, Liga a II – a și
Liga a III – a în conformitate cu art. 33, alin. 3 din ROAF, precum și echipele de juniori ale tuturor
cluburilor care au participat în Campionatul Național U13 ediția 2017 – 2018.
Astfel, duminică, 23 iunie 2019, la Centrul Național de Fotbal Buftea, s-a disputat ultimul act al
Campionatului Național Under 13, competiție rezervată copiilor născuți începând cu anul 2006. Finala
Centrului Național U13 s-a jucat în formulă 8+1, pe durata a două reprize a câte 30 de minute, echipa
de fotbal juniori a Liceului cu Program Sportiv din Târgu-Jiu reușind să câștige competiția.
U.A.T. – Județul Gorj a acordat premii în sumă totală de 8.400 lei echipei de fotbal juniori de la Liceul
cu Program Sportiv din Târgu-Jiu care a devenit Campioana României la fotbal juniori “U13” în data
de 23 iunie a.c.
 Festivalului Național de Folclor și Meșteșuguri Tradiționale “PE FIR DE BALADĂ”
În cadrul Festivalului Național de Folclor și Meșteșuguri Tradiționale “PE FIR DE BALADĂ”, ediția
a 43, ce s-a desfășurat în data de 09.06.2019, U.A.T. – Județul Gorj a acordat 12 premii în sumă totală
de 4.400 lei.
 Clubul Sportiv “Pandurii” Târgu-Jiu
Având în vedere meritele deosebite înregistrate de sportivii Clubului Sportiv “Pandurii” Târgu-Jiu, sau acordat premii sportivilor gorjeni care au obținut performanțe deosebite în competiții sportive
naționale şi internaționale pentru recunoașterea valorii celor mai buni sportivi din județ.
S-au acordat 24 de premii astfel:
Secțiunea atletism
– Premiul I = 1.410 lei net, respectiv 1.500 lei brut;
– Premiul II = 1.320 lei net, respectiv 1.400 lei brut;
– Premiul III = 780 lei net, respectiv 800 lei brut;

Secțiunea box:
- Premiul I special = 1.140 lei net, respectiv 1.200 lei
brut
- Premiul I =780 lei net, respectiv 800 lei brut
- Premiul II = 690 lei net, respectiv 700 lei brut;
- Premiul II = 690 lei net, respectiv 700 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune specială = 500 lei net;
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- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune = 200 lei net;
- Mențiune = 200 lei net;
- Mențiune = 200 lei net.
Secțiunea Lupte:
- Premiul I =1.410 lei net, respectiv, 1.500 lei brut;
- Premiul II = 1.140 lei, respectiv, 1.200 lei brut;
- Premiul III = 500 lei, respectiv, 500 lei brut
Total sume pentru cele 24 de premii = 16.560 lei net,
respectiv 17.000 lei brut.
Din suma de 40.000,00 lei cu TVA prevăzută în
bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, s-a cheltuit
suma de 29.800,00 lei cu TVA.
Pct. 4. Comemorarea evenimentelor de impact judeţean, culturale, istorice şi ecumenice
în cursul anului 2019
Potrivit programului anual de manifestări naţionale, dedicate diferitelor instituţii sau categorii
profesionale, instituţiile publice judeţene prezintă
omagiul cuvenit eroilor gorjeni care s-au jertfit în timpul
diferitelor intervenţii militare, pe câmpurile de luptă din
interiorul sau din afara graniţelor ţării.
În programul de acţiuni organizate de către Consiliul
Județean Gorj sau de alte instituții publice, s-a prevăzut
un scurt ceremonial religios, depunere de coroane şi
susţinerea de alocuţiuni evocatoare.
Aceste depuneri de coroane au avut loc pe tot parcursul
anului, conform Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2019 și Programului propriu anual pentru
desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul
Județean Gorj precum și Programului Cultural “2018 - Centenarul Marii Uniri în Gorj” la care a fost
invitată să participe conducerea Consiliului Județean Gorj.
Având în vedere buna desfășurare a acestor acțiuni, pe lângă altele neprevăzute, vă enumerăm câteva
dintre cele mai importante evenimente istorice:
 “Țânțăreni, vatră de istorie” – 197 de ani de la popasul lui Tudor Vladimirescu în localitate –
Țânțăreni și Târgu Jiu, 29 februarie;
 61 ani de la moartea lui Brâncuşi - 16 martie 1957;
 Ziua Jandarmeriei Române – 3 aprilie;
 Ziua Naţională a Forţelor Terestre – 23 aprilie;
 Ziua Naţională a Veteranilor de Război – 29 aprilie;
 Ziua Independenţei – 9 mai;
 Dezvelirea monumentului GHEORGHE MAGHERU-Albeni -21 mai;
 Ziua Eroilor – 21 mai;
 Revoluţia Tudor Vladimirescu – 5 iunie - Padeș;
 Evocare istorică - Mihai Viteazul – 10 august – Schela;
 Ziua Pompierului 13 septembrie;
 Luptele de la Jiu – 14 octombrie;
 Ziua Armatei – 25 octombrie;
 Ziua Naţională a României - 1 decembrie;
 Sfânta Varvara (Ziua Minerului) - Motru, Rovinari - 4 decembrie;
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Ziua Revoluției Române - 22 decembrie.
Pentru comemorarea evenimentelor de impact județean, culturale, istorice și ecumenice, a fost
prevăzută în bugetul propriu pe anul 2019, suma de 24.500 lei fără TVA, din care s-a cheltuit suma de
8.491,25 lei cu TVA.
Pct. 5. Manifestări culturale dedicate Zilei Naționale a României
În luna decembrie 2019 au fost organizate manifestări
dedicate Zilei Naționale a României și comemorarea eroilor
revoluției din decembrie 1989.
S-au achiziționat 400 bucăți Insigne cu steagul României și 400
bucăți cocarde tricolor personalizate cu insignă pentru
mediatizarea evenimentelor ce s-au desfășurat în luna decembrie.
Insignele și cocardele au fost înmânate participanților la
evenimentele dedicate Zilei Naționale a României, organizate în
data de 1 Decembrie
în Piața Prefecturii din Târgu Jiu.
De asemenea, s-au achiziționat 20 medalii personalizate pe
ambele fețe cu șnur tricolor care s-au acordat în semn de
apreciere participanților și urmașilor acestora la
evenimentele din decembrie 1989.
Din suma de 5.000,00 lei cu TVA prevăzută în
bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, s-a cheltuit suma de 3.922,20 lei cu TVA.
Potrivit ”Agendei Culturale a Judeţului Gorj pentru anul 2019” aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Gorj nr.55 din 19.04.2019, capitolul bugetar 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”,
titlul II ”Bunuri și servicii”, respectiv, PROGRAMULUI PROPRIU ANUAL APROBAT PENTRU
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR IMPLEMENTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ,
situația se prezintă astfel:

Suma
cheltuită

Sumă
rămasă

-lei-

-lei-

5.000,00

5.000,00

0,00

Realizare de materiale de promovare a Județului Gorj
ca destinație turistică și participarea la târguri naționale
de turism și Ziua mondială a turismului 2019

75.500,00

62.254,85

13.245,15

3.

Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul
anului 2018

40.000,00

29.800,00

10.200,00

4.

Comemorarea evenimentelor culturale, istorice şi
ecumenice, de impact județean

24.500,00

8.491,25

16.008,75

5.

Manifestări culturale dedicate Zilei Naționale a
României”

5.000,00

3.922,20

1.077,80

TOTAL

150.000

109.468,30

40.531,70

Nr.
crt.

PROGRAME/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE

1.

Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu

2.

Suma
-lei-
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 Servicii de tipărire/multiplicare, sub formă de broșură/pliant, a agendei culturale a
județului Gorj pentru anul 2019 și a calendarului piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2019
În Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu
general al județului Gorj pe anul 2019, a fost prevăzută suma de 30.000 lei pentru achiziția publică de
tipărire a “Agendei culturale a județului Gorj pentru anul 2019” și a „Calendarului târgurilor și
bâlciurilor pentru anul 2019”.
Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2019 și Programul propriu anual pentru desfășurarea
activităților implementate de Consiliul Județean Gorj, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului
Județean Gorj nr. 55 din 19.04.2019.
“Agenda culturală a județului Gorj pentru anul 2019” reprezintă o sinteză a evenimentelor majore,
aniversări și comemorări ale marilor personalități ale județului Gorj, în care sunt menționate toate
manifestările cultural - ştiinţifice şi educative ale instituțiilor culturale ale Județului Gorj, cuprinzând
date de contact ale acestor instituții pentru toți cei interesați în descoperirea culturii și tradițiilor
gorjenești.
Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2019 reprezintă enumerarea celor mai importante piețe,
târguri și bâlciuri care se organizează anual pe teritoriul județului Gorj și sunt legate de marile sărbători
creștine și hramurile localităților și bisericilor de pe raza fiecărei localități în parte. Lucrarea se
realizează anual în completarea Agendei Culturale a Județului Gorj.
Aceste materiale sunt destinate susținerii și promovării activităților turistice și culturale, precum și a
valorilor culturale ale Gorjului, fiind postate pe site-ul Consiliului Județean Gorj, la rubrica manifestări
culturale: http://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/informatii-utile/cultura-patrimoniu/
Total sume cheltuite din bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019, la capitolul bugetar “Alte
servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei”, 67.02.50 “Consiliul Judeţean Gorj – cheltuieli în
domeniul culturii, recreerii şi religiei - bunuri şi servicii”, potrivit clasificației economice şi funcționale
aprobate de Ministerul Finanțelor Publice a fost de 0 lei.
Din suma de 35.700,00 lei cu TVA prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, s-a
cheltuit suma de 0,00 lei cu TVA.

 Sprijin financiar pentru unitățile de cult
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019 a fost aprobat bugetul propriu
general al județului Gorj pe anul 2019, în cadrul căruia, la „Capitolul 67.02 – subcapitolul 50 – Alte
servicii în domeniile culturii, recreere şi religie”, a fost prevăzută suma de 200.000 lei, pentru
susținerea unităților de cult, în scopul repartizării ulterioare, prin Hotărâre de Consiliu Județean, la
solicitarea unității centrale de cult, respectiv Mitropolia Olteniei.
La nivelul Unității Administrativ Teritoriale-Județul Gorj, în cursul anului 2019, au fost
înregistrate 17 dosare, depuse de către unitățile de cult de pe teritoriul Județului Gorj, prin care se
solicită sprijin financiar pentru continuare de lucrări privind consolidarea și restaurarea bisericilor
existente, conservarea picturilor murale, reparații și întreținere acoperiș și turle la biserică, împrejmuire
cu gard, executare lucrări pentru asigurarea încălzirii etc. Dintre acestea un număr de 14 dosare
îndeplinesc condițiile impuse de art. 14 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Valoarea sprijinului
financiar solicitat de cele 14 unități de cult este de 3.767.793,31 lei.
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În vederea respectării prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu
modificările și completările ulterioare, și a prevederilor H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu
modificările și completările ulterioare, comisia constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, potrivit
Dispoziției Președintelui nr. 277 din 07.06.2018, a realizat o analiză preliminară a celor 17 dosare,
depuse la registratura instituției noastre, de către unitățile de cult și a întocmit procesele verbale nr.
3853 din 21.03.2019, nr. 5050 din 15.04.2019, nr. 5429 din 22.04.2019, nr. 6348 din 13.05.2019, nr.
6936 din 23.05.2019, nr. 7091 din 24.05.2019, nr. 8090 din 12.06.2019, nr. 11559 din 22.09.2019 și
nr. 14348 din 14.10.2019 de analiză a documentelor care stau la baza cererilor formulate de către
reprezentanții unităților de cult din județul Gorj, rezultând, astfel, că un număr de 14 dosare,
îndeplinesc condițiile impuse de art. 14, alin. (1) din Normele metodologice invocate mai sus.
Prin adresa nr. 13194 din 23.09.2019, Consiliul Județean Gorj a înaintat Mitropoliei Olteniei
situația cu solicitările unităților de cult, înregistrate la registratura autorității publice județene, care
îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare, precum și dosarele aferente, în copie,
certificate cu mențiunea „conform cu originalul”, în vederea emiterii propunerii de repartizare a sumei
prevăzută cu această destinație în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019. În răspuns, Mitropolia
Oltenia, din motivele obiective prezentate în adresa nr. 1970 din 24.09.2019, înregistrată la Consiliul
Județean Gorj sub nr. 13444 din 26.09.2019, a solicitat analizarea posibilității majorării sumei
prevăzute în bugetul județului Gorj pe anul 2019, cu suma de 150.000 lei.
Astfel, prin referatul comun întocmit de Direcția managementul proiectelor și relații externe și
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice nr. 14496 din 16.10.2019,
s-a propus analizarea posibilității rectificării bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2019,
în sensul majorării sumei prevăzută în buget cu această destinație.
Consiliul Județean Gorj, prin adresa nr. 14564 din 17.10.2019, a solicitat din nou Mitropoliei
Olteniei emiterea propunerii de repartizare pe unități de cult a sumei de 200.000, prevăzută cu această
destinație în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019, precum și a sumei de 150.000 lei, propuse
pentru majorarea sprijinului financiar, ce face obiectul proiectului de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu general al județului Gorj pe anul 2019. În răspuns, prin adresa nr. 2172 din
17.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14617 din 21.10.20189, Mitropolia Olteniei
a transmis lista cu modul de repartizare a sumei de 350.000,00 lei pentru cinci unități de cult din cele
14 propuse, pentru a primi sprijin financiar în anul 2019 din partea Consiliului Județean Gorj,
respectiv:
- 100.000,00 lei pentru Mănăstirea “Polovragi”,
- 100.000,00 lei pentru Mănăstirea “Sfânții Ioachim și Ana”,
- 44.000,00 lei pentru Mănăstirea “Sfântul Ioan Gură de Aur” Cojani,
- 26.000,00 lei pentru Parohia Drăguțești, biserica cu hramul “Nașterea Maicii Domnului” și
- 80.000,00 lei pentru Parohia Celei, Biserica “Sfântul Ierarh Nicolae”.
Propunerile transmise de Mitropolia Olteniei se încadrează în prevederile O.G. nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România.
Prin hotărârea nr. 141 din 28.10.2019, s-a aprobat repartizarea pe unităţi de cult a sumei de 350.000
lei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2019,
conform tabelului de mai jos:
Nr.

Parohia/

Crt.

unitatea de cult

Localitatea

Numărul și data
cererii

Sume
alocate
conform

Obiectul
solicitării cererii
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(înregistrată
C.J. Gorj)

la

devizelor
lucrări

de

- lei 1

Mănăstirea
“Adormirea
Maicii
Domnului”

Comuna Polovragi,
Județul Gorj

Nr.
37
din
30.09.2019,
înregistrată
la
Consiliul Județean
Gorj sub nr. 13542
din 30.09.2019

100.000 lei

Realizarea
centralei termice
și sistem încălzire
la clădirea C9

2

Mănăstirea
“Sfânții Ioachim
și Ana” Cojani

Comuna
Logrești,
localitatea Târgu
Logrești, Județul Gorj

Nr.
23
din
24.09.2019,
înregistrată
la
Consiliul Județean
Gorj sub nr. 13319
din 25.09.2019

100.000 lei

Construire
trapeză, anexe și
chilii

3

Mănăstirea
“Sfântul
Ioan
Gură de Aur”
Cojani

Comuna Cojani,

3048/13.03.2018

44.000 lei

Împrejmuire cu
gard a Mănăstirii

Parohia
Drăguțești,
biserica
hramul
“Nașterea
Maicii
Domnului”

Comuna Drăguțești,

Adresa nr. 24 din
03.04.2019
înregistrată la C.J.
Gorj sub nr. 4838
din 10.04.2019

26.000 lei

Continuare
lucrări de pictură
în tehnică frescă,
naos și pronaos

Nr.
11
din
11.06.2019,
înregistrată
la
Consiliul Județean
Gorj sub nr. 8032
din 12.06.2019

80.000 lei

Lucrări
de
reparații privind
consolidare
biserică, instalații
de
paratrăsnet,
lucrări interioare
biserică

4

5

cu

Parohia Celei,
Biserica
“Sfântul Ierarh
Nicolae”

Oraș
Cărbunești

Târgu-

Sat Drăguțești,
Județul Gorj

Orașul Tismana, Sat
Celei

Potrivit cap.4, at. 15, alin. 1, lit. i) din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, unitățile de
cult cărora le va fi acordat sprijin financiar nerambursabil au obligația de a depune „documentele
justificative până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului
financiar începând cu trimestrul IV justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea
acestuia”.
Justificarea sumei de 350.000,00 lei alocată de către Consiliul Județean Gorj, urmează să fie decontată
în termen de 180 de zile de la data aprobării alocării sumelor unităților de cult cărora le-a fost acordat
sprijinul financiar nerambursabil.
 Finanțare potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
U.A.T. - Județul Gorj a organizat o sesiune de selecție în anul 2019 pentru acordarea de finanțări
nerambursabile, de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005.
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Programul anual de finanțare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 75 din 27.06.2019,
a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 106 din data de 01.07.2019. Suma
aprobată pentru anul 2019 a fost de 500.000 lei, pentru ambele programe, respectiv Programul
"Promovarea sportului de performanță" și Programul ”Sportul pentru toți".
Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 106 din data
de 01.07.2019. Pentru domeniul sport au fost depuse 6 proiecte în cadrul sesiunii de selecție. La finalul
acesteia au fost atribuite 6 contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniul sport în valoare
totală de 500.000 lei, pentru ambele programe respectiv programul "Promovarea sportului de
performanță" și programul "Sportul pentru toți". Anunțul de atribuire a fost publicat în Monitorul
Oficial al României Partea a VI-a, nr. 159 din data de 18.09.2019.
Situația beneficiarilor, a proiectelor finanțate și rezultatele contractelor de finanțare nerambursabilă
este prezentată mai jos:
Domeniul/Subdomeniul: Sport/ Programul Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți
Nr
crt

Denumire
beneficiar

1.

Asociația
Sportiv
Dragon

Titlul proiectului

Număr și
contract

Suma acordată Suma
dată prin contract
decontată

Rezultat

-lei-

-lei-

Clubul „Kick-Box
în 11555/22.08.
Voicu extremis 2019!”
2019

98.357,87

98.357,87

realizat

3

Asociația
Clubul Cupa Gorjului ” 11554/22.08.
Sportiv Autocorex Acasă
la 2019
Tg-Jiu
Brâncuși” Rânca
2019

89.036,92

88.900,47

realizat

4

Clubul
Sportiv ”Promovarea
Universitar
sportului
”Constantin
performanță”
Brâncuși”

122.200,00

75.325,34

realizat

5

Palatul
Copiilor ”Performanța
11556/22.08.
Târgu Jiu
continuă la nivel 2019
înalt
pentru
radiogoniometria
din Gorj, 20182021”

71.000,00

70.916,54

realizat

6

Asociația
Clubul
Sportiv
”Gilortul”TârguCărbunești

11.659,2

realizat

7

Asociația
Clubul ”Minifotbal11557/22.08.
Sportiv Minifotbal Sportul
fără 2019
Gorj
vârstă/Sportul
pentru toți”

101,539,83

realizat

Total sport

11558/22.08.
de 2019

”Susținerea
12470/10.09.
fotbalului
în 2019
orașul
TârguCărbunești”

500.000,00

16.655,21

102.750,00

446.699,25

Suma decontată de către Consiliul Județean Gorj, cu această destinație, până la data de 31.12.2019, a
fost în cuantum de 446.699,25 lei.
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 Cotizație la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene Din România
Consiliul Județean Gorj a aderat la Asociația Președinților Consiliilor Județene din România,
prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean nr. 32 din 21.10.1999. Denumirea Asociației
Președinților Consiliilor Județene din România a fost schimbată în Uniunea Națională a Consiliilor
Județene din România, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației Președinților Consiliilor
Județene din România din data de 31 ianuarie 2000.
De la constituire și până în prezent, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, prin Biroul
European de la Bruxelles acționează ca partener, în cadrul diverselor organisme europene, cum ar fi:
CoR – Comitetul Regiunilor;
CEPLI – Confederația Europeană a Puterilor Locale Intermediare;
CPLRE – Congresul Puterilor Locale și Regionale;
CCRE – Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa;
EPRO – Platforma pentru mediu a birourilor regionale din Bruxelles;
ENRICH – Rețeaua autorităților locale și regionale europene în domeniul sănătății;
NEEBOR – Rețeaua Europeană a Regiunilor de pe Frontiera de Est a Uniunii Europene.
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (U.N.C.J.R.) și-a propus realizarea unor
obiective, printre care se numără: promovarea și aplicarea principiilor de dezvoltare regională,
sprijinirea dezvoltării durabile locale și regionale, sprijinirea participării civice la procesul decizional
prin deschidere, transparență, informare și participare directă la inițiativele legislative locale, realizarea
unor programe de cooperare etc.
Pentru realizarea acestor obiective s-a stabilit o legătură permanentă între UNCJR, Guvernul și
Parlamentul României – cooperare menită să ușureze procesul de inițiativă legislativă venită din partea
autorităților locale sau a asociațiilor cu care acestea sunt partenere în viața comunității.
Scopul înființării și funcționării UNCJR este: ”înfăptuirea principiilor autonomiei și descentralizării
serviciilor publice în organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale, promovarea
cooperării regionale și interregionale, colaborării cu celelalte structuri asociative ale organelor
administrației publice locale existente în România”.
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ
- teritoriale asociate, se reflectă în Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, la
art. 7, lit. a), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizație anuală.
Cotizația anuală a membrilor Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru
anul 2019, este de 0,165 RON/locuitor, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea nr. 4 din 4 iulie 2010,
a Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. Astfel, prin adresa
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România nr. 584/12.12.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Gorj sub nr. 17.731/27.12.2018, se solicită prevederea în bugetul propriu al județului Gorj pe
anul 2019, a sumei de 59.642 RON, calculată după formula: 361.467 locuitori x 0,165 RON/locuitor.
Cuantumul cotizației în suma de 59.642 lei, ce revine Județului Gorj, în calitate de membru al Uniunii
Naţionale a Consiliilor Judeţene din România a fost calculat în funcție de numărul populației județului,
potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Gorj, prin
adresa nr. 4389 din 05.12.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 16720/06.12.2018, din
care rezultă că Județul Gorj are o populație de 361.467 locuitori.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 56 din 19.04.2019, s-a aprobat cuantumul și plata
cotizației pe anul 2019 către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România în suma de
59.642,00 lei.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a fost în
cuantum de 59.642,00 lei, la nivelul sumei bugetate.
 Contribuție la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR S-V Oltenia)
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Prin efectul aplicării Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu
modificările și completările ulterioare, s-a constituit Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care
grupează județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.
Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale și nu au personalitate juridică. Sunt
zone ce cuprind teritoriile județelor în cauză, constituite în baza unor convenții încheiate între
reprezentanții consiliilor județene, a căror organizare și funcționare este reglementată de prevederile
Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările
ulterioare.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia are statut de structură teritorială, condusă de
Consiliul pentru Dezvoltare Regională - organism regional deliberativ, fără personalitate juridică, ce
este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în
scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare, ce decurg din politicile de dezvoltare
regională, potrivit art. 7, alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu
modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 7, alin. (3) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu
modificările și completările ulterioare ”sumele reprezentând contribuţiile financiare ale consiliilor
judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilite în
condiţiile prezentei legi, se prevăd în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii
distincte, denumită Dezvoltare şi promovare regională”.
De asemenea, potrivit art. 10, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în
România, cu modificările și completările ulterioare ” programele de dezvoltare regională şi cheltuielile
de funcţionare a agenţiilor pentru dezvoltare regională se finanţează din Fondul pentru dezvoltare
regională, care se constituie din: (….)contribuţii din bugetele proprii ale judeţelor sau al municipiului
Bucureşti, după caz, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin bugetele respective”.
Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele
administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi organismele regionale
specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicaţi, în scopul asigurării creşterii
economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de
dezvoltare, al îmbunătăţirii competitivităţii internaţionale a României şi al reducerii decalajelor
economice şi sociale existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene.
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest
Oltenia, alături de judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, prin efectul aprobării Hotărârii Consiliului
Judeţean Gorj nr. 25/19.10.1998.
Prin adresa nr. 4533 din 22.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2611 din
26.02.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat Consiliului Județean
Gorj să prevadă în bugetul propriu pe anul 2019, suma de 935.696 lei (calculată după formula: 359.883
locuitori x 2,6 lei/locuitor), reprezentând contribuția Județului Gorj, destinată decontării cheltuielilor
de organizare și funcționare ale agenției.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia propune o majorare a contribuției de la 2,3
lei/locuitor, la 2,6 lei/locuitor, având în vedere următoarele:
 programele de finanțare gestionate de agenție în calitate de Organism Intermediar pentru POR 20142020-32 de priorități de intervenție – care presupun un volum foarte mare de muncă și implicit o
creștere a numărului de angajați;
 continuarea activităților de implementare și monitorizare ex-post pentru proiectele finanțate din POR
2007-2013;
 activitățile de planificare și dezvoltare regională-dezvoltarea de proiecte strategice regionale,
gestionarea parteneriatelor strategice din cadrul regiunii și între regiuni;
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 evoluția pe un trend crescător a prețurilor la utilități;
 creșterea nivelului salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2019 la 2080 lei, iar pentru
persoanele cu studii superioare la 2350 lei.
Suma de 935.696 lei, ce revine Județului Gorj, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională SudVest Oltenia, reprezentând contribuția pe anul 2019, datorată de Județul Gorj, în calitate de județ
component al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost calculată în funcție de numărul populației
județului.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, în bugetul
propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 935.696,00 lei, reprezentând contribuția
aferentă anului 2019, ce revenea Consiliului Judeţean Gorj către Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud-Vest Oltenia.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a
fost în cuantum de 935.696,00 lei.
 Cotizaţie la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
Pentru a promova și realiza proiecte de dezvoltare regională, de interes comun, județele din
Regiunea Sud - Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), s-au asociat și au înființat Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia.
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 95 din
27.11.2007, cu modificările și completările ulterioare.
Asociația are ca scop ”promovarea și realizarea proiectelor de dezvoltare regională, de interes comun,
în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, educaţie, utilităţi publice, resurse umane,
cercetare-inovare, administraţie, mediu de afaceri, dezvoltare durabilă şi de a obţine finanţări interne
şi externe, necesare derulării acestora”, iar obiectivul principal al acesteia vizează ”îmbunătățirea
sistemului regional integrat pentru situații de urgență, prin achiziționarea în comun, a echipamentelor
pentru situații de urgență”.
Prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a
beneficiat de o alocare financiară totală de 13,94 milioane Euro, destinată îmbunătățirii capacității de
răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunilor de dezvoltare, prin reducerea timpului de intervenţie
pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
În perioada 2009–2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a implementat, prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, următoarele proiecte:
1. „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 10954, în valoare totală de 49.069.000 lei;
2. „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în
Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 39293, în valoare totală de 22.116.330 lei;
3. „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod
SMIS 54042, în valoare totală de 6.339.199,99 lei cu TVA.
Prin aceste proiecte, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a achiziţionat un
număr de 65 echipamente specifice. Dintre aceste echipamente, în Judeţul Gorj au fost repartizate
următoarele:
 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - 4 bucăţi;
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 autospecială pentru descarcerări grele - 1 bucată;
 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgență –
FRAP - 5 bucăţi;
 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime - 1 bucată;
autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere - 1 bucată.
Potrivit art. 7 din Statutul „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST
OLTENIA”, sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:
 Cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele consiliilor judeţene;
 Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
 Donaţii, sponsorizări sau legate;
 Orice alte surse legale de venituri.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, în bugetul propriu
general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 5.000 lei, ce revine Județului Gorj, prin Consiliul
Județean Gorj, în calitate de asociat-membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Sud-Vest Oltenia.
Suma virată, cu această destinaţie, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a fost în
cuantum de 5.000,00 lei.
 Cotizație la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE)
Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) este o rețea independentă a regiunilor europene și cea mai
mare organizație de cooperare interregională din întreaga Europă, reprezentând mai mult de 270 de
regiuni din 33 de ţări şi 16 organizaţii interregionale. ARE cooperează cu Comitetul Regiunilor (CoR)
și cu Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa (CLRAE), organisme consultative ale
autorităților locale și regionale, pe lângă Uniunea Europeană, respectiv Consiliul Europei. Delegații
care fac parte din cele două structuri sunt nominalizați de către guvernele naționale, iar competențele
celor două organisme sunt definite de către tratatele europene și acordurile internaţionale. ARE deţine
statutul de observator în cadrul CLRAE. Reprezentanții Comitetului Regiunilor şi CLRAE sunt
membrii ai Biroului ARE.
Prin Hotărârea nr. 35 din 21 octombrie 2004, Consiliul Judeţean Gorj a aprobat aderarea la Ansamblul
Regiunilor Europene, astfel încât judeţul Gorj a devenit regiune membră a acestei organizaţii. În
calitate de membru cu drepturi depline, conform Statutului Ansamblului Regiunilor Europene,
Consiliul Judeţean Gorj este obligat să achite o contribuţie financiară anuală.
Ansamblul Regiunilor Europene este vocea politică a regiunilor și partenerul cheie pentru instituțiile
europene și internaționale, în ceea ce privește, mai ales, problemele de competențe regionale. ARE
promovează diversitatea regiunilor și transformă această diversitate într-un atu, promovând
subsidiaritatea și structurile regionale democratice și permițând regiunilor să formeze liantul esențial
între Europa și cetățenii ei.
Obiectivele strategice ale Ansamblului Regiunilor Europene vizează:
 promovarea democraţiei regionale şi a principiilor subsidiarității și complementarității în Europa;
 sporirea influenţei politicilor regionale la nivelul instituţiilor europene;
 încurajarea dialogului și a schimbului de experiență între regiunile Europei;
 sprijinirea proiectelor de cooperare interregionale și transfrontaliere;
 dezvoltarea excelenței în guvernările regionale, prin transfer de know-how și bună practică;
 protejarea şi promovarea diversităţii regionale în toate expresiile ei.
Prin adresa Ansamblului Regiunilor Europene, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 16052
din 26.11.2018, a fost comunicat cuantumul cotizației datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în numele
Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, în calitate de membru cu drepturi depline al ARE,
pentru anul 2019, respectiv 4081 EURO, calculată cu formula: {Cotizația de bază + Populație x (PIB
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relativ)2/200} x rata inflației. Calitatea de membru al Ansamblului Regiunilor Europene este garantată
de plata anuală a cotizației.
Prin urmare, Județului Gorj îi revine, pentru anul 2019, o cotizație către Ansamblul Regiunilor
Europene de 4081 Euro, conform calculului comunicat de ARE prin adresa mai sus menționată.
Plata cotizației Consiliului Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj,
pentru anul 2019, în calitate de membru al Ansamblului Regiunilor Europene se va face în lei, la cursul
de schimb valutar al Băncii Naționale a României din data efectuării acesteia.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a fost în
cuantum de 19.588,80 lei.
 Cotizaţia la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei „ADIA” Gorj
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj a devenit membru fondator al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj
nr. 49/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Asociația s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării,
monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de
competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte
de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării,
după caz, a sistemelor de utilități publice.
Scopul și obiectivele Asociației sunt realizarea, în comun cu Municipiile Târgu-Jiu și Motru,
orașele Târgu-Cărbunești, Bumbești-Jiu și Țicleni, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente
serviciilor de apă și canalizare, în conformitate cu strategiile de dezvoltare, aprobate la nivelul
Județului Gorj, precum și furnizarea, în comun, a serviciilor prin forma de gestiune delegată, realizată
în baza unui Contract de delegare a gestiunii, către Operatorul public – S.C. APAREGIO GORJ S.A.,
al cărui capital social este deținut de unitățile administrativ-teritoriale asociate în cadrul ”ADIA” Gorj.
În conformitate cu dispozițiile art. 12, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corelate cu art. 35, alin. (4) din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, ”asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii”, respectiv ”asociaţiile de
dezvoltare comunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale membre, din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate publicprivate, în condiţiile legii”.
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ
- teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj, la
art. 11, lit. b), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizația anuală, în sumă de 5.000 lei.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ADIA” Gorj nr. 2 din 08.04.2015 s-a stabilit cuantumul cotizației anuale de 10.000 lei, datorate de
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj.
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98 din data de 20.10.2015, s-a aprobat majorarea
cotizației anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru
fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj de la 5.000 lei/an, la 10.000 lei/an.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, în bugetul propriu
general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 10.000 lei, ce revine Județului Gorj, prin Consiliul
Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„ADIA” Gorj.
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Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a fost în
cuantum de 10.000 lei.
 Cotizaţia la Asociaţia De Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de
Salubrizare „ADIS” Gorj
În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/31.10.2007 s-a aprobat asocierea Judeţului Gorj cu
municipiile, oraşele şi comunele din Judeţul Gorj, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de salubrizare „ADIS” Gorj.
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 35 din 25.09.2008, Județul Gorj, prin Consiliul
Judeţean Gorj, împreună cu 56 de localităţi, s-au asociat şi au înființat ASOCIAŢIA DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE DE
SALUBRIZARE „ADIS" GORJ, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, precum şi ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor.
Prin semnarea Actului Constitutiv, unităţile administrativ-teritoriale asociate şi-au exprimat voinţa,
prin autorităţile deliberative, de a se asocia în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE „ADIS"
GORJ, propunându-şi, ca scop, realizarea, în comun, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii
aferente serviciilor de salubrizare a localităţilor, pe baza planului de dezvoltare a judeţului Gorj şi
furnizarea, în comun, a acestor servicii, sub autoritatea fiecărui membru asociat.
Investiţiile în sistemele publice de salubrizare a localităţilor depăşesc, în mod considerabil, capacităţile
financiare ale autorităţilor locale.
Asociaţia are ca scop realizarea, în comun, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente
serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi furnizarea, în comun, a serviciilor aflate în
subordinea fiecărei autorităţi locale asociate.
Conform art. 7 din statutul ADIS, una din sursele de venit ale asociaţiei o reprezintă cotizaţiile
unităților administrativ-teritoriale asociate şi alte contribuţii de la bugetele autorităţilor locale.
Conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 31.10.2007 privind participarea Judeţului Gorj
la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de
Salubrizare „ADIS” Gorj, suma aprobată drept cotizaţie anuală era de 5.000 lei.
Această cotizaţie a fost modificată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj nr. 6 din 09.07.2008, la
suma de 1.000 lei pentru fiecare unitate administrativ - teritorială asociată.
Urmare acestei hotărâri, Județul Gorj, prin Consiliul Judeţean, are obligaţia de a contribui anual cu o
cotizaţie în sumă fixă de 1.000 lei.
Având în vedere că până la finele anului 2019, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul
Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj nu a solicitat plata cotizație, sumele prevăzute cu
această destinație în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019, au rămas neutilizate.
 Cotizaţia la Asociaţia pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă La
Brâncuşi” Gorj
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj a devenit asociat - membru fondator al Asociației pentru
Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii
Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 23.07.2014, cu completările și modificările ulterioare.
Prin Încheierea nr. 7117 din 12.12.2014 a Judecătoriei Târgu-Jiu, a fost dispusă înscrierea Asociației
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor. Înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor a acestei asociații a avut loc la data de
12.01.2015, potrivit Certificatului de înscriere a persoanei juridice, fără scop patrimonial.
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Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj este constituită ca
persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, şi care a fost înfiinţată şi organizată
conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare.
Asociația pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj are ca scop
”dezvoltarea durabilă și promovarea turismului din județul Gorj și din întreaga regiune, în totalitatea
multiplelor sale forme, atât în țară, cât și în străinătate, precum și acordarea suportului necesar pentru
implementarea strategiilor naționale, regionale și locale de dezvoltare a turismului”.
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ
- teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului
„Acasă la Brâncuși” Gorj la art. 14, lit. c) corelat cu art. 33, lit. a), potrivit căruia, asociații au obligația
să plătească cotizație anuală în sumă de 2.500 lei.
Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă
la Brâncuși” Gorj nr. 1 din data de 13.02.2015, a fost aprobat un cuantum al contribuției financiare a
Județului Gorj de 20.000 lei, având în vedere fondurile necesare Asociației pentru realizarea
obiectivelor propuse, în special organizarea proiectului de promovare ”VINO ACASĂ LA
BRÂNCUȘI!”.
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 72 din 17.07.2015, s-a aprobat majorarea cotizației
anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator
al Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj de la 2.500
lei/an, la 20.000 lei/an.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, în bugetul propriu al
județului Gorj pe anul 2019, a fost prevăzută suma de 20.000,00 lei, reprezentând cotizația aferentă
anului 2019, ce revenea Consiliului Județean Gorj către Asociația pentru Promovarea şi Dezvoltarea
Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a fost în
cuantum de 20.000 lei.

 Cotizaţia la Asociația „Inimi de Gorjeni”
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj a devenit membru fondator al Asociației „Inimi de Gorjeni”,
prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 100 din 22.12.2006.
Asociaţia „Inimi de Gorjeni” este o organizaţie nonguvernamentală de interes general, cu caracter
umanitar, constituită în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit Statutului, asociației are ca scop ”îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate socioeconomic, atragerea atenției opiniei publice asupra problemelor semenilor lor și încurajarea colaborării
între sectorul instituțional public și societatea civilă”.
Principalele obiective ale asociației sunt: ”protecția copilului provenit din familii numeroase, lipsite
de posibilități financiare, a copilului provenit din familii dezorganizate, a copilului orfan, abandonat
sau cu handicap; promovarea valorilor familiale, prevenirea și combaterea violenței în familie;
respectarea Convenției ONU privind protecția drepturilor copilului, de către ocrotitorii legali,
autoritățile și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției copilului; colaborarea cu
organizații neguvernamentale din țară și din străinătate, alte segmente ale societății civile, în vederea
inițierii unor programe comune de susținere a copiilor și familiilor aflate în dificultate; pregătirea și

206

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

perfecționarea persoanelor care lucrează sau vor lucra cu diferite categorii de persoane aflate în
dificultate, care fac/ nu fac obiectul activității DGASPC”.
Asociaţia „Inimi de Gorjeni” și-a propus îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor defavorizate socioeconomic, atragerea atenţiei opiniei publice asupra problemelor semenilor lor şi încurajarea colaborării
între sectorul instituţional public şi societatea civilă. În acest scop, asociaţia a iniţiat programe de
asistenţă socială pentru copil şi familie şi activităţi în domeniul protecţiei copilului, precum şi
strângerea de fonduri destinate protecţiei copiilor şi familiilor aflate în dificultate.
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ
- teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației ”INIMI DE GORJENI”, la art. 11, lit. c), potrivit
căruia, asociații au obligația să plătească cotizație anuală.
Conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 100 din 22.12.2006, ”se aprobă participarea
Consiliului Judeţean Gorj cu suma de 1.000 lei la constituirea patrimoniului iniţial al asociaţiei şi plata
unei cotizaţii anuale de 2.000 lei”.
Prin adresa Asociației „Inimi de Gorjeni” nr. 57 din 04.12.2014, înregistrată la Consiliul Județean Gorj
sub nr. 15863 din 05.12.2014, s-a comunicat majorarea cotizației anuale a membrilor fondatori de la
2.000 lei/an, la 5.000 lei/an.
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 11 din 29.01.2015, s-a aprobat majorarea cotizației
anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator
al Asociației „Inimi de Gorjeni” de la 2.000 lei/an, la 5.000 lei/an.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, în bugetul propriu
general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 5.000 lei, ce revine Județului Gorj, prin Consiliul
Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației „Inimi de Gorjeni”.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2019, a fost în
cuantum de 5.000 lei.
 Serviciile de publicitate
Potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv Legea 215/2001, republicată și reactualizată, privind
Administrația publică locală, care invocă la „Secţiunea a 3-a”- Funcţionarea consiliului județean, art.
94, alin.1 „Consiliul județean se întrunește în ședință ordinară în fiecare lună, la convocarea
președintelui consiliului județean” şi art. 94, alin.7- „ordinea de zi a ședinței consiliului județean se
aduce la cunoştinţa locuitorilor judeţului prin mass-media sau prin orice mijloc de publicitate”, Legea
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legea 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, care invocă la art.7, alin.1, lit.a –“ anunţul privind şedinţa publică
se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu
cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare”, Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale alese sau numite, precum şi celelalte instituţii
publice care utilizează resurse financiare publice, trebuie să respecte regulile şi să îndeplinească
procedurile minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în raporturile stabilite între
ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
Pentru o informare rapidă şi cât mai corectă a cetăţenilor cu privire la activităţile desfăşurate de
Consiliul Judeţean Gorj, în domeniile tehnic (executări lucrări drumuri, construcţii, alimentări gaze,
apă etc.), economic (accesări fonduri structurale), social şi cultural, al cooperării interregionale şi
stabilirii de relaţii externe, precum şi pentru a aduce la cunoştinţa opiniei publice hotărârile cu caracter
normativ adoptate în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare, UAT Județul Gorj a achiziționat
servicii de publicitate media, care au asigurat transmiterea către opinia publică a informaților privind
programele, proiectele, iniţiativele şi acţiunile desfăşurate în domeniile de activitate, respectiv tehnic,
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economic, dezvoltare şi cooperare regională, relații externe, cultură, sport, turism, educație, sănătate
sau orice alte domenii de interes public.
Pentru asigurarea transparenței, achiziția și realizarea serviciilor de informare, promovare şi publicitate
media, a fost prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, suma de 112.812,00 lei, fără
TVA.
Din această sumă, în anul 2019, pentru serviciile de publicitate media s-a cheltuit suma de 90.988,01
lei, cu TVA, conform contractelor de publicitate media încheiate cu canalele media locală.
 Produse de reprezentare și protocol
a. Cheltuieli cadouri delegații străine
Potrivit legislației în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, art. 173, alin. (1), lit. e), ”Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii
principale de atribuţii:” …. e) ”atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”,
precum și alin. (7), lit. a-c) în exercitarea cărora a) ”hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau
asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”;
b) ”hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări”; c)
”hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară
ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune”.
Cu ocazia vizitelor de lucru întreprinse de delegaţii ale Consiliului Judeţean Gorj în străinătate
sau a vizitelor delegaţiilor străine în Gorj, regulile de curtoazie și protocol recomandă să se facă un
schimb de obiecte promoționale cu specific local și/sau materiale de promovare a specificului
gorjenesc. Aceleași proceduri se aplică și în cazul întâlnirilor cu ambasadorii sau membrii ambasadelor
țărilor străine acreditate în România, a încheierii de parteneriate cu diferite organizații și structuri
internaționale.
Astfel, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu
modificările și completările ulterioare, preşedinţii de consilii judeţene au la dispoziţie un fond de
protocol din care pot oferi cadouri reprezentanţilor delegaţiilor străine în valoare de maxim 400
lei/delegaţie.
Pentru achiziționarea produselor de reprezentare a judeţului, care vor fi înmânate delegaţiilor
străine a fost prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019 suma de 4.800,00 lei, valoare
rezultată la un calcul estimativ de cca. 12 delegaţii (1 delegație pe lună x 12 luni).
Din această sumă, în anul 2019, pentru Cheltuieli cadouri delegații străine s-a cheltuit suma de
0 lei, cu TVA.
b. Alte cheltuieli (cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al
ședințelor) pentru delegații străine
Potrivit legislației în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, art. 173, alin. (1), lit. e), ”Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii
principale de atribuţii:” …. e) ”atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”,
precum și alin. (7), lit. a-c) în exercitarea cărora a) ”hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau
asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”;
b) ”hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări”; c)
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”hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară
ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune”.
Cu ocazia vizitelor de lucru întreprinse de delegații străine în Gorj, regulile de curtoazie și
protocol recomandă să se ofere tratații în timpul întâlnirilor sau al ședințelor, în limita sumei de 20 lei/
persoană/zi, conform prevederilor O.G nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceleași
proceduri se aplică și în cazul întâlnirilor cu ambasadorii sau membrii ambasadelor țărilor străine
acreditate în România, a încheierii de parteneriate cu diferite organizații și structuri internaționale.
În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019 a fost prevăzută suma de 720,00 lei, din care
să se asigure tratații pentru un număr estimativ de 36 persoane.
În anul 2019, s-a cheltuit suma de 0 lei, cu TVA.
c. Cheltuieli zilnice de masă pentru delegații străine
De asemenea, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2001, cu modificările și completările
ulterioare, sunt prevăzute cheltuieli zilnice de masă pentru delegațiile străine în limita sumei de 160
lei/persoană.
În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019 a fost prevăzută suma de 5.760,00 lei (cca.
36 persoane x 160 lei/persoană/zi = 5.760 lei).
În anul 2019, s-a cheltuit suma de 0 lei, cu TVA.
d. Materiale promoționale
De asemenea, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2001, cu modificările și completările
ulterioare, sunt prevăzute cheltuieli materiale promoționale pentru delegațiile străine în limita sumei
de 50 lei/persoană.
În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019 a fost prevăzută suma de 3.000,00 lei (cca. 60
persoane x 50 lei/persoană = 3.000 lei).
În anul 2019, s-a cheltuit suma de 0 lei, cu TVA.
 Servicii publicare în Monitorul Oficial al României și într-un cotidian central de mare tiraj
Potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Autorităţile finanţatoare stabilesc
un program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, în condiţiile prezentei legi,
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea
bugetului propriu al autorităţii finanţatoare.
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte
de finanţare. Anunţul de participare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, întrun cotidian central şi pe site-ul autorităţii finanţatoare de interes general sau regional, respectiv în cel
puţin două cotidiene locale şi pe site-ul autorităţii finanţatoare locale.
Consiliul Județean Gorj a publicat acest program în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.
Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Autoritatea finanţatoare are
obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte de finanţare. Anunţul de
participare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe
site-ul autorităţii finanţatoare de interes general sau regional, respectiv în cel puţin două cotidiene
locale şi pe site-ul autorităţii finanţatoare locale.
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Consiliul Județean Gorj a publicat acest anunțuț în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a și
într-un Cotidian Central de mare tiraj.
În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, s-a prevăzut suma de 4.000,00 lei, inclusiv TVA.
Din suma prevăzută cu această destinație în bugetul pe anul 2019, s-a cheltuit suma de 1.428,32 lei,
din care:
 Publicarea Raportului anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate între
U.A.T. - Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj
pe anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare, prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a 366,00 lei, inclusiv TVA.
 Publicare PROGRAMUL ANUAL pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități
sportive nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,
cu modificările și completările ulterioare, prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a – 122,00 lei, inclusiv TVA.;
 Publicare ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de
finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2019, pentru activități sportive nonprofit de interes
general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare, prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a 305,00 lei, inclusiv TVA;
 Publicare Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, prin publicarea
acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - 183,00 lei, inclusiv TVA;
 Publicare ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de
finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2019, pentru activități sportive nonprofit de interes
general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare, prin publicarea acestuia într-un cotidian central- 452,32 lei inclusiv TVA.
 Servicii de difuzare a presei și a publicațiilor de specialitate
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, potrivit
cărora funcţionarii publici şi aleşii locali au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătății permanent
pregătirea profesională, precum şi necesitatea informării permanente a conducerii Consiliului Judeţean
Gorj, a direcţiilor de specialitate din aparatul propriu, cu privire la problemele din administraţia publică
locală, evenimentele economice, social-politice şi culturale la nivel local, regional şi naţional, noutăţile
tehnice şi legislative apărute în domeniile ce fac obiectul activităţii Consiliului Judeţean Gorj, precum
și monitorizarea anunțurilor, materialelor informative și comunicatelor emise de către Consiliul
Județean Gorj cu privire la: derularea unor acțiuni de interes public, implementarea proiectelor cu
finanțare europeană, a anunțurilor privind organizarea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, a
activităților de mediu, a informării cetățenilor asupra programului de întrerupere a circulației pe
drumurile județene etc., compartimentul de resort a achiziționat servicii de difuzare a presei și a
publicațiilor de specialitate pentru anul 2019, cu respectarea prevederilor legale, în vigoare.
Pentru anul 2019, a fost prevăzut în bugetul propriu al Județului Gorj, suma de 14.521,5 lei fără TVA,
din care s-au cheltuit 13.629,00 lei cu TVA, conform contractului încheiat.
 Cheltuieli deplasări externe
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Dezvoltarea regională și promovarea în afara granițelor României este un concept ce urmărește
impulsionarea şi diversificarea activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat,
contribuția la reducerea șomajului şi nu în cele din urmă, la îmbunătățirea nivelului de trai.
Parteneriatul teritorial și cooperarea internațională au devenit condiții indispensabile pentru adoptarea
de măsuri strategice, eficace și eficiente, în scopul de a relansa dezvoltarea și competitivitatea
teritorială. De asemenea, prevederile legislației comunitare favorizează și promovează parteneriatul
între instituții publice, în scopul atingerii obiectivelor prioritare ale Uniunii Europene.
Având în vedere:
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările
ulterioare, respectiv art. 87, alin.(1) „În cadrul politicii economice naţionale, unităţile administrativteritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le
stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru exercitarea competenţei şi a atribuţiilor ce le revin, în
condiţiile legii” și alin.(2) „Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale
trebuie să fie corelate cu competenţa şi atribuţiile prevăzute de lege”;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, respectiv, art. 23 alin.(1) „Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza
creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate
de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale”;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligații ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu
modificările şi completările ulterioare.
Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România prin adresa nr 403 din 18.07.2019, a
lansat Consiliului Județean Gorj, invitația de a participa la Congresul Internațional de salvare montană
CISA IKAR, eveniment ce s-a desfășurat în Polonia, localitatea Zakopane, în perioada 08-13
octombrie 2019.
Astfel, în vederea participării la diverse acțiuni externe în bugetul propriu al Județului Gorj pe
anul 2019, a fost prevăzută suma de 2.000,00 lei (cazare și transport).
Din această sumă, în anul 2019, pentru participarea la diverse acțiuni externe s-a cheltuit suma de
600,00 lei, cu TVA.
 Investiții propuse pentru anul 2019:
Achiziție echipamente informatice
Având în vedere:
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările
ulterioare, respectiv art. 87, alin.(1) „În cadrul politicii economice naţionale, unităţile administrativteritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le
stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru exercitarea competenţei şi a atribuţiilor ce le revin, în
condiţiile legii” și alin.(2) „Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale
trebuie să fie corelate cu competenţa şi atribuţiile prevăzute de lege”;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, respectiv, art. 23 alin.(1) „Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza
creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate
de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale”,
Pentru buna desfășurare a activității Direcției managementul proiectelor și relații externe s-au
achiziționat următoarelor echipamente informatice:
- HDD 3,5” min. 6 TB – 1.050 lei fără TVA;
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- UPS minim 1500VA - 1.200 lei fără TVA;
- monitor calculator 27” – 3 buc– 3.000,00 lei fără TVA.
În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019 a fost prevăzută suma de 5.250,00 lei fără
TVA, respectiv 6.247,50 lei cu TVA, pentru achiziția de echipamente informatice.
Din această sumă, în anul 2019, pentru achiziția echipamentelor informatice s-a cheltuit suma
de 5.980,00 lei, cu TVA.
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VII. DIRECŢIA
TEHNICĂ,
INVESTIȚII,
INFRASTRUCTURĂ
DRUMURI PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN

1.1 SERVICIUL INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE
Pentru anul 2019, Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Gorj şi-a propus și a executat
o paletă largă de lucrări de întreţinere, care asigură o stare de viabilitate corespunzătoare reţelei de
drumuri publice judeţene, în scopul încadrării în strategia de viabilizare a celor 34 de drumuri judeţene.
Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a fost efectuată conform prevederilor ,,Normativului
privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice”, indicativ AND 554-2002, a
reglementărilor tehnice şi a standardelor din domeniu în vigoare.
Întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza judeţului Gorj a fost
realizată în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare
privind calitatea şi siguranţa traficului.
Lucrările au fost realizate pe bază de comandă, în funcţie de bugetul alocat cu această
destinație.
Principalele categorii de lucrări care s-au executat sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Nr. Simbol
crt. articol
1

101.1.

2

101.1.1.

3

4

5
6

7

101.1.2.

101.1.5.

101.2.
101.2.1.

101.2.2.

Denumire articol
Întreţinerea părţii carosabile specifice tipului de
îmbrăcăminte
Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice
Plombări
Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor
Badijonarea suprafeţelor poroase
Întreţinere îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici
Colmatarea rosturilor şi crăpăturilor
Refaceri dale
Întreţinerea drumurilor pietruite
Greblarea pietrei alergătoare şi aşternerea pe drum,
aprovizionarea cu materiale pietroase în val până la 300
mc/km
Scarificare şi reprofilare drum
Întreţinere comună tuturor drumurilor
Întreţinere platformă drum
Curăţire platforme drumuri de materiale aduse de viituri
Tratarea burduşirilor
Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală
Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere
mecanică
Completarea acostamentelor şi nivelări la cotă
Tăieri de cavalieri
Asigurarea scurgerii apelor
Curăţire şanţuri
Executarea şanţurilor de pământ
Desfundare şanţuri

U.M.

execuţie
execuţie
execuţie

100 mp
100 ml
100 mp

execuţie
execuţie

100 ml
100 mp

execuţie

km

execuţie

100 mp

execuţie
execuţie
execuţie

mc
100 mp
100 mp

execuţie

100 mp

execuţie
execuţie

mc
mc

execuţie
execuţie
execuţie

ml
ml
ml
213

Consiliul Județean Gorj

8

9

10

11
12

13

14

101.2.3.

101.2.4.

101.2.5.

101.3.
101.3.1.

101.3.2.

101.3.3.

15
16

102
102.2.

17

102.5.

Raportul Președintelui 2019

Întreţinere drenuri
Amenajări ale torenţilor şi canalelor de evacuare până
la 200 m lungime
Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei
Întreţinerea indicatoarelor de km (borne)
Întreţinere parapet elastic
Întreţinere parapet rigid
Văruirea plantaţiilor şi accesoriilor (coronamente etc.)
Asigurarea esteticii rutiere
Revizii curente şi intervenţii operative
Cosirea vegetaţiei ierboase
Întreţinerea drumurilor laterale
Aducerea la profil şi întreţineri locale, asigurarea
scurgerii apelor - drumuri laterale
Întreţinerea curentă a podurilor
Poduri din beton
Reparaţii tencuieli, curăţirea căii de noroi, desfundarea
gurilor de scurgere, reparaţii parapete, trotuare, sferturi
de con
Întreţinerea albiilor din zona podurilor
Înlăturarea din albii a depunerilor, curăţirea de răgălii a
infrastructurii şi a albiilor
Reparaţii izolate la praguri de fund şi la apărări de
maluri
Întreţinerea podeţelor
Reparaţii izolate la coronamentele aripilor, camere de
liniştire, peree, desfundări şi decolmatări de podeţe
Întreţinere curentă pe timp de iarnă
Aprovizionare nisip + transport în baze
Aprovizionare sare + transport în baze
Transport nisip în depozite mici, figurat
Amestec nisip + sare
Prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii
drumurilor publice
Curăţirea manuală a zăpezii afânate 15 cm
Curăţirea manuală a zăpezii afânate 16-25 cm
Curăţirea manuală a zăpezii afânate 26-35 cm
Curăţirea manuală a zăpezii afânate 36-50 cm
Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 15 cm
Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 16-25 cm
Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 26-35 cm
Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 15 cm
Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 16-25 cm
Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 26-35 cm
Combaterea poleiului prin aşternere de material
antiderapant manual
Combaterea poleiului prin aşternere de material
antiderapant mecanizat

execuţie

100 ml

execuţie

100 ml

execuţie
execuţie
execuţie
execuţie

buc
100 ml
100 ml
mp

execuţie
execuţie

ore
100 mp

execuţie

buc

execuţie

ml

execuţie

100 mp

execuţie

buc

execuţie

buc

execuţie
execuţie
execuţie
execuţie

mc
to
mc
mc

execuţie

mc

execuţie
execuţie
execuţie
execuţie
execuţie
execuţie
execuţie
execuţie
execuţie
execuţie

100 mp
100 mp
100 mp
100 mp
100 mp
100 mp
100 mp
100 mp
100 mp
100 mp

execuţie

to

execuţie

to
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18

103

Informare operativă pe timp de noapte şi sărbători
Informare operativă în timpul programului
Curăţirea mecanizată a zăpezii
Utilaje deszăpezire - aşteptare I
Utilaje deszăpezire - aşteptare II
Tratamente bituminoase

19

106

Covoare bituminoase

20

107

21

107.1.

22
23
24
25

107.2.1.
107.2.2.
107.3.1.
107.3.2.

26

107.4.

Siguranţa rutieră
Aprovizionare şi montare cu indicatoare rutiere, stâlpi,
stâlpişori de dirijare
Aprovizionare şi montare parapet
Aprovizionare şi montare borne
Executarea marcajelor longitudinale
Executarea marcajelor transversale
Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea
dotărilor (coşuri de gunoi, mese, scaune, jardiniere)

27

107.5.1. Amenajarea intersecţiilor (sensuri giratorii)

28

107.5.2. Amenajarea intersecţiilor cu drumuri laterale

29

108

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

execuţie
execuţie
execuţie
execuţie
execuţie
execuţie
execuţie
proiectare

ore
ore
mii lei
mii lei
mii lei
km

execuţie

100 buc

execuţie
execuţie
execuţie
execuţie
execuţie
proiectare
execuţie
proiectare
execuţie
proiectare

ml
buc
km
mp

Plantaţii rutiere
Întreţinere, completări şi defrişări pe zona şi spaţiile
execuţie
108.2.
verzi
111
Protejarea corpului şi platformei drumului
execuţie
111.2.1. Şanţuri dalate
proiectare
execuţie
111.2.2. Şanţuri pereate
proiectare
execuţie
Drenuri
111.3.
proiectare
execuţie
Ziduri de sprijin din b.a.
111.5.
proiectare
execuţie
Drumuri de acces
111.6.
proiectare
Amenajarea platformei pentru verificarea tonajelor execuţie
111.7.
autovehiculelor
proiectare
Întreţineri drumuri pietruite
execuţie
111.8.
112
Întreţinerea periodică a podurilor şi podeţelor
Înlocuirea hidroizolaţiei pe cale; înlocuire borduri;
înlocuire parapet; înlocuire dispozitive pentru execuţie
acoperirea rosturilor de dilataţie; refaceri ale betonului
degradat prin torcretare; consolidarea elementelor din proiectare
beton armat
113
Lucrări accidentale
execuţie
Lucrări accidentale
113.1.
proiectare
Refaceri după inundaţii
execuţie
113.2.

100 mp

buc
buc
buc

100 mp

ml
ml
100 ml
ml
buc
buc
km

ml

ml
100 mp
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42

113.3.

Aducerea drumurilor la starea tehnică iniţială

43

114

Îmbrăcăminte asfaltică uşoară

44

115

Ranforsări ale sistemului rutier

45

118

Definitivări podeţe
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proiectare
execuţie
proiectare
execuţie
proiectare
execuţie
proiectare

km
km
km

execuţie
buc
proiectare
execuţie
47 118.2.
Podeţ Ø 800
buc
proiectare
execuţie
48 118.3.
Podeţ Ø 1000
buc
proiectare
Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în anul 2019
s-au efectuat plăți în valoare de 23.932.581,08 lei, din care 22.956.718,85 lei pentru activitate de
întreținere și reparare propriu zisă și 975.862,23 lei pentru siguranța circulației.
46

118.1.

Podeţ Ø 600

I. CHELTUIELI DE INVESTIŢII
În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă de
57.549.448,64 lei, creditele bugetare fiind în sumă de 94.876.110 lei.
Analizând execuţia obiectivelor investiţionale programate pe drumurile publice judeţene, atât în
privinţa serviciilor de proiectare, cât şi referitor la realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul listelor de
investiţii, situaţia, pentru fiecare obiectiv în parte, se prezintă astfel:
 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 664A, KM 16+020 – KM 18+920, COMUNA
STĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”
Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019, la Lista cheltuielilor de investiții, capitolul
bugetar 84.02 - „Transporturi”, au fost prevăzute fonduri pentru realizarea obiectivului de investiție
,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 664A, KM 16+020 – KM 18+920, COMUNA
STĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”.
Obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 664A, km 16+020 – km 18+920, comuna
Stănești, județul Gorj”, este amplasat pe drumul județean 664A, din comuna Stănești, între km
16+020 – 18+920, în partea de nord-vest a județului Gorj, fiind propus reablitatarii pe lungimea
totală de 2900,00 m.
În anul 2019 au fost executate lucrări în valoare de
836.185,94 lei care au constat din:
b)
Așternerea stratului de mixtură asfaltică - strat de
legătură;
c)
Așternerea stratului de mixtură asfaltică BA16 - strat
de uzură;
d)
Execuție șanțuri de pământ;
e)
Execuție acostamente balast;
f)
Execuție șanțuri cu secțiune protejată;
g) Execuție semnalizare rutieră ( montare 6 indicatoare
rutiere și marcaj longituidinal 4,1 km);
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Lucrările la obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum
județean 664A, km 16+020 – km 18+920, comuna Stănești,
județul Gorj” au fost finalizate în data de 24.05.2019,
încheindu-se în acest sens procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. 7039.


,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672C, KM 10+200– KM 14+700, COMUNA RUNCU,
JUDEȚUL GORJ”
Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019, la Lista cheltuielilor de investiții, capitolul
bugetar 84.02 - „Transporturi”, au fost prevăzute fonduri pentru realizarea obiectivului de investiție
,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672C, KM 10+200– KM 14+700, COMUNA RUNCU,
JUDEȚUL GORJ”.
Obiectivul de investiție este amplasat pe
drumul județean 672C, din comuna Runcu, între km
10+200– km 14+700, în partea de nord-vest a
județului Gorj. Drumul județean 672C este reabilitat
pe lungimea de 4,5 km, pe sectorul cuprins între km
10+200 - km 14+700, care face legătura între drumul
național 67D și Primăria comunei Runcu situate la
intrarea pe ,,Cheile Sohodolului”.
În anul 2019 au fost executate lucrări în valoare
de 3.199.863, 81 lei care au constat din:
Execuția casetelor de lărgire a drumului
județean pe lungime de 1,020 km;
Strat de legătura pe o lungime de L= 1,020
km;
Strat de uzură pe o lungime de L=1,020
km;
Accese proprietăți, 90 bucăți;
Podețe transversale Ø500, 3 bucăți;
Acostamente, L=1,020m;
Amenajarea terenului (deviere rețea
electrică)
Lucrările la obiectivul de investiție
,,Reabilitare drum județean 672C, km 10+200– km 14+700, comuna Runcu, județul Gorj” au fost
finalizate în data de 07.10.2019, încheindu-se în acest sens procesul verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. 13939.
 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE
CORNEȘTI, STOLOJANI, CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI RUNCU, JUDEȚUL
GORJ”
Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019, la Lista cheltuielilor de investiții, capitolul
bugetar 84.02 - „Transporturi”, au fost prevăzute fonduri pentru pentru realizarea obiectivului de
investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE
CORNEȘTI, STOLOJANI, CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI RUNCU, JUDEȚUL
GORJ”.
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Drumul județean 672E este amplasat în zona de Nord-Vest a
județului Gorj, pe teritoriul administrativ al comunelor Bălești, Arcani
și Runcu și asigură legătura între DN 67 și DN 67D, respectiv între
DN 67D și DJ 672C.
În anul 2019 au fost efectuate lucrări care au constat din:
- Execuția casetelor de lărgire a drumului județean cu lungime de
22,8 km;
- Execuție burdușiri -330 mc balast, 165 mc piatră spartă;
- Strat de bază pe o lungime de L= 7,192 km;
- Strat de legătura pe o lungime de L= 7,192 km;
- Podețe transversale Ø600 - 1 bucată, Ø800 - 3 bucăți; Ø1000 2 bucăți, Ø1200 - 1 bucată, Ø1400 - 2 bucăți, Ø1300 - 3 bucăți;
- Lucrări de suprastructură pod – 3 bucăți;
Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriuzise a lucrărilor pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE
DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE
CORNEȘTI, STOLOJANI, CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEȘTI
ȘI RUNCU, JUDEȚUL GORJ”, au fost suportate din Programul Național de Dezvoltare Locală,
conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare și a actelor adiționale, din bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice.
Astfel, pentru obiectivul de investiție mai sus
menționat, în anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de
6.755.675,61 lei pentru lucrările executate în baza
acordului contractual nr. 9987/27.12.2018.

 ,,REFACERE ȘI CONSOLIDARE TERASAMENTE DJ 605C LA KM 14+120, SATUL
NISTOREȘTI, COMUNA ALIMPEȘTI”
Obiectivul de investiție, Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul
Nistorești, comuna Alimpești” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin Hotârârea nr.
514/12.07.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unitățile administrative-teritoriale afectate de
calamități naturale.
În anul 2019 au fost executate lucrări care au constat din:
 Amenajare zid de sprijin pe coloane benotto –70 m;
 Santuri permeate – 185 mp;
 Rigola ranforsata - 84 mp
 Refacere sistem rutier – 1120 mp;
 parapetii adanciti – 110m;

acostamente, S = 279 mp
Lucrările la obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare
terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna
Alimpești” au fost finalizate în data de 12.12.2019, încheinduse în acest sens procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17808.
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Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120,
satul Nistorești, comuna Alimpești”, în anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 1.745.521,83 lei
pentru lucrările executate în baza contractului nr.15645/20.11.2018.
 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA
BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”
Pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean
665A, km 1+650 – km 3+650, comuna Bălănești, județul Gorj”,
în anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 250,00 lei pentru
avize/acorduri conform certificatului de urbanism.
 ,,REFACERE PODEȚ PESTE CERNĂZOARA PE DJ 665
LA KM 40+220, SAT CERNĂDIA, COMUNA BAIA DE
FIER (CIRCULAȚIE ÎNTRERUPTĂ)”
Obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe
DJ 665 la km 40+220, sat Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)” și sumele alocate
acestuia, au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 563 privind alocarea unei sume din Fondul
de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele
unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale.
În anul 2019 au fost executate lucrări care au constat din:
- Suprastructura pod
- Cale pod
- Parapeti pod ranforsati
- Protectia auto
- Infrastructura pod
- Amenajare albie
- Protectie maluri
- Rampe de acces
Lucrările la obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220,
sat Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)” au fost finalizate în data de 07.11.2019,
încheindu-se în acest sens procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15735 și au fost
efectuate plăți în sumă de 864.808,80 lei, pentru lucrările executate în baza contractului nr.
15102/22.11.2018.

 ,,REFACERE PODEȚ PE DJ 665 LA KM 38+440, SAT CERNĂDIA, COM. BAIA DE FIER,
JUDEȚUL GORJ”
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Obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, com. Baia de
Fier, județul Gorj” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 563
privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale.
În anul 2019 au fost executate lucrări care au constat din:
- structura metalică cu tuburi metalice HELCOR HC1000 cu o deschidere de 8,80 m ;
- îmbrăcăminte asfaltică;
Lucrările la obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia,
com. Baia de Fier, județul Gorj” au fost finalizate în data de 19.08.2019, încheindu-se în acest sens
procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11308.
În anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 12.146,79 lei pentru lucrările executate în baza
contractului nr. 14809/05.11.2018.
 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 673, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE SLIVILEȘTI,
ȘIACU, BOLBOȘI, IGIROSU, BORĂSCU, CALAPĂRU, TURCENI, BROȘTENI, PÂNĂ ÎN DN
66 (E79), JUDEȚUL GORJ”
Obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești,
Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj” a
fost inclus în Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și
finanțat în baza contractului de finanțare nr. 315/27.07.2016 și a actului adițional 1628/30.12.2016.
În anul 2019, au fost executate lucrări care au constat în:
-așternea stratului de uzură pe o lungime de aproximativ 8 km;
-execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanțuri, accese la proprietăți,
podețe transversale);
-execuția lucrărilor de reabilitare la poduri
-execuție acostamente balast;
Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru obiectivul
de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși,
Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”, au fost suportate
din Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de
finanțare și a actelor adiționale, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează
localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66
(E79), Județul Gorj”, în anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 3.958.095,67 lei, reprezentând
valoarea lucrărilor executate.
 ,,REABILITARE DJ 674, VLĂDULENI-URDARI-TURCENI-IONEȘTI-LIMITĂ JUD.
MEHEDINȚI”
În data de 29.02.2019, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 2229 privind execuția
lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud.
Mehedinți”.
Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019, la Lista cheltuielilor de investiții, capitolul
bugetar 84.02 - „Transporturi”, au fost prevăzute fonduri pentru pentru realizarea obiectivului de
investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”.
În anul 2019, au fost executate lucrări care au constat în:
- frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente, execuție burdușiri, execuție reparații cu mixtură
asfaltică, etc.;
-așternea stratului de legătură și a stratului de binder pe o lungime de aproximativ 28 km;
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-execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanțuri pereate aprox.
37000mp , accese la proprietăți 770 buc., podețe transversale 19 buc.);
-execuția lucrărilor de reabilitare la poduri – 9 buc.;
Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru obiectivul
de investiție,, Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”, au fost
suportate din Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza
contractelor de finanțare și a actelor adiționale, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ioneștilimită jud. Mehedinți”, în anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 39.580.613,93 lei, reprezentând
valoarea lucrărilor executate.
 CADASTRU IMOBILE (DRUMURI PUBLICE JUDEȚENE ȘI CLĂDIRI)
Pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-cadastrale necesare înscrierii bunurilor publice în
evidenţa cadastral - juridică și patrimonială a Judeţului Gorj sau actualizarea unor documentații
cadastrale existente, prin modificări intervenite asupra imobilelor din proprietatea Județului Gorj, în
conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost
rectificată, au fost efectuate plăți din bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019 în cadrul
capitolului 70.02., titlul 20, în sumă de 81.371,36 lei, necesare efectuării plăților pentru întocmirea
de documentaţii cadastrale integrale la drumurile județene din domeniul public al Județului Gorj.
 ACHIZIȚIA SISTEM GPS TEHNOLOGIE GNSS
Având în vedere faptul că U.A.T. – Județul Gorj are înscrise în evidențele de carte funciară și
cadastru în Sistemul național de proiecție STEREO 70 un număr de 31 de drumuri județene (din totalul
de 34 drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean Gorj, un număr de 3 drumuri fiind în lucru
în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și carte funciară) care însumează peste 800 km și există
numeroase cereri prin care proprietari sau deținători de terenuri ale căror limite se învecinează cu
drumul județean solicită semnarea unor procese-verbale de vecinătate, sau certificarea
amplasamentului unei proprietăți în vecinătatea drumului județean, pentru determinarea în teren a
punctelor de contur, a limitelor drumurilor județene precum și pentru determinarea detaliilor
planimetrice și altimetrice a elementelor care fac parte integrantă din aceste drumuri, au fost efectuate
plăți din bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019 în cadrul capitolului 84.02., în sumă
de 27.846,00 lei, pentru achiziționarea unui sistem GPS tehnologie GNSS, pentru identificarea
punctelor limitelor și a altor elemente în Sistem de proiecție STEREO 70 pentru rețeaua de drumuri
județene aflate în administrarea Consiliului Județean Gorj.
A fost încheiată nota de recepție și constatare nr. 14 din 11.11.2019.
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 ACHIZIȚIA SISTEM ELECTRONIC DE CÂNTĂRIRE MOBIL
Reglementarea autorizării şi desfăşurării circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau cu
dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare se regăsesc în Ordinul nr. 356/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi
desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor.
Menținerea drumurilor publice județene într-o stare tehnică corespunzătoare desfășurării
traficului în condiții de siguranță presupune și verificarea transportatorilor care încalcă aceste
prevederi legale.
Pentru îmbunătățirea stării de viabilitate a drumurilor publice județene au fost efectuate plăți
din bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019 în cadrul capitolului 84.02., în sumă de
118.881,00 lei, pentru pentru achiziționarea unui sistem electronic de cântărire mobil, pentru
depistarea în trafic a vehiculelor de mare tonaj cu suprasarcină, care poate fi realizată numai cu ajutorul
unor sisteme electronice de cântărire, omologate, care permit emiterea electronică a amenzilor.
A fost încheiat procesul verbal de predare – primire nr. 13965/07.10.2019 și procesul verbal de
punere în funcțiune nr. 13966 din 07.10.2019.
 CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL ZLASTI PE DJ 674A,
Km 5+020, COMUNA DANESTI, JUDETUL GORJ
Lucrările privind ,,Construire pod peste pârâul Zlasti pe DJ
674A, Km 5+020, Comuna Dănești, Județul Gorj”, se realizează
în amplasamentul podului existent pe drumul județean DJ674A, km
5+020 în comuna Dănești și traversează pârâul Zlaști.
Pentru obiectivul de investiție mai sus amintit , în anul 2019,
au fost efectuate plăți în sumă de 94.303,71 lei pentru:
serviciile de întocmire a documentației tehnicoeconomice faza DALI + expertiză tehnică;
serviciile de întocmire a documentației tehnicoeconomice faza PT și pentru execuția lucrărilor;
avize/acorduri conform certificatului de urbanism
cote I.S.C.

,,CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL
SUNĂTOAREA PE DJ665C, Km 11+620, SAT
MAGHEREȘTI, COMUNA SĂCELU, JUDEȚUL
GORJ”
Lucrările se realizează în amplasamentul podului existent pe
drumul județean DJ665C, km 11+620 în localitatea Magherești, comuna Săcelu și traversează pârâul
(Turbați) Sunătoarea.
Pentru obiectivul de investiție ,,CONSOLIDARE POD PESTE PARAUL SUNATOAREA PE DJ
665C, Km 11+620, COMUNA SACELU, JUDETUL GORJ”, în anul 2019, au fost efectuate plăți în
sumă de 355.215,65 lei pentru:
- Serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza DALI + expertiză tehnică;
- Serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția
lucrărilor;
- Avize/acorduri conform certificatului de urbanism
- cote I.S.C.
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-Execuție lucrări - calibrare albie.

,,REABILITARE DRUM JUDETEAN 662, CU ORIGINEA IN DN 66,
CE STRABATE LOCALITATILE CAPU DEALULUI – GILORT -PARAU –
GROSEREA - ANINOASA – BIBESTI – ANDREESTI -VLADIMIR -TOTEA - TOTEA
DE HUREZANI - HUREZANI, PANA IN DN 6B”
Drumul judeţean 662 face legătura între drumurile naționale 66 și 6B, drumul străbate localitățile
Capu Dealului – Gilort – Ppârâu – Groșerea – Aninoasa – Bibești – Vladimir – Totea - Totea de
Hurezani - Hurezani. Drumul judeţean 662 are o lungime totală de cca. 39,194 km și traversează
teritoriile administrative ale comunelor Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Licurici și Hurezani.
Pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE DRUM JUDETEAN 662, CU ORIGINEA IN
DN 66, CE STRABATE LOCALITATILE CAPU DEALULUI – GILORT -PARAU – GROSEREA
 ANINOASA – BIBESTI – ANDREESTI -VLADIMIR -TOTEA - TOTEA DE HUREZANI HUREZANI, PANA IN DN 6B", în anul 2019, au fost efectuate plăți în sumă de 40,00 lei reprezentând
contravaloare avize OCPI.
SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

1.2

I. Cheltuieli curente


Lucrări de reparații curente interioare la Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna
Runcu, județul Gorj
În anii anteriori, a fost elaborată documentația tehnică în
vederea executării lucrărilor de reparații curente interioare la
Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna
Runcu, fiind încheiat contractul de lucrări și contractul pentru
asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de
șantier.
Aceste lucrări au fost strict necesare pentru creșterea calității serviciilor medicale oferite,
precum și pentru asigurarea unui climat corespunzător desfășurării actului medical, finisajele interioare
datând de la data construirii imobilului.
Lucrările au fost executate etapizat, prin predarea eșalonată către executant a unor
amplasamente (spații) parțiale, a căror activitate a fost relocată temporar, deoarece concomitent cu
execuția lucrărilor s-a impus și asigurarea desfășurării activității medicale.
În cursul anului 2019, lucrările au fost finalizate și recepționate, decontându-se suma de
479.844,00 lei, reprezentând contravaloare lucrări și serviciul de asistență tehnică prin diriginte de
șantier.
 Reparații curente la terase circulabile și necirculabile - Spitalul de Pneumoftiziologie
,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj
În cursul anului 2018, au fost contractate serviciile de elaborare a documentației tehnice și
execuția lucrărilor care au vizat remedierea degradărilor existente la terasele circulabile și terasele
necirculabile, amplasate la parter, etajele I și II ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu”.
Prin execuția lucrărilor de reparații curente la terasele circulabile și necirculabile, s-a asigurat
și protejarea lucrărilor de reparații curente interioare care s-au realizat în cadrul altui contract de lucrări.
În cursul anului 2019, lucrările au fost finalizate și recepționate, decontându-se suma de
30.432,00 lei.
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Reparații curente la Corp A Comandament, Centrul Militar Județean Gorj
În vederea asigurări unor condiții optime de desfășurare a activității personalului Centrului
Militar Județean Gorj, în cursul anului 2019, a fost elaborată și recepționată documentația tehnică și
au fost contractate lucrările, decontându-se suma de 24.670,00 lei, reprezentând contravaloare servicii
de proiectare.


Realizare dren perimetral la construcție - Post Salvamont Tismana
Ulterior finalizării lucrărilor în cadrul Proiectului ,,Realizarea sistemului integrat de salvare
montană a județului Gorj”, implementat de UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj în
perioada 2011-2014, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, cu ocazia vizitelor efectuate în
scopul urmăririi comportării în timp a construcției la amplasamentul obiectivului, s-a constatat faptul
că, la Postul Salvamont Tismana, imobilul prezenta umezeală excesivă în pereți și în pardoseală, aspect
ce putea conduce în timp, la degradarea acestuia.
În anul 2018 a fost elaborată documentația tehnică pentru realizarea unui dren perimetral la
Postul Salvamont Tismana, în vederea înlăturării infiltrațiilor apărute la imobil, iar în anul 2019, au
fost finalizate și recepționate lucrările, decontându-se suma de 52.168,00 lei.


Reparații curente învelitoare C.M.D.T.A. ,,Dr. N. Kretzulescu” București
În anul 2019, au fost executate și recepționate lucrările de reparații curente la învelitoarea din
tablă a clădirii în care își desfășoară activitatea C.M.D.T.A. ,,Dr. N. Kretzulescu” – Centrul Medical
Județean Gorj, decontându-se suma de 42.555,00 lei.
 Sistem curățenie și dezinfecție – 24 bucăți
În cursul anului 2019, au fost livrate și recepționate 24 bucăți sisteme de curățenie și dezinfecție
și consumabilele aferente acestora, decontându-se suma de 62.297,00 lei.
II.

Cheltuieli de capital



Reabilitare șarpantă și învelitoare la clădire – Punct
recrutare încorporare, Centrul Militar Județean Gorj
Pentru protejarea imobilului, respectiv realizarea lucrărilor
de dezafectare a șarpantei și învelitoarei existente, refacerea
șarpantei, a învelitoarei din tablă, montarea jgheaburilor și a
burlanelor etc., în anul 2017, a fost încheiat contractul de lucrări nr.
465, lucrările fiind finalizate și recepționate. În anul 2019, s-a
decontat suma de 619,00 lei, reprezentând contravaloare serviciu de
asistență tehnică din partea proiectantului.


Extindere prin mansardare și înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Județeană
,,Christian Tell”
Datorită faptului că în ultimii ani, cerințele privind oferirea de servicii culturale au crescut, s-a
impus identificarea unor soluții privind crearea unor noi spații în cadrul Bibliotecii Județene
,,Christian Tell”.
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Astfel, a apărut ca o necesitate minimală mansardarea actualului imobil, dându-se posibilitatea
suplimentării spațiilor pentru depozitare, studiu, cât și pentru satisfacerea unor funcțiuni noi, cum ar fi
biblionetul.
În cursul anului 2019, au fost finalizate și recepționate lucrările, decontându-se suma de
528.296,00 lei, reprezentând contravaloare lucrări, asistență tehnică prin diriginți de șantier, taxe și
cote legale.


Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu
În cursul anului 2018 au fost executate lucrările de montare a sistemelor de avertizare pat
bolnav la cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, cu excepția secțiilor
cardiologie, endocrinologie și ginecologie, care urmează să fie executate după finalizarea lucrărilor de
reabilitare și modernizare a acestor secții, în scopul evitării unor cheltuieli suplimentare determinate
de operațiunile tehnice de demontare/remontare a sistemelor de avertizare pat bolnav.
În anul 2019, s-a decontat suma de 20.217,00 lei, reprezentând contravaloare lucrări parțiale și
asistență tehnică prin diriginte de șantier.
 Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18
În cursul anului 2019, a fost elaborată și recepționată
documentația tehnică – faza P.T., fiind încheiate și contractele de lucrări
pentru realizarea obiectivului de investiție mai sus amintit, decontânduse suma de 67.905,00 lei, reprezentând contravaloare documentație
tehnică, taxe, avize și cote legale.
 Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Județean de
Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 32
Având în vedere destinația spațiului (farmacie), ce deservește toate secțiile medicale din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 32, precum și condițiile impuse
de legislația specifică în vigoare, s-a impus realizarea lucrărilor de
reabilitare și modernizare a spațiului menționat, pentru asigurarea
activității farmaceutice în bune condiții și asigurarea circuitelor
funcționale ale acesteia.
Astfel, în cursul anului 2019, au fost finalizate și recepționate
lucrările, decontându-se suma de 299.229,00 lei, reprezentând
contravaloare lucrări, taxe și cote legale și serviciul de asistență tehnică
prin diriginte de șantier.


Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj
Pentru funcționarea instalațiilor în condiții optime și de siguranță, în anul 2019, au fost
finalizate și recepționate lucrările, decontându-se suma de 356.567,00 lei,
reprezentând contravaloare servicii de proiectare, asistență tehnică prin
diriginte de șantier, execuție lucrări, taxe și cote legale.
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Desființare clădire Dispensar T.B.C., Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. A. I.
Cuza
În cursul anului 2019, au fost contractate și executate lucrările de desființare a imobilului,
decontându-se suma de 4.608,00 lei, reprezentând taxe și cote legale.
Lucrările vor fi recepționate și achitate în anul 2020.


Instrumentar medical - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu
În cursul anului 2019, a fost livrat și recepționat instrumentar medical, după cum urmează:
- trusă apendicectomie – 8 buc. - valoare 68.925,00 lei;
- trusă chirurgie pentru colecist/stomac – 3 buc.- valoare 31.773,00 lei;
- trusă chirurgie depărtător Gosset - 2 buc. - valoare 2.827,00 lei;
- trusă chirurgie vasculară – 1 buc. - valoare 24.574,00 lei;
- trusă chirurgicală sală operație – 10 buc. - valoare 318.325,00 lei;
- trusă consultații ginecologice – 4 buc. - valoare 10.065,00 lei;
- trusă cataractă + glaucom – 1 buc. - valoare 22.003,00 lei, decontându-se suma de 478.492,00 lei.


Ecograf Doppler color 3D
În anul 2019, a fost livrat și recepționat echipamentul medical, decontându-se suma de
214.083,00 lei.
1.3 SERVICIUL PENTRU TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN ŞI ACTIVITĂȚI
SUPORT
Compartimentul pentru transport public județean
A. Licenţiere
Serviciul pentru transport public judeţean de persoane prin curse regulate se realizează,
conform Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel
județean, 2013-2021, cu mijloace de transport persoane licențiate, care fac legătura între unitățile
administrativ teritoriale ale județului Gorj, însumând un număr de 107 trasee judeţene, care asigură
cerinţele de deplasare ale cetăţenilor.
În data de 28.03.2019, ca urmare a solicitărilor operatorilor de transport și a autorităților publice
locale, în vederea satisfacerii cerințelor de deplasare ale populației, ale personalului instituţiilor publice
şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, Consiliul Județean Gorj a
modificat Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean,
2013-2021, prin H.C.J. Gorj nr. 45/28.03.2019 pentru un număr de 16 trasee.
Modificările efectuate au constat în suplimentarea/reducerea numărului de curse, modificarea
orelor de plecare/sosire din graficele de circulație, modificarea zilelor de circulație din graficele de
circulație, introducerea unor stații de îmbarcare/debarcare în caietele de sarcini, prelungirea/scurtarea
unor trasee în cadrul Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la
nivel județean, 2013-2021.
S-a eliberat, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 167/16.12.2019, o licenţă de traseu
pentru serviciu de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru traseul nr. 61
”Târgu Jiu – Botorogi – Țicleni”.
B. Control
În luna noiembrie 2019, s-a soluționat o sesizare a unor cetățeni domiciliați în com. Căpreni,
jud. Gorj, prin care a fost sesizată nerespectarea graficului de circulaţie al caietului de sarcini și a
drepturilor cu privire la reducerile de tarif pentru persoanele care beneficiază aceste drepturi, de către
operatorul de transport de pe traseul 98 ”Târgu Jiu – Turburea – Căpreni”.
În luna noiembrie 2019, s-a soluționat o sesizare referitoare la nerespectarea graficului de
circulaţie al caietului de sarcini de către operatorul de transport de pe traseul 15 ” Târgu Jiu – Câlnic
– Mătăsari”.
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În luna decembrie 2019, în colaborare cu Poliția rutieră, s-a soluționat o sesizare prin care a
fost semnalată nerespectarea graficelor de circulaţie ale caietelor de sarcini de către operatorul de
transport de pe traseele 85 ”Corneștii Noi – Bălești –Târgu Jiu”, 86 ”Târgu Jiu – Bălești – Tălpășești”
și 87 ”Tămășești – Bălești – Târgu Jiu”.
C. Corespondență
S-a răspuns la diferite solicitările ale Poliției Române, ale unităților administrativ teritoriale din
județul Gorj și ale cetățenilor, care au solicitat informații cu privire la graficele de circulație din caietele
de sarcini ale traseelor din cadrul Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii
regulate, la nivel județean, 2013-2021.
D. Colaborare
Serviciul de transport public județean al Consiliului Județean Gorj a colaborat cu Autoritățile
județene de transport ale consiliilor județene, cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, Ministerul Transportului, A.N.R.S.C. și U.N.C.J.R., prin răspunsurile la
adresele venite din partea acestora.
Compartiment activități suport
S-a asigurat buna desfășurare a activității parcului auto propriu al Consiliului Județean Gorj,
precum și buna funcționare a autovehiculelor din parcul auto al Centrului Militar Județean Gorj și al
Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, prin lucrările de revizii tehnice, reparații curente,
inspecții tehnice periodice (I.T.P.), încheierea de asigurări obligatorii RCA și asigurări opționale
CASCO și achiziționarea rovignetelor.
S-au asigurat condițiile de desfășurare a activităților zilnice ale aparatului propriu al
Consiliului Județean Gorj prin serviciile de întreținere și curățenie ale spațiilor în care își desfășoară
activitatea.
S-a asigurat buna desfășurare a activității de registratură, arhivare și protocol.
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VIII. DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI,
EVIDENȚA PATRIMONIULUI ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
1. COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
 S-au verificat, analizat documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, iar în acest
sens s-a eliberat Avizul Arhitectului Șef pentru 13 (treisprezece) documentații de urbanism și
amenajarea teritoriului, dintre care 5 (cinci) planuri urbanistice generale ale localităților, 7
(șapte) planuri urbanistice zonale pentru diverse obiective de investiții în județul Gorj, în
vederea realizării construcțiilor de balastiere, extracția gazelor și a țițeiului, iazuri piscicole,
prestări servicii, spații destinate locuirii, etc. și hărțile de risc natural la alunecări de teren pentru
15 unități administrativ-teritoriale ale județului Gorj.
 La propunerea compartimentului de urbanism s-a actualizat și aprobat prin HCJ NR.
43/2019, componența și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Gorj. Comisia a fost convocată pentru
avizarea documentațiilor de urbanism, documentații care au fost puse la dispoziția comisiei în
format electronic, iar lista cu documentațiile avizate a fost comunicată instituțiilor interesate și
solicitante, respectiv Consiliului Superior - Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest,
Reprezentanța R.U.R – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest ,,OLTENIA”. De asemenea lista cu
documentațiile avizate a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Urbanism și amenajarea
teritoriului, precum și la avizierul instituției situat la etajul 2, vis-a -vis de birou 242.
 S-au analizat și avizat circa peste 1000 de documentații la ședințele lunare ale Comisiei
regionale pentru cultură și culte, care au avut loc în municipiile de reședință ale județelor din
regiunea Oltenia.
 S-a analizat si aprobat prin hotărâre de consiliu Planul de Analiză și Acoperire a
Riscurilor pentru anul 2019, elaborat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, împreună
cu care s-au efectuat deplasări la evenimentele produse în localitățile județului, în vederea
constatării și evaluării efectelor alunecărilor de teren și inundațiilor;
 Am participat la cursul de instruire – ” Manager al sistemelor de management al
calității” în cadrul proiectului ”Optimizarea performanței sistemelor interne manageriale”;
 S-a procedat la verificarea unor documentații topografice care vor sta la baza emiterii
certificatelor de proprietate în baza HG 834/1991;
 S-a urmărit modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale din cadrul proiectului
"Întocmirea hărților și planurilor de risc natural detaliate la alunecări de teren pentru un număr
de 15 unități administrativ - teritoriale ale județului Gorj (municipiile Târgu-Jiu și Motru și
comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic,
Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești) ”.
 Au fost finalizate contractele de prestări servicii pentru ” Programul privind
elaborarea hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren” cu firma SC
SEARCH CORPORATION SRL, Autoritatea contractantă Consiliul Județean Gorj, Finanțare:
surse proprii și bugetul de stat, pentru cele 3 loturi astfel:
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"Întocmirea hărților și planurilor de risc natural detaliate la alunecări de teren
pentru un număr de 5 unități administrativ - teritoriale ale județului Gorj( comunele Roșia de
Amaradia, Logrești, Prigoria, Bustuchin, Berlești”- LOT I;

"Întocmirea hărților și planurilor de risc natural detaliate la alunecări de teren
pentru un număr de 5 unități administrativ - teritoriale ale județului Gorj ( municipiul TârguJiu și comunele Bălești, Bumbești-Pițic, Schela , Bălănești)”- LOT II;

"Întocmirea hârților și planurilor de risc natural detaliate la alunecări de teren
pentru un număr de 5 unități administrativ - teritoriale ale județului Gorj ( municipiul Motru și
comunele Negomir, Mătăsari, Dănciulești, Văgiulești)”- LOT III.
 S-au aprobat prin HCJ NR. 83/2019, documentațiile aferente proiectului "Întocmirea
hărților și planurilor de risc natural detaliate la alunecări de teren pentru un număr de 15 unități
administrativ - teritoriale ale județului Gorj (municipiile Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia
de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești,
Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești)”.
 S-au arhivat, îndosariat, numerotat și depus la arhiva instituției un număr de aproximativ
53 dosare, însumând un număr de 5387 file, reprezentând documentații de urbanism de tip PUG,
PUZ, documentații hărți de risc, documentații topografice care au stat la baza emiterii
certificatelor de proprietate în baza HG 834/1991, corespondența cu organismele centrale și
locale privind activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului , procese – verbale si avize
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism – CJ Gorj;
 S-a răspuns în timp util, conform Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile
publice, cu modificările și completările ulterioare, la solicitările adresate de către persoane
fizice/juridice;
 Pe tot parcursul anului am acordat asistență de specialitate compartimentelor de
urbanism din cadrul primăriilor localităților și am transmis noutățile legislative specifice
domeniului de activitate.
2. COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI, DISCIPLINĂ ȘI CONTROL
În anul 2019, Compartimentul autorizări, disciplină şi control a analizat, întocmit,
înaintat spre aprobare şi eliberat :
- un număr 34 de autorizaţii de construire/desființare pentru care s-au încasat
396.067,98 lei și 170,0 lei pentru formulare;
- un număr de 68 certificate de urbanism pentru care s-au încasat 16.273,80 lei și
204 lei pentru formulare;
Eliberarea acestor acte normative s-a făcut în urma verificării și analizării
documentațiilor întocmite și prezentate conform legii, precum și a existenței actelor care să dea
drept de execuție a lucrărilor și a documentelor de plată a taxelor prevăzute de lege.
Conform Legii nr. 50/1991 Rep., art. 27, alin. 2, arhitectul-şef al judeţului şi personalul
împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea
disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ
al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de
procesul de autorizare a construcţiilor.

229

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

În baza acestor prerogative s-au efectuat un număr de 64 controale privind respectarea
disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului precum si respectarea legislaţiei privind
respectarea disciplinei în activitatea de autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare.
În cadrul acestor controale li s-a făcut cunoscut responsabililor cu atribuţii în domeniul
urbanismului modificările în legislaţia specifică, cât şi acte normative complementare.
Conform Legii nr. 50/1991 rep. art. 45, alin. 31 şi art. 11, lit. c, alin. 2 din Ordinul MDRL
nr. 839/2009 structura de specialitate din cadrul Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului
a emis Certificate de urbanism şi Autorizaţii de construire/desfiinţare pe bază de Parteneriat
tehnic pentru următoarele primării : Alimpești(intravilan și extravilan), Schela (intravilan și
extravilan), Glogova (intravilan si extravilan), Turcineşti (extravilan), Slivilesti (extravilan).
S-au soluţionat un număr de 28 sesizări si scrisori referitoare la abateri de la regulile
de construire.
S-au întocmit si transmis situaţii lunare, către :
- Inspectoratul de Stat in Construcții - situațiile privind emiterea certificatelor de
urbanism si a autorizaţiilor de construire,
- Direcţia Judeţeana de Statistica - situaţia privind construcţiile cu destinaţia de
locuinţe – autorizate atât pentru Consiliul Judeţean Gorj, cât şi pentru localităţile
cu care acesta are încheiate Parteneriate tehnice de colaborare.
- Compartimentul buget, situaţii financiare şi sinteză - situaţiile financiare si
sinteza acestora privind taxa de timbru de arhitectura si a sumelor care trebuie
transmise primăriilor pe teritoriul cărora s-au emis autorizaţii de construire si
certificate de urbanism conform competenţelor sau parteneriatelor încheiate.
Conform Ordinului MDRL nr. 839/2009, art. 12, pct. 1, lit. i, respectiv pct. 2, lit. f,
copiile după toate Certificatele de urbanism şi Autorizaţiile de construire /desfiinţare emise de
către Preşedintele Consiliului Judeţean au fost transmise periodic către primarii Unităţilor
Administrativ Teritoriale respective.
S-a acordat asistenta de specialitate responsabililor cu urbanismul din unităţile
teritoriale ale judeţului privind respectarea disciplinei în urbanism la eliberarea Autorizaţiilor
de construire/desfiinţare şi a Certificatelor de urbanism.
Conform Legii nr. 50/1991 republicata, art.7, alin. 21, s-a asigurat lunar caracterul
public al certificate de urbanism, al autorizaţiilor de construire/desființare și al anexelor
acestora și a fost asigurată punerea la dispoziția publicului, spre informare, pe pagina de internet
a actelor mai sus menționate și la panoul de afișaj al Direcției de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de la etajul 2.
3. COMPARTIMENT EVIDENȚA PATRIMONIULUI
În cursul anului 2019 s-a continuat activitatea de evidenţă şi administrare a patrimoniului
public şi privat al judeţului, în concordanţă cu prevederile legii şi atribuţiile stabilite prin
Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Gorj și fişele posturilor, în sarcina personalului din aparatul propriu cu aceste responsabilităţi.
În acest sens, s-au urmărit mişcările intervenite în cadrul inventarelor domeniului public
şi domeniului privat al Județului Gorj, în conformitate cu prevederile hotărârilor de Consiliu
Judeţean aprobate, s-au corectat date de identificare (suprafeţe imobile), respectiv urmărirea
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derulării pe toată perioada anului 2019 a contractului nr. 9158/2018 de prestări servicii de
întocmire a “Documentațiilor tehnico - cadastrale” pentru actualizare/rectificarea/completarea
cărților funciare ale unor imobile (clădiri și terenuri) care aparțin domeniului public al Județului
Gorj.
Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, corelate cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, toate bunurile (elemente de activ şi de pasiv) aparţinând unităţilor administrativteritoriale sunt supuse inventarierii anuale.
Cu ocazia efectuării inventarierii elementelor de activ și pasiv ale Consiliului Județean
Gorj la finele anului 2018, comisiile de inventariere, constituite prin Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Gorj nr. 621/11.10.2018, au propus pe liste de inventariere întocmite
separat de celelalte elemente de activ, casarea de mijloace fixe, precum și declasarea unor
bunuri materiale, altele decât mijloace fixe, fapt pentru care în baza Dispoziției Președintelui
Consiliului Județean Gorj nr. 721/08.08.2019 s-a procedat la constituirea comisiei de analiză a
stării fizice, gradului de uzură fizică și morală la fiecare bun propus pentru casare de către
comisiile de inventariere, din domeniul public și/sau privat al județului Gorj, precum și a
comisiei care va realiza casarea efectivă a bunurilor propuse pentru casare, din domeniul public
și/sau privat al județului Gorj.
Prin Dispoziţia nr. 888/24.10.2019, emisă de Ordonatorul Principal de Credite,
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, s-au constituit comisiile de inventariere a bunurilor ce
fac parte din patrimoniul Consiliului Judeţean, având ca scop principal stabilirea situaţiei reale
a tuturor elementelor de activ şi de pasiv ale acestuia, precum și a bunurilor și valorilor deținute
cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor
financiare anuale.
Din procesele verbale întocmite de către comisiile de inventariere, a rezultat faptul că
inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat cu respectarea Ordinului
Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,
verificându-se totodată şi modul de păstrare, depozitare și conservare a bunurilor.
La începutul anului 2019 a fost încheiată procedura de reevaluare a activelor fixe
corporale aflate în patrimoniul Consiliului Județean Gorj, conform raportului nr.
1287/30.01.2019 privind situația diferențelor din reevaluare a activelor fixe corporale, respectiv
construcții și terenuri, din domeniul public și privat al Județului Gorj.
Cu ocazia realizării procedurii de inventariere în anul 2019 a patrimoniului al județului
Gorj, s-au constatat următoarele modificări intervenite în inventarul domeniului public și privat
al județului gorj:
A. În domeniul public al judeţului Gorj:
 Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu:
- Conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7323 din 29.05.2019
s-a dispus majorarea valorii la clădirea formată din C1, C2, C3, situată în incinta Spitalului
Județean de Urgență Târgu – Jiu, din strada Tudor Vladimirescu, nr. 32, județul Gorj, realizate
de U.A.T. Județul Gorj, valoarea de 342.458,06 lei reprezentând valoarea lucrărilor de –
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„Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Județean de Urgență Târgu – Jiu, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 32”;
 Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu Runcu:
- Conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8415 din 20.06.2019 s-a
dispus majorarea valorii la clădirea C4, situată în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie
”Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, realizate de U.A.T. Județul Gorj, valoarea
de 1.890.826,34 lei reprezentând valoarea lucrărilor – „Lucrări de reparații curente interioare la
Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj”;
 Centrul Militar Județean Gorj:
- Conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16431 din 04.12.2018 s-a
dispus înregistrarea în contabilitate amenajare parcare, situată în incinta Centrului Militar
Județean Gorj, din strada Republicii, nr. 13, Târgu – Jiu, Gorj, realizate de U.A.T. Județul Gorj,
valoarea de 66.639,68 lei reprezentând valoarea lucrărilor de – „Sistematizare pe verticală
incintă Centrul Militar Județean Gorj (amenajare parcare)”;
 Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:
- Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 7 din 3101.2019 s-au stabilit măsuri
administrative cu privire la regimul juridic al unui imobil cu statut special inclus în inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Gorj, respectiv art. 1, alin. 1 se constată
că imobilul cu statut special de rezervație și monument al naturii, declarat prin LEGE,
PEȘTERA POLOVRAGI, nu se încadrează în categoria bunurilor de interes public județean.
Domeniul public fiind diminuat cu valoarea Peșterii Polovragi - 364.240,00 lei;
 Biblioteca Județean „Christian Tell”:
- Conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7283 din 29.05.2019 s-a
dispus majorarea valorii la clădirea C1 – Sediu Central Corp Nou, situată în incinta Bibliotecii
Județene „Christian Tell” , din strada Calea Eroilor, nr. 23, județul Gorj, realizate de U.A.T.
Județul Gorj, valoarea de 1.776.009,67 lei reprezentând valoarea lucrărilor de – „Extindere prin
mansardare și înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Județeană „Christian Tell”;
 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu – Jiu, Județul Gorj:
- Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 8 din 31.01.2019 s-au stabilit măsuri privind
dreptul de administrare asupra unui imobil aflat în domeniul public al Județului Gorj, respectiv
conform art. 2 se aprobă darea în administrarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Târgu – Jiu a parterului și etajului al III-lea din imobilul C1 (P+3), aflat în domeniul public al
județului Gorj, situat în municipiul Târgu –Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, județul Gorj, având
datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj:
- Conform adreselor nr. 18430 și 18436 din 02.09.2019 și a documentelor justificative ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, au fost înregistrate
construcții noi, respectiv mărirea valorilor la anumite construcții, după cum urmează:
La “Centrul de Îngrijire și Asistență Dobrița” a fost înregistrată o construcție nouă “Stație
de Epurare Apă” - în valoare totală de 88.598,24 lei;
La “Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg – Jiu”, situat
în str. Dumbrava, nr. 34, au fost efectuate lucrări de reabilitare energetică la “Casa de Tip
Familială Runcu”, în valoare totală de 46.865,80 lei.
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Proiectare și lucrări de reabilitare energetică la corpul C4 Cămin P+2, în valoare de
176.508,37 lei + 1.000 lei dirigenție șantier, valoare totală fiind de 177.508,37 lei;
La “Centru de Recuperare și Reabilitare Târgu – Cărbunești” au fost efectuate lucrări de
anvelopare termică în valoare totală de 316.535,70 lei, respectiv dirigentare șantier în valoare
de 1.500,00 lei, valoarea totală a construcției “Pavilion Central” fiind de 318.035,70 lei;
La “Centru de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Novaci” a fost efectuat
proiectare și execuție lucrări scară exterioară de evacuare la Casa de Tip Familial (fost District
Pociovaliștea), mărirea totală a construcției fiind de 31.639,72 lei.
La “Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu – Jiu”, situat
în str, Dumbrava, nr.34 a fost întocmit auditul energetic pentru cinci apartamente (două în
Rovinari și 3 în Motru) a fost mărită valoare acetora cu 1.258,00 lei/apartament.
Proiectare și lucrări de hidroizolații – refacerea hidroizolației la acoperișul Corpului C6
– Școală 8 Săli de clasă, valoarea totală fiind de 20.585,88 lei.
La “Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuro-Psihiatrică Târgu – Jiu”, situat în str.
Dumbrava, nr. 34, au fost efectuate lucrări Proiectare și execuție – generator diesel în valoare
totală de 22.940,94 lei.
La “Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu – Cărbunești”
– realizare Construcție nouă - Spațiu Generator Diesel 25.347,00 lei + Racordare instalatie
79.479,24 lei + Studiu de soluție 5.246,96 lei, valoarea totala a construcției Spațiu Generator
Diesel fiind de 110.073,20 lei.
La “Complexul De Servicii Alternative La Protecţia Rezidenţială Tg.Jiu”, situat în strada
str. 23 August, au fost efectuate lucrări la corpurile C1+C2+C3+C4 de reabilitare energetică în
valoare de de 89.198,29 lei + scară de incediu în valoare de 46.633,13 lei + gard protecție
anvelopare în valoare de de 9.710,40 lei + dirigentare șantier în valoare de 1.000 lei, valoarea
totală a corpurilor de mai sus fiind de. 149.541,81 lei
Realizare Construcție nouă - Spațiu Generator Diesel în valoare totală de 25.347,00 lei.
La sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, situat în
strada str. Siretului, nr. 24 a fost întocmit auditul energetic la corpul C1 P+2 mărirea totală
fiind de 1.258,00 lei (valoare totala C1+C2+C3+C4 - 1.294.040,67 lei).
B. În domeniul privat al judeţului Gorj:
 Centrul Militar Județean Gorj:
- Conform procesului verbal de recepție finală nr. 8549 din 21.06.2019 – „Reabilitare șarpantă
și învelitoare la clădire – Punct recrutare încorporare, Centrul Militar Județean Gorj” , respectiv
a notei contabile nr. 3 din 01.10.2019, s-a dispus majorarea valorii la clădirea din C 6 cu 618,80
lei, acesta reprezentând valoarea asistenței tehnice;
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj:
- Conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35 din 26.03.2018 s-a aprobat vânzarea prin
licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Județului Gorj. În scopul
organizării și desfășurării licitației publice au fost reevaluate două apartamente, după cum
urmează: - apartamentul cu 3 camere situat în municipiul Târgu – Jiu, județul Gorj, str.
Minerilor, bl. 9 (fost 5), sc. 4, etj. 3, ap. 93, în urma raportului de evaluare nr. 52 din 12.07.2019,
întocmit de EUROTOP EVAL SRL are o valoare de 165.800,00 lei; -apartamentul cu 3 camere
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situat în municipiul Târgu – Jiu, județul Gorj, str. Minerilor, bl. 13 (fost 7), sc. 4, ap. 80, parter,
în urma raportului de evaluare nr. 53 din 12.07.2019, întocmit de EUROTOP EVAL SRL are
o valoare de 162.500,00 lei.
Astfel, în urma tuturor modificărilor intervenite asupra imobilelor din domeniul public şi
privat al judeţului Gorj, au rezultat următoarele valori:
Valoarea de inventar a domeniului public = 221.036.511,21 lei
din care:
valoarea terenurilor = 33.887.487,79 lei
valoarea clădirilor = 182.095.402,75 lei
valoare plantație conifere = 27.126,06 lei
valoare investiții = 5.026.494,61 lei
Valoarea de inventar a domeniului privat = 3.940.919,93 lei
din care:
valoarea terenurilor = 482.064,56 lei
valoarea clădirilor = 3.458.855,37 lei
De asemenea:
- prin Hotărârea nr. 30.08.201930.08.2019 – se aprobă documentele prealabile organizării
și desfășurării licitației publice pentru vânzarea unui imobil evidențiat în patrimoniul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată sub
autoritatea Consiliului Județean Gorj;
- prin Hotărârea nr. 76/27.06.2019 – se modifică Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.
71 din 04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor
tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi
realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–
Jiu”;
- prin Hotărârea nr. 77/27.06.2019 – se aprobă proiectul „Extindere și dotare Centrul
Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect;
- prin Hotărârea nr. 78/27.06.2019 – se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj;
- prin Hotărârea nr. 79/27.06.2019 – se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și
obstetrică ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”
Consiliul Judeţean;
- prin Hotărârea nr. 66/29.05.2019 – se aprobă darea în administrare (folosință gratuită)
Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul
propriu al Județului Gorj – instrumentar și echipament medical;
- prin Hotărârea nr. 46/28.03.2019 – se modifică Hotărârea Consiliului Județean
nr.64/24.04.2014 pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al județului Gorj ( poziție Biblioteca Județeană).
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4. COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI
-S-a asigurat participarea la grupul de lucru constituit conform H.G. 1076/2004 la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Gorj privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe realizate în judeţul Gorj;
- Participarea săptămânală la şedinţele Comisiei de analiză tehnică organizate de către
Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și a Ordinului
Instituţiei Prefectului;
- S-a asigurat participarea la ședințele Comitetului special constituit, organizate de către
Agenția pentru Protecția Mediului Gorj ;
- Întocmirea și transmiterea punctelor de vedere cu privire la potentialul impact asupra
factorilor de mediu pentru documentațiile depuse pentru realizarea proiectelor noi, în
conformitate cu prevederile Legii 292/03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, anexa 5;
- S-a realizat raportarea lunară la Agenția Naționala pentru Protecția Mediului a
deșeurilor colectate selectiv în conformitate cu art.13 din Legea 132/2010 privind colectarea
selectivă în instituțiile publice;
- S-a avizat și abrobat Planul de menținere a calităţii aerului pentru indicatorii pulberi în
suspensie ( PM10 şi PM2,5), benzen( C6 H6), dioxid de sulf( SO2), monoxid de carbon (CO),
plumb (Pb), arsen (As),cadmiu (Cd), nichel (Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot ( NO2/ NOX),
conform Legii nr.104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- S-a întocmit referatul de necesitate pentru achiziționarea serviciilor de consultanță
pentru elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD);
- S-a întocmit caietul de sarcini privind achiziționarea serviciilor de consultanță pentru
elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD);
- S-a întocmit nota de fundamentare pentru achiziționarea de servicii privind activitatea
de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;
- S-a întocmit referatul de necesitate pentru achiziționarea de servicii privind activitatea
de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;
- S-a întocmit caietul de sarcini pentru achiziționarea de servicii privind activitatea de
neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman,
referitoare la sistemul de colectare , transport si eliminare a acestora de pe raza judetului, în
conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.24/2016, precum și a Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.551/2018;
- S-a realizat corespondența cu Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea
obținerii resurselor financiare necesare Consiliului Judeţean pentru organizarea activităţii de
neutralizare a animalelor moarte provenite de la crescătorii individuali de animale;
- Participarea la conferința organizată de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
cu privire la “ Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor
contaminate” ;
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- S-a asigurat participarea la ședința stabilită cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a
Dunării 2019;
- S-a realizat corespondența pe probleme de mediu cu alte instituții;
- S-a asigurat participarea la ședințele de dezbatere publică a Rapoartelor de mediu pentru
diferite proiecte aflate în procedura de autorizare;
- Participarea în cadrul Consiliului Consultativ al Administrației Parcului Național
Domogled Valea Cernei;
- A fost asigurată asistenţă tehnică, sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei publice
locale în domeniul în ceea ce privește protecția factorilor de mediu (apă, aer, sol).
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IX. DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII
ADMINISTRATIVE SI ACHIZIȚII PUBLICE
1. COMPARTIMENTUL INFORMAȚII, RELAȚII PUBLICE și SECRETARIAT
ATOP
În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes
public şi ale Normelor de aplicare a legii prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, precum şi ale
regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii, în cadrul structurii organizatorice a
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, funcţionează Compartimentul
informaţii, relații publice și secretariat ATOP.
A. Informații, Relații Publice
Planului de acţiune pentru realizarea măsurilor stabilite în cadrul programului de combatere a
birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul şi pentru desfăşurarea activităţilor de relaţii
publice, conform programului de lucru stabilit:
- luni, marți și joi între orele 8.00 – 16.30
- miercuri între orele 9.00 – 17.00
- vineri între orele 8.00 – 14.00
În anul 2019, numărul total de solicitări înregistrate de informații de interes public formulate în
scris au fost în număr de 43 (numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice 31,
iar numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice 12). Toate cele 43 de solicitări
au fost rezolvate favorabil.
- Soluționate favorabil în termen de 10 zile: 36 solicitări
- Soluționate favorabil în termen de 30 de zile: 7 solicitări
Solicitările au vizat în principal date :
- despre utilizarea banilor publici ( contracte, investiții, cheltuieli) în număr de 10 solicitări ;
- modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice, în număr de 5 solicitări ;
- acte normative, reglementări, în număr de 3 solicitări.
- 25 de solicitări au fost despre : Planuri, Proiecte, Strategii, Proiecte finalizate, Strategia de
dezvoltare, Transport Public Județean, Certificate de Urbanism, Activități de/și pentru tineret,
Structuri subordonate.
Solicitările au fost adresate atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice, iar accesul la
informațiile de interes public au fost asigurate prin intermediul următoarelor canale de
comunicare : prin telefon, la adresa de mail informatii.public@cjgorj.ro, la sediul instituției, pe
pagina de internet a Consiliului Județean Gorj https://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/
Numărul total de solicitări înregistrate, în anul 2019, departajate după modalitatea de adresare
a solicitării : 4 pe suport de hârtie și 39 pe suport electronic.
Informaţiile solicitate verbal (la ghișeu) au fost în număr de 396, răspunsul fiind comunicat pe
loc de funcţionarul desemnat pentru activitatea de relaţii publice, în situaţiile în care au permis
acest lucru.
Informațiile solicitate verbal :
- Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate ;
- Structura organizatorică a Consiliului Județean Gorj ;
- Programul de audiență al domnului Președinte ;
- Regulamentul de ordine interioară pentru aparatul de specialitate ;
- Programul de funcționare al Consiliului Județean Gorj ;
- Sursele financiare, bugetul și bilanțul conabil ;
- Programele și strategiile proprii ;
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- Lista cuprinzând documentele de interes public ;
- Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate potrivit legii ;
- Raportul de evaluare al Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public ;
- Agenda culturală a județului.
În celelalte cazuri, solicitanţii au fost îndrumaţi către serviciile din cadrul Consiliului Judeţean
Gorj sau instituţiilor publice subordonate acesteia.
Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2019 au fost :
- O mai bună colaborare cu structurile instituției în ceea ce privește documentele de interes
public pe care le gestionează ;
- Coordonarea activităţii de acordare a informaţiilor de interes public solicitate, stabilind
condiţiile şi formele în care are loc accesul la acestea ;
- Au fost actualizate procedurile interne ce vizează accesul la informațiile de interes public ;
- Păstrarea evidenţei solicitărilor de informaţii de interes public, precum şi a răspunsurilor
transmise sau, dacă este cazul, a refuzurilor privind comunicarea în condiţiile legii ;
- Asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public,
conform prevederilor legale.
Activitatea decizională desfășurată conform Legii 52/2003 a fost adusă la cunostință publică
prin publicarea în Monitorul Oficial al județului Gorj a hotarârilor cu caracter normativ, în
presă, dar mai ales prin publicarea pe site-ul instituției a tuturor hotarârilor adoptate de forul
deliberativ.
Astfel, în anul 2019 au fost adoptate 32 de proiecte de acte normative, dintre acestea 10 fiind
adoptate în procedură de urgență.
Numărul total al ședințelor publice a fost 16, toate fiind anunțate și întocmindu-se procese
verbale care au fost de asemenea publice.
B.Secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică
Autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu rol consultativ, fără personalitate
juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi care îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Române, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei
serviciului poliţienesc asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor
comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
În anul 2019, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj, în colaborare cu Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Gorj, a organizat şi desfăşurat activităţi specifice la nivelul judeţului Gorj,
prin care se urmăreşte modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice, creşterea gradului de
siguranţă a persoanei, sporirea eficientizării serviciului poliţienesc, atragerea în colaborare a
tuturor organizaţiilor şi O.N.G.-urilor cu atribuţii în domeniul siguranţei publice.
Activităţile desfăşurate sunt cuprinse în Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Gorj care se întocmeşte anual, în slujba comunităţii şi pentru asigurarea ordinii şi
liniştii publice, plan prezentat şi analizat în prima şedinţă de Consiliul Judeţean Gorj.
Pentru executarea atribuţiilor cu caracter permanent ale Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Gorj, secretariatul a asigurat:
- primirea corespondenţei, a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor şi relaţia cu presa;
- tehnoredactarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi a graficului deplasărilor în judeţ la
consiliile locale împreună cu preşedinţii de comisii, membrii ATOP şi reprezentanţii
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi
Poliţia Locală Tg Jiu;
- întocmirea adreselor şi invitaţiilor pentru şedinţele ATOP;
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- întocmirea prezenţei şi a pontajelor lunare;
- participarea la şedinţele comisiilor şi a şedinţelor de plen ale ATOP;
- întocmirea rapoartelor de activitate ale comisiilor de specialitate şi a întregului ATOP;
- efectuarea deplasărilor în judeţ conform programului stabilit, unde au participat preşedintele
şi membrii ATOP, subprefectul Judeţului Gorj, şeful ISU, IJJ, IPJ si Poliţiei Locale , primari,
viceprimari, reprezentaţi ai CJM, şefii de post ai Poliţiei rurale şi urbane, reprezentanţii
Compartimentului Antidrog Gorj, reprezentaţi ai cultelor, reprezentanţi ai minorităţilor de
etnie romă.
În anul 2019, A.T.O.P. Gorj s-a întrunit în 9 ședințe ordinare și 3 pe comisii.bÎn conformitate
cu prevederile Planului anual strategic al A.T.O.P., pentru anul 2019 și în baza atribuţiilor
prevăzute de art. 18, lit. f, art. 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române şi art. 15, lit. f din Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.T.O.P.
aprobat prin HG nr. 787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj a analizat modul
în care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a organizat activităţile de prevenire şi combatere
a faptelor antisociale în anul 2018.
Plecând de la prioritățile Poliției Române,
-creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei,
protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră,
-destructurarea grupărilor infracționale,
-asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale,
contrabandei, corupției, contrafacerii cu mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor
publice precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene,
-asigurarea resursei umane, bine pregătită şi dotată corespunzător, necesară dezvoltării şi
menţinerii capacităţii operaţionale a IPJ Gorj, ATOP Gorj a constatat:
În 2019 au fost sesizate 9.241 infracţiuni faţă de 8.285 în 2018, fiind înregistrată o creștere
procentuală de 11,54%;
 În mediul urban: sesizate 4.834 infracţiuni (52,31% din total);
 În mediul rural: sesizate 4.400 infracţiuni (47,61 % din total);
 7 infracţiuni au fost sesizate ca fiind comise în străinătate (0,08%).
 Infracţiunile stradale sesizate au înregistrat un trend descendent (-15 fapte), de la
221 în anul 2018 la 221 în anul 2019, ceea ce reprezintă o scădere procentuală de
6,36%. De menționat este faptul că în perioada analizată s-au înregistrat ca fiind
comise o infracţiune de omor,8 infracțiuni de tâlhărie, 2 infracțiuni de ultraj.
 Activităţile de prevenire s-au derulat în concordanţă cu cele 3 domenii de acţiune
prioritară ale Poliției Române:
 prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;
 prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului;
 prevenirea violenţei domestice.
La nivelul IPJ Gorj, în anul 2019, au fost iniţiate şi derulate 3 programe, 5 campanii şi 6
planuri de măsuri pentru prevenirea infracțiunilor.
Activitățile desfășurate în cursul anului 2019 au totalizat un număr de 1047 întâlniri cu
grupuri țintă, ședințe, prelegeri și dezbateri, distribuiri de materiale cu recomandări
preventive, beneficiari fiind peste 48.323 cetăţeni, elevi, cadre didactice, părinţi, persoane
vulnerabile, gestionari şi administratori, precum şi alte categorii sociale cu risc crescut de
victimizare.
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 Siguranţa în unităţile de învăţământ, prevenirea victimizării minorilor, a
delincvenţei juvenile şi siguranţa celor care le frecventează, reprezintă preocupări primordiale
ale Poliţiei Române în fiecare an şcolar.
 Pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi cadrelor didactice, au fost
desfăşurate 9.201 activităţi educativ-preventive.
 Împreună cu jandarmii sau reprezentanţii poliţiei locale, au fost executate peste 7.191
patrulări în zona adiacentă unităţilor de învăţământ
 În anul 2019, în unitățile de învățământ au fost sesizate 33 de infracţiuni, din care 30
au fost săvârșite în incintă, iar 3 în zona adiacentă a acestora
 Pe linia infracţiunilor contra patrimoniului, structurile de investigaţii criminale au
destructurat, în anul 2019, 13 grupări infracționale prin trimiterea în judecată a 50 de membri,
dintre care exemplificăm o grupare specializată în comiterea de furturi din locuinţe, cu moduri
de operare deosebite și o grupare specializată în furturi din unități bancare și din locuințe,
ambele acționând pe raza mai multor județe .
 Referitor la criminalitatea gravă comisă cu violenţă, aceasta reprezintă un procent
de 0,65% din totalul infracţiunilor judiciare sesizate.
Procentul de soluţionare al dosarelor penale ce au privit infracţiuni de omor şi tentativă de
omor a fost de 100%, autorii fiind identificaţi şi dispuse măsuri ferme.
 Gestionarea ordinelor de protecție provizorii
În conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței
domestice, modificată și completată prin Legea nr. 174 din 13.07.2018, Poliției Române îi
revine sarcina emiterii ordinelor de protecție provizorii și obligația de punere în executare a
acestora, precum și supravegherea măsurilor stabilite atât prin ordinele de protecție provizorii,
cât și prin ordinele de protecție emise de instanțele de judecată.
În anul 2019, au fost emise 165 ordine de protecţie provizorii, din care 50 în mediu urban și
115 în mediul rural, 31 fiind transformate în ordine de protecție.
Pentru prevenirea violenței domestice, în perioada de referinţă, polițiștii au organizat 180
activităţi informativ - preventive, astfel: 26 întâlniri cu grupuri ţintă şi 154 activităţi de
distribuire materiale cu recomandări preventive, beneficiari ai activităţilor fiind aproximativ
9095 persoane.
La finalul celor 12 luni ale anului 2019, în baza de date electronică a Registrului
Naţional al Armelor Integrat erau înregistrate şi autorizate 2.106 persoane fizice, care deţin
2.572 arme letale şi 646 arme neletale, respectiv 57 persoane juridice care deţin 756 arme, din
care 387 letale şi 369 arme neletale.
 Maniera de abordare a criminalităţii economice a constat în direcţionarea eforturilor
pentru asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii
fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul
achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.
În perioada analizată, au fost instrumentate 1.131 dosare penale, fiind înaintate unităţilor de
parchet cu soluţii procedurale 699 cauze penale, din care 41 cu soluţii de terminare a urmăriii
penale, iar 27 au fost promovate în instanţele de judecată cu rechizitoriu.
 Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în sectorul silvic constituie o
preocupare majoră a poliţiei, în condiţiile în care acesta tinde să devină din ce în ce mai
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complex, având implicaţii deosebite asupra mediului înconjurător, ecosistemului şi economiei
naţionale.
În contextul acţiunilor pentru prevenirea şi combaterea ilegalităților din domeniul silvic, au
fost executate 3.852 controale din care 2.808 controale organizate pe linia legalităţii
transportului materialului lemnos, 518 în fondul forestier, 314 pe linia provenienţei,
prelucrării, depozitării şi valorificării materialului lemnos, diferenţa fiind reprezentată de alte
controale în domeniul silvic şi au fost obţinute următoarele rezultate :
 367 de infracțiuni cu privire la regimul silvic;
 633 de sancţiuni contravenţionale aplicate ;
 298 de dosare penale soluţionate;
 1471,515 mc material lemnos confiscat.
 Siguranța rutieră
În perioada de referinţă, pe raza judeţului Gorj sau înregistrat un număr de 118 accidente
grave, soldate cu 26 persoane decedate şi rănirea gravă a altor 113.
În anul 2019, polițiștii rutieri au organizat și executat 2.775 acțiuni, urmărinduse acoperirea
zonelor cu risc crescut de accidente și a sectoarelor de drum, unde circulația vehiculelor se
desfășoară cu dificultate, atât în mediul urban, cât și în cel rural.
Rezultate obţinute:
 au fost constatate 860 de infracţiuni pe linie de circulație rutieră;
 au fost aplicate 38.043 de sancțiuni contravenționale, din care 35.755 pentru
nerespectarea prevederilor OUG nr. 195/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 5287 permise de conducere reținute în vederea suspendării;
 au fost retrase 1.528 certificate de înmatriculare, precum şi 708 de perechi de plăcuţe cu
numere de înmatriculare, pentru diferite defecțiuni tehnice și nereguli constatate.
Lucrătorii Serviciului de Acţiuni Speciale au realizat 732 misiuni, dintre care 47 de
percheziţii domiciliare, 90 de misiuni de escortă, 53 misiuni specifice de ordine publică,
105 participări la filtre, razii/acțiuni în sistem integrat și 437 alte activităţi (căutări persoane
dispărute, conflicte aplanate, mandate executate, sprijin structuri etc).
În anul 2019, au fost eliberate 50.073 documente, dintre care 43.758 certificate de
cazier judiciar, extrase și adeverințe de cazier, 4.001 copii de pe cazierul judiciar, pentru
instituţii din sistemul de apărare, siguranţă şi ordine publică ori justiţie, 2.314 situaţii
generale judiciare rezumat.
Pe baza comunicărilor transmise de instanţe
sau unităţile de parchet, au fost înscrise în sistemul informatic ROCRIS circa 21.714
comunicări de punere în mişcare a acţiunii penale, arestare, eliberare, control judiciar,
încetare a procesului penal etc.
Pe linia camerelor de corpuri delicte au fost constituite împreună cu ANAF,
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului şi Garda de Mediu, 15 comisii de
valorificare/distrugere a bunurilor intrate în proprietatea statului, ocazie cu care au fost
soluţionate 192 cazuri.

 Activități privind siguranța cetățeanului
 Iniţierea şi implementarea la nivel regional/local a unor proiecte şi campanii destinate
reducerii riscului de victimizare și de implicare în activități infracționale a populației;
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 Dezvoltarea parteneriatului interinstituţional şi cu societatea civilă pentru eficientizarea
activităţilor de prevenire a criminalităţii;
 Desfăşurarea de acţiuni în vederea combaterii infracţionalităţii contra persoanei şi
patrimoniului în mediul rural;
 Eficientizarea activităţilor de investigare şi cercetare în cauzele penale privind
infracţiuni de mare violenţă cu autori necunoscuţi;
 Derularea unor acţiuni la nivel județean pentru prevenirea și combaterea infracţiunilor
la regimul armelor şi muniţiilor, materiilor explozive şi substanţelor periculoase;
 Organizarea de acţiuni pentru combaterea principalelor abateri care generează riscul
rutier, având în vedere concluziile analizelor privind dinamica accidentelor de
circulaţie, precum şi Calendarul T.I.S.P.O.L;
 Continuarea colaborării cu R.A.R., I.S.C.T.R. şi C.N.A.I.R., pentru organizarea unor
acţiuni tematice, inclusiv de tip M.A.C.O., care vor viza starea tehnică a vehiculelor,
legalitatea desfăşurării transporturilor rutiere publice de mărfuri şi persoane, respectiv
starea de viabilitate a drumurilor;
 Derularea unor campanii de educație rutieră prin desfășurarea de activități specifice și
participarea polițiștilor rutieri la orele de educație rutieră, care se desfășoară la nivelul
unităților de învățământ în clasele primare, în scopul conştientizării de către minori a
riscurilor la care se expun în situaţia nerespectării regulilor de circulaţie;
 Dezvoltarea cooperării interinstituţionale cu instituţiile publice cu atribuţii în domeniile
silviculturii şi pisciculturii;
 Investigarea şi cercetarea cauzelor privind infracţiuni la regimul protejării
patrimoniului cultural - naţional;
 Organizarea de acţiuni la nivel județean, pentru identificarea şi recuperarea de bunuri
culturale mobile care fac obiectul comerţului ilegal;
 Derularea de acţiuni preventive şi de combatere a criminalităţii în zona instituţiilor de
învăţământ preuniversitar;
 Derularea activităţilor specifice circumscrise prevenirii şi combaterii infracţiunilor
stradale/a faptelor antisociale;
 Perfecționarea managementului în domeniul ordinii publice, cu accent pe garantarea
drepturilor și libertăților cetățenești, prin optimizarea proceselor de planificare,
organizare, conducere și executare a misiunilor din competență;
 Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112;
 Antrenarea structurilor şi subunităţilor de poliţie prin exerciţii de alertare în vederea
trecerii în scurt timp la îndeplinirea misiunilor specifice cu întreaga capacitate
operaţională;
 Elaborarea unor planuri de măsuri şi de acţiune, în funcţie de cerinţe şi evoluţia situaţiei
operative;
 Realizarea fluxului informaţional-operaţional pentru gestionarea evenimentelor şi
misiunilor şi asigurarea suportului decizional.
 Identificarea şi destructurarea grupărilor infracţionale:
 Identificarea grupărilor infracționale și documentarea activităților ilicite în vederea
tragerii la răspundere penală a membrilor acestora și destructurarea grupării ;
 Cooperarea cu alte structuri cu atribuții în domeniu în vederea obținerii de date despre
membrii grupărilor identificate;
 Desfăşurarea de verificări şi investigaţii pentru soluţionarea cu celeritate a solicitărilor
formulate de autorităţile altor state în cadrul asistenţei poliţieneşti internaţionale;
 Efectuarea cu celeritate a activităţilor dispuse de procurorii de caz în delegările date în
cadrul ordinului comun de anchetă;
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 Formularea de cereri de asistenţă poliţienească internaţională în sprijinul cercetărilor
efectuate în dosarele penale cu elemente de extraneitate sau pentru documentarea
activităților infracționale ale cetățenilor români suspecți de comiterea unor fapte cu
caracter transfrontalier;
 Asigurarea schimbului de date şi informaţii pentru localizarea şi prinderea urmăriţilor
internaţionali de interes reciproc ;
 Desfăşurarea de campanii de informare și activități preventiv - educative în unităţile de
învăţământ;
 Asigurarea mentenanţei pentru sistemele I.P.J Gorj, precum şi a interoperabilităţii
acestora cu SINS/SIS, SIRENE si INTERPOL;
 Finalizarea documentaţiei de acreditare şi realizarea inspecţiei de securitate a sistemelor
informatice, respectiv reacreditarea lor.










 Asigurarea mediului de afaceri
Efectuarea activităţilor de cercetare penală în vederea documentării formelor
complexe de criminalitate economică și înregistrării de dosare penale pentru
cercetarea infracțiunilor din domeniul investigării criminalității economice;
Identificarea zonelor de interes din punct de vedere economic, cu accent pe
segmentele care, datorită importanței la nivel național, pot fi destabilizatoare prin
afectarea lor de către acțiunile concertate ale grupurilor de interese;
Iniţierea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, urmărindu-se în
principal:
o finalitatea judiciară, măsurile preventive dispuse și recuperarea prejudiciului;
o prevenirea şi combaterea contrabandei şi comerţului ilegal cu ţigarete şi
produse din tutun, alcool şi băuturi alcoolice;
o prevenirea şi combaterea infracţiunilor care aduc atingere drepturilor de
proprietate intelectuală;
Desfășurarea de acţiuni de amploare pentru combaterea fraudelor la regimul achizițiilor
publice, a corupției și a conflictului de interese;
Prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale din domeniul comerţului cu mărfuri
destinate exportului;
Creşterea nivelului de recuperare a prejudiciului în cauzele privind infracţiuni
economico-financiare şi de spălare a banilor;
Desfășurarea de activități comune privind cooperarea între structurile A.J.F.P și I.P.J
Gorj, pentru eficientizarea măsurilor de combatere a evaziunii fiscale și fraudelor
vamale.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj va urmări atingerea obiectivelor stabilite în Programul
de Guvernare pentru perioada 2017–2020 şi a priorităţilor Poliţiei Române adaptate la nivel
local, primordiale fiind:
desfășurarea activităților specifice în vederea asigurării unui climat de ordine și
siguranță publică pe perioada desfășurării alegerilor locale 2020 și desfășurării scrutinului
electoral pentru alegerea membrilor Parlamentului României;
creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni;
asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri ;
identificarea şi destructurarea grupărilor infracţionale;
realizarea misiunilor circumscrise alegerilor locale;
continuarea activităţilor pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile;
asigurarea resursei umane, bine pregătită şi dotată corespunzător;
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consolidarea capacităţii de intervenţie a poliţistului  element esenţial pentru asigurarea
securităţii cetăţeanului.
monitorizarea, evaluarea şi cuantificarea activităţilor din domeniul cazierului judiciar
desfăşurate prin intermediul ROCRIS - Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român;
cooperare permanentă, sistematică şi eficientă cu alte instituţii ale statului, dar și cu
unităţi economice cu capital public sau organizaţii non-guvernamentale;
continuarea demersurilor în cadrul apelului de proiecte POR /2018/3/3.1/B/2/SV – Axa
prioritară 3 a POR – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice
și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, privind accesarea fondurilor
nerambursabile pentru obiectivul „Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii sediului
Poliției Municipiului Tg. Jiu” din cadrul I.P.J. Gorj. Din punct de vedere al conformității
administrative și eligibilității, Cererea depusă pentru finanțarea acestui proiect a fost admisă,
în prezent, proiectul fiind în etapa de evaluare tehnică și financiară.
Indicatori de performanță minimali
- Creşterea gradului de siguranţă stradală, prevenirea delincvenţei juvenile şi a
victimizării minorilor ;
- Eficientizarea acţiunilor în sistem integrat pentru diminuarea infracţiunilor stradale
sesizate;
- Intervenţia cu celeritate la incidentele şi apelurile semnalate de cetăţeni;
- Reducerea infracţiunilor judiciare, în special a celor contra patrimoniului;
- Dezvoltarea cooperării poliţieneşti pentru destructurarea grupărilor infracţionale
nestructurate;
- Combaterea faptelor de evaziune fiscală, a contrabandei cu produse accizabile care
afectează siguranţa mediului de afaceri, precum şi creşterea procentului de recuperare
a prejudiciului;
- Creşterea siguranţei participanţilor la traficul rutier şi combaterea ilegalităţilor în
domeniul transportului de mărfuri şi persoane;
- Identificarea și scoaterea din circuitul ilegal al armelor și munițiilor letale sau neletale;
- Diminuarea infracţionalităţii în domeniul silvic;
- Menţinerea trendului descendent al infracţiunilor sesizate;
- Menţinerea trendului descendent în cazul infracţionalităţii stradale şi al
infracţionalităţii judiciare;
- Menţinerea trendului descendent privind infracţionalitatea comisă cu violenţă;
- Creşterea gradului de eficienţă al serviciului poliţienesc prin susţinerea unor proiecte
de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
În actualul context legislativ, socio-economic şi evoluţia fenomenului infracţional,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj îşi propune, în continuare, cu sprijinul Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Gorj, asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării şi menţinerii
capacităţii operaţionale ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, pentru creşterea siguranţei
cetăţenilor, prevenirea şi combaterea criminalității și adoptarea unei politici de transparenţă în
procesul apropierii de comunitate.
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PENTRU
MONITORIZAREA
ADMINISTRATIVE ȘI MONITOR OFICIAL LOCAL

PROCEDURILOR

 Activitatea de reglementare
Preşedintele Consiliului Judeţean a urmărit, în cadrul atribuţiilor ce îi revin, îndeplinirea
Hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj, ca for deliberativ.
În cursul anului 2019, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 18 şedinţe, dintre care 12 ordinare
și 6 extraordinare, adoptându-se 169 de Hotărâri.
Hotărârile adoptate se referă la rezolvarea unei palete largi de probleme, în funcţie de
necesităţile de dezvoltare economico-socială a judeţului, precum și de nevoile reflectate la
nivelul colectivității locale şi anume:probleme organizatorice, probleme privind bugetul,
probleme privind sănătatea, cultele şi cultura, urbanismul, patrimoniul, mediul, agricultura,
turismul, cooperarea şi dezvoltarea regională, probleme de asistenţă socială.
De asemenea, în cursul anului 2019 au fost emise 1228 de Dispoziţii ale Președintelui
Consiliului Județean Gorj.
 Activitatea comisiilor de specialitate
În 2019, cele nouă comisii de specialitate constituite la nivelul Consiliului Judeţean Gorj s-au
întrunit în şedinţe în care au analizat proiectele de hotărâri, s-au pronunțat asupra unor probleme
transmise spre avizare, au întocmit rapoarte de avizare, procese-verbale de ședință şi au
formulat propuneri și amendamente cu privire la materialele supuse analizei şi avizării,
îndeplinindu-și atribuţiile conform legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare.
În acest context, trebuie remarcate aportul substanțial și sprijinul tehnic adecvat asigurate de
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj cu privire la toate activitățile desfășurate
de autoritatea deliberativă.
3.SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS
Serviciul juridic-contencios este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Gorj care asigură reprezentarea Consiliului Județean Gorj și, la cerere, a
instituțiilor publice din subordine, în fața instanțelor de judecată, în toate gradele de jurisdicție
(prima instanță, apel, recurs și alte căi extraordinare de atac), asigurând apărarea drepturilor și
intereselor legitime ale acestor autorități publice în raporturile cu alte autorități și instituții
publice, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină.
De asemenea, Serviciul juridic-contencios, odată cu îndeplinirea sarcinilor de bază, colaborează
cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj,
instituțiile publice subordonate, serviciile publice deconcentrate de la nivelul județului și cu
unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului, asigurând asistență și îndrumare de
specialitate, la cererea acestora.
În anul 2019, activitatea în domeniul juridic-contencios a constat in:
 Reprezentarea şi apărarea intereselor Consiliului Judeţean Gorj în faţa instanţelor de
judecată, atât la fond cât şi în căile de atac, în cauze civile, penale, plângeri contravenţionale
(în baza Legii nr.50/1991-privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
O.G.nr.43/1997-privind regimul drumurilor); contencios administrativ (în baza Legii cadru
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017; Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004 ; Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes
public, Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările
ulterioare şi O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare) şi conflicte de muncă (în baza Legii cadru privind salarizarea personalului plătit
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din fonduri publice nr. 153/2017; Codului muncii; Legii educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare), precum şi în alte cauze în care instituţia a fost citată;
 Acordarea de sprijin şi asistenţă juridică consiliilor locale şi aparatelor de specialitate ale
acestora, precum şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj, la cerere,
constând în formularea de acţiuni în justiţie, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri şi recursuri;
 Asigurarea condiţiilor de legalitate (formă şi conţinut) la întocmirea proiectelor dispoziţiilor
emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj şi a
altor acte elaborate în exercitarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene;
 Întocmirea, din partea Direcţiei juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții
publice, a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Gorj și a rapoartelor de specialitate;
 Redactarea proiectelor de acte normative în temeiul Legii nr. 24/2000 - privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi H.G. nr.561/2009, pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, precum şi înaintarea acestora spre
aprobare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
 Colaborarea cu Compartimentul evidență patrimoniu public și privat din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Gorj, referitor la activitatea de administrare a bunurilor din
domeniul public și privat al județului, din comisiile de evaluare în cadrul licitațiilor organizate
făcând parte și consilierii juridici din Serviciul juridic-contencios;
 Participarea în calitate de responsabili juridici în Unităţile de Implementare a Proiectelor
(UIP) a proiectelor cu finanţare nerambursabilă accesate de Consiliul Judeţean Gorj;
 Avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate în condiţiile legii de Consiliul Judeţean
Gorj şi de instituţiile publice subordonate, cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură,
precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;
 Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în sarcina Serviciului juridic-contencios prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr.18 din 12.01.2018 pentru stabilirea unor măsuri
privind întărirea disciplinei contractuale în cazul contractelor administrative încheiate de
instituţia noastră;
 Avizarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul
Judeţean Gorj, din punct de vedere al respectării regulilor de elaborare prevăzute de Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr.
101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a
Contestațiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Participarea, în calitate de membri, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, cu respectarea atribuţiilor
prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare, de H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice precum și de Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale și a
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Avizarea contractelor de achiziţie publică iniţiate şi atribuite de Consiliul Judeţean Gorj şi
de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Legii
nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie
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publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a
Contestațiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Participarea, în calitate de membri, în diverse comisii de examen/concurs pentru ocuparea
unor funcții publice, precum și participarea, în calitate de observatori, ca reprezentanți ai
ordonatorului de credite ierarhic superior – Președintele Consiliului Județean Gorj, în comisii
de examen/concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medic, în cadrul unităților spitalicești
subordonate Consiliului Judeţean Gorj;
 Organizarea informării şi documentării juridice prin constituirea de colecții de acte
normative;
 Selecționarea și arhivarea documentelor elaborate în cadrul Serviciului juridic-contencios,
precum și predarea acestora în arhiva Consiliului Județean Gorj pe bază de inventar;
 Rezolvarea scrisorilor şi sesizărilor repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002-privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 Soluţionarea plângerilor prealabile formulate, în baza Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes
legitim prin acte administrative individuale emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj sau
adoptate de Consiliul Judeţean Gorj;
 Acordarea de consultaţii juridice la cerere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 514/2003
privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările
ulterioare.
4. COMPARTIMENTUL DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE
ȘI MONITOR OFICIAL
În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) și (2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative privind
activitatea desfăşurată de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ, au fost
realizate acţiuni de coordonare la unitățile administrativ-teritoriale din județ.
Îndrumarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în unităţile administrativteritoriale a presupus în accepţiunea generală, cunoaşterea în prealabil a situaţiei de fapt şi
urmărirea rezultatelor la care trebuie să ajungă prin acordarea de îndrumări.
În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii în teritoriu, au fost distribuite materiale
pentru adoptarea anumitor acte normative pe plan intern (salubrizare, gospodărire şi
înfrumuseţare a localităţii, regulamente de funcţionare, alte machete, etc.) şi s-a acordat sprijin
efectiv în activitatea de pregătire a materialelor de analiză şi redactare a proiectelor de hotărâri.
Au fost stabilite obiectivele activităţii de coordonare a autorităţilor administraţiei publice locale
în baza tematicii şi au fost realizate acţiuni de îndrumare şi sprijin în vederea respectării
legislaţiei privind administraţia publică locală.
A. Obiectivele au fost axate pe activităţile privind administraţia publică locală. Au fost
urmărite aspecte privind:
- Întocmirea și aprobarea Programului de gospodărire și înfrumusețare a unităţii
administrativ-teritoriale conform prevederilor O.G. nr. 21/2002 aprobată prin Legea nr.
515/2002, precum și prezentarea în şedinţele de consiliu local a stadiului realizării acţiunilor
din program.
- Depunerea declaraţiilor de avere şi interese de către aleşii locali şi a funcţionarilor
publici pentru anul 2018 şi transmiterea la A.N.I conform art. 42 alin. 2 din Legea nr. 144/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate cu modificările
şi completările ulterioare şi art. 74 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
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cu modificările şi completările ulterioare. Înregistrarea în Registrele speciale a declaraţiilor de
avere şi de interese;
- S-a procedat la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementarea pieței produselor din sectorul agricol, verificându-se numărul
atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare eliberate, stabilirea în consiliul local
a taxei pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare, precum și
numirea prin dispoziția primarului a reprezentanților care verifică în teren produsele ce urmează
a fi comercializate, în vederea eliberării atestatului de producător și a carnetului de
comercializare;
- S-au acordat îndrumările necesare privind desfășurarea ședințelor consiliului local în
conformitate cu prevederile art. 138, alin (5), (13), (15), (16) și (17) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare următoarele.
- Prezentarea de către primar a Raportului anual privind starea economică, socială şi de
mediu a unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu prevederile art. 155, alin. (3), lit. a,
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Întocmirea şi aprobarea bugetului local şi a contului de încheiere a exerciţiului
bugetar, stabilirea impozitelor şi taxelor locale conform art. 129, alin. (4), lit. (a) și (c), din
O.U.G. nr. 57/2019, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii
administrativ-teritoriale conform art. 155, alin. (5), lit. d și art. 129, alin. (2), lit. c din O.U.G.
nr. 57/2019, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prezentarea raportului
asupra situaţiei gestionării bunurilor conform art. 289, alin. (1);
- Analizarea modului de soluţionare a petiţiilor înregistrate în anul 2019. Autoritatea
publică locală întocmește semestrial un raport privind modul de soluţionare a petiţiilor,
conform art. 14 din O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
- Urmărirea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol
pentru perioada 2015-2019 și a Ordinului nr.734/2015 al Ministrului Agriculturii și dezvoltării
rurale privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol 2015-2019;
S-a avut în vedere menţinerea permanentă a bunei colaborări între autorităţile administraţiei
publice locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice locale de la
nivel judeţean, în rezolvarea problemelor din administraţia publică locală.
B. Preocupările în plan deliberativ ale consiliului judeţean au fost evidenţiate în cele
patru ediţii ale Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, realizat în baza O.G. nr. 75/2003, aprobată
prin Legea nr. 534/2003. Au fost distribuite trimestrial aceste ediţii ale Monitorului Oficial al
Judeţului Gorj, în cele 70 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, către instituţiile
subordonate consiliului judeţean şi consilierilor judeţeni.
În baza aceleiași legislaţii privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a
monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale s-a efectuat şi schimbul gratuit de
Monitoare Oficiale cu consiliile judeţene din ţară, pe bază de reciprocitate, în scopul realizării
unui schimb util de experienţă în activitatea administraţiei publice locale.
Activitățile de îndrumare realizate în teritoriu au avut ca scop îmbunătăţirea calităţii actului
administrativ de la nivelul unităților administrativ teritoriale din judeţ.
La nivelul Compartimentului Dezvoltarea Capacităţii Administrative a fost repartizat în cursul
anului 2019 un număr de 49 sesizări şi petiţii ale cetăţenilor, urmărindu-se soluţionarea în
termenul prevăzut de lege şi comunicarea răspunsurilor. Cele care au fost de competența noastră
au primit răspuns în conformitate cu prevederile legale, iar altele au fost redirecționate către
instituțiile abilitate cu recomandarea să răspundă în termen legal, atât petentului, cât și instituției
noastre modul de soluționare.
C. S-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean la şedinţele Comitetului Consultativ
de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.
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D. Au fost realizate demersurile necesare în vederea tipăririi şi distribuirii atestatelor de
producător şi a carnetelor de comercializare solicitate de către autorităţile locale, conform Legii
145/2014.
E. În vederea desfăşurării în condiţii optime a şedinţelor Comisiei Judeţene de Dialog
Social, preşedintele consiliului judeţean a stabilit măsuri organizatorice şi a desemnat un
responsabil în acest sens care să pregătească cele 6 şedinţe organizate de Consiliul Judeţean
Gorj şi să participe la cele 6 şedinţe organizate de Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj.
F. Prin Ordinul Prefectului Judeţului Gorj au fost nominalizate două persoane din cadrul
compartimentului, ca membri ai colectivului de lucru şi ai Comisiei Judeţene de Fond Funciar,
pe toată durata funcţionării Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor;
G. Selecţionarea şi arhivarea documentelor elaborate în cadrul compartimentului,
predarea acestora în arhiva Consiliului Judeţean Gorj pe bază de inventar.
H. Nominalizarea reprezentanților compartimentului pentru urmărirea și buna
desfășurare privind furnizarea produselor destinate unităților de învățământ, prevăzute în
Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023 cu modificările și completările
ulterioare.
5.
COMPARTIMENTUL
CONTRACTĂRI
COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SERVICII

SOCIALE

și

În cursul anului 2019 Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială
din cadrul Consiliului Județean Gorj a procedat la organizarea și realizarea activităților specifice
contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați din județul Gorj și la
monitorizarea acestora.
În conformitate cu prevederile art. 114 alin.(2) lit. c) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011,
s-a procedat la colectarea datelor si informațiilor în vederea actualizării Listei unice a
furnizorilor publici și privați de servicii sociale acreditați din județul Gorj, aprobată prin
dispoziția nr. 203/11.03.2014 a președintelui Consiliului Județean Gorj.
Colectarea, completarea, procesarea și centralizarea informațiilor a avut drept scop actualizarea
Listei unice a furnizorilor publici și privați de servicii sociale acreditați din județul Gorj, în
conformitate cu noua legislație, care a fost dată publicității, prin afișare pe site-ul Consiliului
Județean Gorj (www.cjgorj.ro/anunţuri/buletin informativ), în scopul de a fi adusă la cunoștința
cetățenilor din județ și a tuturor celor interesați. Lista unică a furnizorilor publici și privați de
servicii sociale urmează a fi actualizată periodic, în funcție de modificările intervenite în
conținutul ei.
În vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin Legea asistenței sociale nr. 292/2011, a
Hotărârii de Guvern nr 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,
Ordinul nr 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/
consiliul general al municipiului București, Compartimentul contractări servicii sociale și
coordonare asistență socială a procedat la instruirea specifică în domeniul asistenței sociale a
reprezentanților D.G.A.S.P.C. Gorj, a APL-urilor și a ONG-urilor care desfășoară activități de
asistență socială în județul Gorj.
Având în vedere numeroasele modificări legislative din ultima perioadă Compartimentul
specializat din cadrul Consiliului Județean Gorj a întocmit și transmis adrese de informare
către primăriile din județul Gorj, privind revizuirea Strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale acordate de furnizorii publici și privați din județul Gorj pentru perioada 2014-2020 și
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întocmirea planurilor anuale de acțiune cu respectarea modelului –cadru din Ordinul 1086/2018
privind serviciile sociale pentru anul 2019.
Documentele model – elaborate de către Compartimentul Contractări servicii sociale au fost
publicate pe site-ul Consiliului Județean Gorj www.cjgorj.ro Secțiunea anunțuri, Buletin
informativ.
Au fost întocmite și transmise adrese de informare către Primăriile din județul Gorj, documente
model au fost transmise și prin e-mail la cele 70 de primării existente la nivelul județului. În
această direcție, Compartimentul contractări servicii sociale, în cursul anului 2019 și a
următorilor va acorda în continuare sprijin, îndrumare, asistență și suport de specialitate
Compartimentelor de asistență socială din județ în vederea elaborării strategiilor locale de
dezvoltare a serviciilor sociale și a planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale,
precum și a monitorizării acestora.
Având în vedere legislația privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale/serviciilor sociale,
respectiv HG 118/2014 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
197/2012 și precizărilor M.M.J.S., Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare
asistență socială din cadrul Consiliului Județean Gorj a transmis către toți furnizorii de servicii
sociale publici și privați din județul Gorj adrese cu privire la metodologia de acreditare și
etapele de parcurs în vederea obținerii certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale
și de licențiere a serviciilor sociale pe care atât instituțiile publice, cât și structurile
private(ONG-uri, Asociații, Fundații) din județ care au ca activitate asistența socială,
intenționează să le dezvolte.
În acest demers, au fost acordate sprijin și asistență, în vederea completării corecte și complete
a cererii de acreditare ca furnizor servicii sociale și a cererii de licențiere a serviciilor sociale
(sprijin direct la sediul Consiliului Județean Gorj, prin contactare telefonică, e-mail sau fax).
În vederea ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de organizare și
funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Compartimentul
contractări servicii sociale și coordonare asistență socială a procedat la elaborarea Planului de
verificare și control a D.G.A.S.P.C. Gorj pentru anul 2019 care cuprinde obiective generale și
specifice, activități/acțiuni/măsuri/indicatori.
Punerea în aplicare a Planului de verificare și control s-a efectuat de către reprezentanții
Consiliului Județean Gorj prin deplasarea la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.
A fost solicitat Planul de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul DGASPC Gorj
pentru anul 2019, acțiuni propuse de DGASPC și cuprinse în Strategia județeană de dezvoltare
a serviciilor sociale pe termen mediu și lung, în vederea monitorizării îndeplinirii obiectivelor
propuse.
Au fost solicitate Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul
Unităților Administrativ Teritoriale din județ.
În vederea realizării unei analize a situației actuale a gradului de dezvoltare a serviciilor sociale
la nivelul județului Gorj, Compartimentul Contractări servicii sociale și coordonare asistență
socială din cadrul Consiliului Județean Gorj, a efectuat atât deplasări la Unitățile Administrativ
Teritoriale din județ, cât și convocarea reprezentanților acestora, la ședințe de instruire,
prelucrarea legislației în domeniu unde a fost evaluată în mod concret activitatea de asistență
socială existentă la nivelul fiecărei primării.
Furnizorii de servicii sociale acreditați au fost monitorizați, cu precădere cei care au dezvoltat
și licențiat servicii sociale.
Alte activitati desfășurate de către Compartimentul contractări servicii sociale și
coordonare asistență socială sunt:
 înștiințare UAT-uri privind implementarea prevederilor legale referitoare la licențierea
serviciilor sociale în contextul aprobării unor noi standarde minime de calitate în domeniul
serviciilor sociale și abrogarea unor ordine;
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 înștiințare DGASPC Gorj privind aprobarea Programului de interes national în domeniul
protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități –Înființarea de servicii sociale
de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea
dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru
prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate;
 întocmire referat privind necesitatea actualizării Strategiei judetene de dezvoltare a serviciilor
sociale a județului Gorj pentru perioada 2014-2020 elaborată de DGASPC Gorj;
 informarea primăriilor privind acordarea de subvenții din fonduri europene pentru
achiziționarea, de către persoanele cu dizabilități, de tehnologii și dispozitive asistive;
 au fost înaintate adrese către primării pentru aplicarea H.G. nr.797/2017 finalizându-se prin
întocmirea unui centralizator;
 realizare centralizator la nivelul tuturor UAT-urilor din județul Gorj privind aplicarea H.G.
nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu privire la :
a)adoptarea unei hotărâri la nivelul consiliului local pentru realizarea ROF a serviciilor
publice de asistență socială;
b)dacă la nivelul structurii de personal pentru aparatul propriu al serviciilor publice de
asistență socială există cel puțin un asistent social responsabil de domeniul serviciilor sociale;
c)există înființat compartiment de asistență socială organizat la nivelul UAT-ului;
d)numărul de persoane îndreptățite la beneficii de asistență social acordate pe baza testării
veniturilor;
 luna MAI 2019 a fost denumită –Luna promovării economiei sociale, fiind promovată
legislația pentru sectorul economiei sociale;
 înaintarea către primăriile din județ a documentului suport necesar pentru furnizorii de servicii
sociale care doresc să solicite acreditarea serviciilor sociale în vederea obținerii licențelor de
funcționare;
 transmiterea către unitățile administrativ teritoriale a instrucțiunilor pentru implementarea
prevederilor legale referitoare la licențierea serviciilor sociale în contextul aprobării unor noi
standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale și pentru abrogarea unor ordine;
 întocmirea de chestionare privind colectarea de date de la nivelul primăriilor referitoare la
aplicarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale precum
şi a HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 realizare material către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind
obținerea de informații de la nivelul Consiliului Județean referitoare la aspecte ce vizează
măsurile de punere în aplicare a modalităților aduse Legii nr.211/2004 privind unele măsuri
pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor prin OUG nr.24/2019;
 transmitere către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj a situației privind
veniturile nedeclarate de beneficiarii de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei
conform Declarației 205;
 informări repetate către instituția Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Craiova privind
situația concedierilor asistenților personali;
 transmiterea tabelelor nominale cu cetățenii români, bărbați, persoane cu handicap, având
vârsta cuprinsă între 18-35 ani către Centrul Militar Județean Gorj;
 informarea UAT-urilor privind aplicarea Legii 177/2019 pentru modificarea și completarea
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale ;
 realizarea unui material privind drepturile persoanelor cu handicap pe înţelesul tuturor,
cuprinzând informaţii din tot domeniul legislativ;
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 reactualizarea unei documentaţii privind estimările de servicii sociale prin identificarea
tipurilor de servicii ce nu sunt furnizate în prezent la nivel local / judeţean prin raportare la
prevederile normative în vigoare pentru fiecare localitate din judeţ;
 analizarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în vederea actualizării
acesteia.
 informarea primăriilor privind modul de respectare a standardelor minime de calitate;
 informarea primăriilor privind aplicarea H.G.nr.476/2019 pentru modificarea și completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea
calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G.nr.118/2014 și a H.G.867/2015
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de
organizare și funcționare a serviciilor sociale;
 întocmire diverse adrese;
 întâlnirea anuală de lucru cu reprezentanţii autorităților publice locale din judeţ în domeniul
asistenţei sociale și reprezentanților Direcției Generale de Asistență socială și Protecția
Copilului Gorj privind
 prezentarea noutăților legislative,
 prezentarea stadiului implementării de către reprezentanții UAT-urilor a proiectelor din
domeniul social pe Grupurile de Acțiune Locală,
 prezentarea stadiului privind obținerea acreditării ca furnizor de servicii sociale, respectiv a
stadiului privind licențierea serviciilor sociale existente. De asemenea s-a prezentat de către
reprezentanții UAT-urilor a serviciilor sociale necesare a fi înființate în comunitățile locale,
având în vedere documentul suport al serviciilor sociale necesare de la nivelul județului Gorj
transmis de către Consiliul Județean Gorj, precum și actualizarea Strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale de la nivelul DGASPC Gorj și a autorităților publice locale.
Cu prilejul întâlnirii de lucru a fost dezbătută legislația în domeniu privind modul de întocmire
și avizare a planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale conform legislației,
respectiv Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 1086/2018. Întrucât, în anul
2019, au apărut noi standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale au fost
prezentate și discutate Ordinele emise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale nr. 25 , 26,
27, 28, 29, ,respectiv 28 și 29 /2019.Aceste standarde sunt necesare în vederea implementării
prevederilor legale referitoare la licențierea serviciilor sociale. Instruirea a fost realizată în
sediul Instituției Prefectului Județului Gorj;
 informarea primăriilor din judeţ privind prevederile H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială
şi a structurii orientative de personal precum şi solicitarea acestora în vederea implementării
prezentei hotărâri;
 informarea primăriilor privind importanţa accesibilităţii pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii
tuturor membrilor societăţii ;
 acordarea de sprijin primăriilor în vederea acreditării acestora ca furnizori de servicii sociale;
Dat fiind sprijinul acordat de către reprezentanții Compartimentului contractări servicii sociale
și coordonare asistență socială în acest sens ,dar și a faptului că legislația privind acreditarea
furnizorilor de servicii sociale s-a simplificat în 2019 prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2019
pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, numărul unităților
administrativ teritoriale acreditate ca furnizori de servicii sociale a crescut semnificativ de la
19 în luna aprilie la 31 la finele anului 2019.
 a fost monitorizat stadiul implementării proiectelor depuse de comunităţile locale în cadrul
Grupurilor de Acţiune Locală GAL Gilort, respectiv GAL Parâng pe măsura M1/6BDezvoltarea infrastructurii sociale; La sfârșitul lunii septembrie 2019 au fost selectate în
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cadrul GAL Amaradia-Gilort-Olteț , măsura 19.2-3/6B,, Centre multifuncționale de asistență
socială și comunitară,, 2 proiecte ,și anume:
-,,Extindere, modernizare și echipare cantina socială-Țânțăreni,, valoare totală =116.386
euro;
-„Înființare și dotare centru multifuncțional de asistență socială și medicală-Turburea,,
valoare totală =80.372 euro;
 au fost verificate serviciile sociale oferite în cadrul comunităţilor locale ;
 participare în teren în vederea monitorizării activităţii de asistenţă socială la primăriile:
Bengești Ciocadia, Novaci, Baia de Fier, Bumbești Pițic, Bărbătești, Tg-Cărbunești,
Bălănești, Brănești, Ionești, Turceni;
 participare în teren la furnizorii privați de servicii sociale, ONG-uri: Asociația Servicii
Sociale Gorj, Asociația Aproape de Oameni din Localitatea Bălești, Asociația Română de
Oncologie Sfânta Ana, Asociația Nevăzătorilor Filiala Gorj, Asociația Națională a Surzilor
Filiala Gorj, Fundația Pro Satul Tg-Jiu. Acțiunea întreprinsă la asociațiile, ONG-urile cu
activitate în domeniul asistenței sociale de la nivelul Județului Gorj a vizat, în principal
următoarele aspecte:
 Identificarea problemelor cu care se confruntă acești furnizori de servicii sociale în derularea
activității
 Identificarea serviciilor sociale necesare a fi înființate la nivelul Județului Gorj.
În acest sens reprezentanții Compartimentului contractări servicii sociale și coordonare
asistență socială au elaborat un chestionar care cuprinde date importante referitoare la
activitatea asociațiilor și fundațiilor , chestionar care a fost completat de către reprezentanții
acestora.
În urma centralizării datelor din
chestionare am identificat faptul că una dintre cele mai importante probleme cu care se
confruntă acești furnizori este lipsa resurselor financiare, fapt pentru care am întocmit
documentația necesară în vederea inițierii unui parteneriat public-privat în vederea
externalizării de servicii sociale. Tot aici, ca urmare a sprijinului acordat de către
reprezentanții compartimentului asociațiilor și fundațiilor în vederea acreditării ca furnizori
de servicii sociale , numărul furnizorilor privați de servicii sociale acreditați a crescut de la 5
în 2018 la 7 la sfârșitul anului 2019, respectiv :
-Asociaţia Aproape de Oameni, Băleşti;
-Asociaţia Copiii Noştri de Pretutindeni, Tg.Jiu;
-Fundaţia Pro Satul,Tg.Jiu;
-Fundaţia SOS Copiii Gorjului, Tg.Jiu;
-Asociaţia Persoanelor cu Handicap din Oltenia, Tg.Jiu.
-Asociația Națională a Surzilor din România filiala Tg Jiu
-Asociația Română de Oncologie Sfânta Ana Tg Jiu.
Conform datelor colectate din teritoriu pe raza Judeţului Gorj avem un număr de 5 furnizori
de servicii sociale privaţi care au dezvoltat servicii sociale licenţiate, respectiv :
-Asociaţia Aproape de Oameni, Băleşti;
-Asociaţia Copiii Noştri de Pretutindeni,Tg.Jiu;
-Fundaţia Pro Satul,Tg.Jiu;
-Fundaţia SOS Copiii Gorjului,Tg.Jiu;
-Asociaţia Persoanelor cu Handicap din Oltenia,Tg.Jiu.
Un accent deosebit a fost pus de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Gorj pe procesul de
acreditare ca furnizori publici de servicii sociale pentru comunităţile locale care nu sunt
acreditate.A fost prezentat în detaliu modul de completare a formularului Anexa 2- Cerere de
acreditare furnizor de servicii sociale la Hotărârea Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/ 2012 pentru asigurarea calităţii
în domeniul social.
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Raport de activitate al Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, anul școlar 2018 – 2019
Având în vedere:
 Prevederile art. 9, alin (3), lit. e) din Ordinele nr. 1985/5805/2016 privind aprobarea
metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu
dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe
educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau
cerințe educaționale speciale;
 Hotărârea nr 95 din 30.05.2017 a Consiliului Județean Gorj, prin care a fost desemnată
doamna Bocșan Marieta ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Comisia de Orientare
Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj
-În perioada 01.09.2018-14.06.2019 au fost organizate 12 ședințe ale Comisiei de Orientare
Școlară și Profesională (COSP) fiind înregistrate un număr însemnat de solicitări:
- 439 cereri de solicitare privind orientarea școlară și profesională completate și înregistrate
la SEOSP ;
- 406 de dosare evaluate în cadrul SEOSP și finalizate prin aprobarea de către membri
COSP a certificatelor de orientare școlară și profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu CES,
-În cadrul ședințelor COȘP au fost prezentate și evaluate dosarele copiilor/ elevilor/ tinerilor cu
CES;
-Au fost avizate certificatele de orientare școlară și profesională;
-Au fost întocmite procese-verbale, referate/ decizii privind convocarea ședințelor;
Număr de certificate de orientare școlară eliberate: 406
-Învățământ de masă: 361
-Învățământ special: 45
Număr de elevi școlarizați la domiciliu: 19
-Învățământ de masă la domiciliu: 9
-Învățământ special la domiciliu: 10
Număr de beneficiari ai serviciilor oferite :
-Servicii de asistență psihopedagogică prin cadrul didactic itinerant și de sprijin: 320
-Servicii de consiliere şi orientare şcolară: 297
-Servicii de terapie logopedică/terapia tulburărilor de limbaj:
 CLI – 140
 CSEI – 18
Raportul de activitate al Echipei intersectoriale locale cu atribuții în prevenirea și
combaterea violenței asupra copiilor, violenței în familie și a exploatării prin muncă,
de la nivelul județului Gorj, pentru anul 2019
Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 13 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violenței în familie și a prevederilor cap IV din Hotărârea Guvernului nr. 49/2011
pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind
prevenirea și intervenția în echipă
multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie, de
intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de
risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români
migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state, ale E.I.L. reprezentantul
Consiliul Județean Gorj, la nivelul E.I.L., Marieta Bocșan, consilier superior în cadrul
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Compartimentului contractări servicii sociale și coordonare asistență socială, am participat la
următoarele acțiuni:
Activități de prevenire în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului
derulate de EIL – anul 2019 desfășurate prin celebrare a unor zile naționale, europene și
internaționale cu incidență în domeniu.
-Activități de prevenire cu ocazia:
1. Ziua mondială a asistenței sociale (20 martie, instituții organizatoare DGASPC
GORJ,ONG,ISJ, prin desfășurarea de activități de informare și sensibilizare a 400
beneficiari.
2. Ziua internaţională a copilului (1 iunie), instituții organizatoare DGASPC GORJ ,IPJ
unde au fost desfășurate activități de informare și sensibilizare a 1500 beneficiari.
3. Ziua națională împotriva violenței asupra copiilor (5 iunie), instituții organizatoare
DGASPC GORJ, IPJ, fiind desfășurate activități de informare,a părinților, copiilor. Au
fost distribuite pliante 80 persoane.
4. Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă (12 iunie), instituții organizatoare
DGASPC GORJ, IPJ, unde au fost desfășurate activități de informare a
părinților,copiilor .Distribuirea de pliante pentru 120 beneficiari.
5. Ziua internațională de luptă împotriva traficului și consumului ilicit de droguri (26
iunie), instituție organizatoare CPECA, desfășurate activități de informare și
sensibilizare pentru 1500 beneficiari.
6. Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane (18 octombrie), instituții
organizatoare ANITP Craiova, IPJ, CPECA , prin desfășurarea de activități de
informare, 750 beneficiari.
7. Ziua mondială pentru prevenirea abuzului asupra copiilor (19 noiembrie)/ Campania
zilelor de activism pentru prevenirea abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor
(1-19 noiembrie), IPJ, IIJ , s-au desfășurat activități de informare și discuții, beneficiari
1500.
8. Ziua internaţională pentru eliminarea violenței împotriva femeii (25 noiembrie)
Campania zilelor de activism împotriva violenței asupra femeii (25.11-10.12.2017),au
fost distribuite pliante la peste 200 de persoane.
Activități de informare pentru copii, profesori și părinți în unitățile de învățământ:
1. Informare a copiilor pe tema violenței asupra copilului prin muncă și/sau a violenței
asupra copilului,instituții organizatoare DGASPC GORJ, IPJ, acțiuni desfășurate în 3
unități școlare pentru 80 beneficiari.
2. Informare a copiilor pe tema consumului de droguri, instituție organizatoare CPECA, 3
unități școlare 1500 beneficiari.
3. Campanie județeană/ locală pe tema violenței asupra copilului prin muncă și/sau a
violenței asupra copilului Campania,,19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra
copiilor,, instituție organizatoare IPJ,Campania,,19 zile de prevenire a abuzurilor și
violenței asupra copiilor,, acțiuni desfășurate în 18 unități școlare, beneficiari 1400.
4. Campanie județeană ,,Săptămâna Prevenirii Criminalității,, instituții organizatoare IPJ,
CPECA ,IJJ , activități desfășurate în 8 unități școlare, pentru un nr. de 2100 beneficiari.
Campania,,Conștientizez,, tema traficului de personae instituție organizatoare DGASPC
GORJ,acțiuni desfășurate în două unități școlare pentru un nr. de 80 beneficiari.
5. Campanii naționale pe temele ,,Ziua Națională Fără Tutun,, Ziua Mondială Fără Tutun,,
instituție organizatoare CPECA , activități desfășurate în 12 unități școlară pentru 600
beneficiari.
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6. Campanii naționale pe temele ,,Ziua Națională Fără Tutun,, Ziua Mondială Fără Tutun,,
instituție organizatoare CPECA, acțiuni desfășurate în 6 unități școlare cu participarea
a 210 de beneficiari.
-Activități de informare în comunitate & campanii:
1. Informare a copiilor din tabere școlare pe tema prevenirii consumului de droguri ,
instituție organizatoare CPECA, Tabere școlare 4 unități, 190 Informare a copiilor din
tabere școlare pe tema prevenirii delicvenței juvenile și victimizării minorilor, IPJ,IJJ ,
Plan de măsuri,,Vacanță în siguranță,, 400 beneficiari ;
2. Informare a copiilor din protecție specială (servicii rezidențiale, asistenți maternali,
rude, alte persoane) pe tema violenței asupra copilului ,delicvenței juvenile,consumului
de droguri, instituții organizatoare IPJ, DGASPC GORJ, CPECA,
Complexul de
sevicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale. Tg.Jiu Complexul de servicii
comunitare pentru copilul cu nevoi special Novaci, beneficiari 100 de persoane;
3. Informare a copiilor în alte locuri din comunitate (spitale, loc de muncă, stradă ș.a.) pe
tema violenței asupra copilului, Activități de informare,a părinților,copiilor Distribuirea
de pliante, unui număr de 500 de beneficiari ;
4. Informare a comunităților locale/ SPAS pe tema violenței asupra copilului, violenței în
familie , instituții organizatoare DGASPC GORJ, Informare comunități locale APLuri, 70 entități publice beneficiare;
5. Informare a populației pe tema violenței asupra copilului, violenței în familie, instituții
organizatoare IPJ, IJJ, DGASPC, au fost desfășurate acțiuni de informare a populației
pentru 1000 persoane.
-Alte activități de prevenire:
Mese rotunde/ ateliere de lucru/ conferințe cu profesioniști din diverse instituții și organizații
pe tema violenței asupra copilului instituție organizatoare DGASPC GORJ. Întâlnire cu APLurile pe tema violenței în familie, violenței asupra copilului, participante 65 persoane.
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6.SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ŞI RELAȚII CONTRACTUALE
În cursul anului 2019 Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj în calitate de autoritate
contractantă, a inițiat achiziții publice de produse, servicii și lucrări, conform Programelor de
achiziții publice aferente bugetului propriu al județului și proiectelor cu finanțare
nerambursabilă.
Procedurile aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziții publice au fost:
- procedură simplificată;
- licitația deschisă.
Produsele/serviciile/lucrările a căror valoare estimată s-a încadrat în pragurile prevăzute s-au
achiziționat direct, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În funcție de procedurile inițiate, achizițiile publice din anul 2019 pot fi grupate astfel:
1. Achiziții publice de PRODUSE:
a) Proceduri simplificate:
 Furnizare produse – echipamente informatice EPSO în cadrul proiectului
”Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional”
 Furnizare produse – „Furnizarea de carburanți auto prin intermediul bonurilor valorice”,
pentru: Consiliul Județean Gorj, Centrul Militar Județean Gorj și Inspectoratul pentru
Situații de Urgență “Lt. Col. D. Petrescu” Gorj;
 Furnizare - Sistem curățenie și dezinfecție (24 buc.) și consumabile curățenie și
dezinfecție (24 seturi), pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu – 2 loturi;
 -Furnizare produse – componentă Hardware și Software EPSO în cadrul proiectului
”Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional”
 Furnizare - Drept de utilizare de produse software prin închiriere în regim OVS și CSP
- 3 loturi;
 Furnizare energie electrică necesară consumului propriu - 3 loturi;
 Achizitie GIS (Sistem Informatic Geografic) si servicii de instruire EPSO, în cadrul
proiectului ”Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional”.
b)Procedura „licitație deschisă”:
 Furnizare defibrilatoare destinate echipajelor de prim ajutor din cadrul ISU Gorj - 11
bucăți;
 Furnizare Paturi ATI - 18 buc. și Paturi de spital cu saltea și noptieră - 688 buc., pentru
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu - 2 loturi;
 Furnizare incubator închis (7 buc.), incubator deschis (2 buc.), electrodermatom (1
buc.), mamograf digital (1 buc.), pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu – 4
loturi.
2. Achiziţii publice de SERVICII:
a) Procedura „procedură simplificată”:
 Servicii - Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor, pentru proiectul
„Transparență, etică și integritate”, cod SMIS 116766;
 Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pe durata execuției lucrărilor în
cadrul proiectului „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce
traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile,
Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până
în DN 67”
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Servicii de proiectare - întocmire documentație tehnico-economică pentru realizarea
obiectivului de investiție "REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 662, CU ORIGINEA
ÎN DN 66, CE STRĂBATE LOCALITĂȚILE CAPU DEALULUI-GILORT-PÂRÂUGROȘEREA-ANINOASA-BIBEȘTI-ANDREEȘTI-VLADIMIR-TOTEA-TOTEA
DE HUREZANI-HUREZANI, PÂNĂ ÎN DN 6B"
Servicii de consultanță și elaborare a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor;
Servicii de informare, promovare şi publicitate media a activității Consiliului Județean
Gorj.
3. Achiziţii publice de LUCRĂRI:
a) Procedura „simplificată”:
Servicii de proiectare (faza-PAC, POE si PT), servicii de asistență tehnică din partea
proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Consolidare pod peste
pârâul Sunătoarea pe DJ665C, km 11+620, sat Magherești, comuna Săcelu, județul
Gorj";
Servicii de proiectare (faza PAD, PAC, POE, PT), servicii de asistență tehnică din partea
proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Construire pod peste
pârâul Zlaști pe DJ 674A, km 5+020, comuna Dănești, Județul Gorj";
Execuție lucrări de "Reparații curente la Corp A Comandament, Centrul Militar
Județean Gorj”;
Lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare secțiile
cardiologie, endocrinologie și obstetrică-ginecologie Spitalul Județean de Urgență
Târgu-Jiu, strada Progresului nr. 18" - 2 loturi.

Compartimentul Guvernanță Corporativă Și Structuri Asociative
În anul 2019, prin Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative au fost
desfășurate următoarele activități :









S-a organizat evidența asociațiilor de dezvoltare intercomunitare înființate de unitățile
administrativ teritoriale din județ, în cadrul cărora UAT - Județul Gorj are statut de
membru asociat;
S-a efectuat evidența asociațiilor, fundațiilor și federațiilor constituite în temeiul
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, la care
UAT - Județul Gorj are statut de membru asociat, în funcție de domeniul în care
activează;
S-a asigurat evidența componenței nominale a reprezentanților UAT asociați desemnați,
potrivit legii, în organele de conducere ale Asociațiilor - AGA, respectiv a Președinților
Asociațiilor;
S-a realizat cooperarea cu organele de conducere și administrare ale asociațiilor,
persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial constituite în temeiul Ordonanței
Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, în scopul de a facilita
accesul tuturor membrilor asociați la resurselor private sau publice;
S-au monitorizat asociațiile, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial
constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și
completările ulterioare, la care UAT - Județul Gorj are statut de membru asociat;
Au fost puse la dispoziția asociațiilor, fundațiilor și federațiilor informațiile de interes
public în condițiile legii;
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S-a raportat Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Monitorizarea aplicării
prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice conform OMFP nr.
1952/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
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X. CABINET PREȘEDINTE
RAPORT ACTIVITATE RELAȚII MASS-MEDIA PE ANUL 2019
Accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public rezultate din
acțiunile și activitățile inițiate/derulate de Consiliul Județean Gorj pe parcursul anului 2019 a
fost asigurat în conformitate cu prevederile actelor normative privind transparența decizională
în administrația publică și liberul acces la informații de interes public, prin intermediul
purtătorului de cuvânt dar și al compartimentelor de specialitate existente la nivelul instituției.
În baza Procedurii Operaționale-Relații Mass Media a Consiliului Județean Gorj,
implementată în scopul îmbunătățirii performanțelor și de eficientizare a sistemului
management al calității, care are ca documente de referință:
Ordin al Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 - Ordinul nr. 600/2018
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Legea 215/2001 a administrației publice locale
Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Legea nr.504/2002 a audiovizualului și Legea 3/1974 a presei – articolele referitoare la
dreptul la replică
Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu
modificările și completările ulterioare
Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date
Regulament de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate și Aparatului
permanent de lucru ale Consiliului Județean Gorj- aprobat prin HCJ nr. 203/28.11.2017
-a fost reactualizată procedura de acreditare a reprezentanților mass-media pe lângă
Consiliul Județean Gorj precum și baza de date cu aceștia. Astfel, pentru anul 2019, în baza
solicitărilor formulate, a fost acreditat un număr de 26 de jurnaliști de la următoarele instituții
mass-media (județene, regionale și naționale): portalul de știri și reportaje turism GoNext,
Agenția de presă News.ro, Agenția națională de presă Agerpres, cotidianul Gorj Domino,
Săptămânalul Vertical, Postul de televiziune N-SAT, Cotidianul Adevărul, Cotidianul
Pandurul, Postul de televiziune TELE3, Cotidianul Gazeta de Sud, Postul de televiziune PRO
TV, Postul de televiziune DIGI 24, Postul de televiziune ROMÂNIA TV, Postul de televiziune
Gorj TV, Postul Radio Târgu Jiu, Postul Radio Infinit, Postul Radio România Actualități, Postul
de televiziune ANTENA 3, Postul de televiziune ACCENT TV.
-activitatea de culegere și de difuzare a informațiilor de interes public, desfășurată de
mijloacele de informare în masă, a fost sprijinită prin acordarea de puncte de vedere/declarații
de presă/participare la emisiuni radio sau TV, de către președinte și vicepreședinți, ca persoane
abilitate să realizeze comunicarea cu mass-media, așa cum se menționează în Regulamentul de
organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. Întrevederile
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au fost stabilite prin intermediul purtătorului de cuvânt, de regulă, săptămânal, sau ori de câte
ori au fost formulate solicitări verbale din partea, atât a reprezentanților mass-media acreditați
cât și din partea jurnaliștilor care nu au solicitat acreditarea pe lângă Consiliul Județean Gorj
dar au manifestat interes față de diferite activități organizate de instituție.
-în intervalul analizat (anul 2019), au fost transmise, în sistem electronic, un număr de
56 de informări de presă și comunicate de presă. Materialele au fost diseminate în timp util și
unitar, pentru o informare corectă, rapidă și completă a publicului larg, fiind anunțate și
prezentate proiectele de hotărâri inițiate de președintele Consiliului Județean Gorj-care au vizat
domenii de interes general: economie-finanțe, infrastructură, sănătate, asistență socială, cultură,
turism, educație, mediu, sport, supuse dezbaterii și aprobării plenului legislativ județean;
diferite manifestări cultural-artistice; temele abordate în cadrul ședințelor de dialog social;
întâlniri de lucru cu reprezentanți diverse autorități publice locale și centrale; demarări
investiții.
Totodată, difuzarea către publicul larg a comunicatelor și informărilor de presă precum
și anunțurile de interes general, s-a realizat prin afișarea acestora pe site-ul instituției
www.cjgorj.ro, secțiunea Comunicate de presă, în același timp, fiind uzitate canalele de
comunicare social-media( pagina de facebook- Consiliul Județean Gorj- UAT Județul Gorj).
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SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a funcționat în anul 2019 cu o structură aprobată de
1009 de paturi spitalizare continua plus 69 paturi spitalizare de zi, asigurând servicii medicale
pentru orașul Târgu Jiu și Județul Gorj, iar numărul de paturi finanțate prin contractul de
furnizare de servicii medicale cu CASJ Gorj a fost de 864 paturi.
În baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare şi a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr.1055/11.12.2019 privind aprobarea
modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, care este organizat şi
funcţionează, după cum urmează:
(1) Alocare paturi spitalizare continuă
Clădirea nr. 1( centrală) – str. Progresului nr. 18
Secție/Compartiment
- Secţia Medicină Internă I,
din care:
- Compartiment Pneumologie
- Compartiment Nefrologie
- Secţia Gastroenterologie

Nr. de paturi
62 paturi
5 paturi
8 paturi
35 paturi

- Secţia Endocrinologie,
din care:
- Compartiment Diabet Zaharat, Nutriție și Boli metabolice
(adulți și copii)
- Secţia Cardiologie,
din care:
- Compartiment USTACC
- Secţia Pediatrie

34 paturi

- Secţia Obstetrică-Ginecologie

50 paturi

- Secţia Neonatologie
din care:
- Compartiment Terapie Intensivă
- Compartiment Prematuri
- Secţia Neurologie,
din care:
- Compartiment Recuperare Medicală Neurologică
- Secţia ATI I

25 paturi

Clădirea nr. 2 – str. Tudor Vladimirescu nr. 17
Secție/Compartiment
- Secţia Medicină Internă II
- Compartiment Geriatrie şi Gerontologie
- Secţia Chirurgie Generală I
din care:
- Compartiment Arşi
- Compartiment Neurochirurgie

16 paturi
65 paturi
8 paturi
69 paturi

7 paturi
5 paturi
90 paturi*
12 paturi
15 paturi

Nr. de paturi
33 paturi
15 paturi
50 paturi
6 paturi
5 paturi
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- Secţia Chirurgie Generală II
din care:
- Compartiment Chirurgie şi ortopedie infantilă
- Compartiment Chirurgie toracică
- Secţia ATI II
- Secţia Ortopedie şi traumatologie
- Sala de kinetoterapie-ortopedie-traumatologie
- Secţia ORL
din care:
- Compartiment Chirurgie orală și maxilo-facială
- Secţia Oftalmologie
- Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie
- Secţia Urologie
Clădirea nr. 3 – str. A.I.Cuza nr. 1
Secție/Compartiment
- Secţia Boli Infecţioase
din care:
- Compartiment HIV/SIDA
- Secţia Psihiatrie-acuţi
- Secţia Oncologie medicală
- Secţia Dermatovenerologie
TOTAL
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53 paturi
9 paturi
5 paturi
25 paturi
48 paturi
33 paturi
8 paturi
35 paturi
56 paturi
25 paturi
Nr. de paturi
55 paturi
5 paturi
60 paturi
46 paturi
30 paturi
1009 paturi
* 8 paturi închise temporar

- Unitate de primire urgenţe (U.P.U. – S.M.U.R.D.)
- Cabinet medicină dentară de urgenţă
- Staţie de hemodializă

4
aparate

- Camera de gardă
- Farmacia centrală- str. Progresului, nr.18
- punct de lucru farmaceutic nr. 1 – str. A.I.Cuza, nr. 1
- punct de lucru farmaceutic nr. 2 – str. T. Vladimirescu, nr. 17
- Blocuri operatorii
- Bloc de naşteri
- Sterilizări
- Unităţi de transfuzii sanguine
- Birou de internări
- Laborator analize medicale
- Laborator radiologie – imagistică medicală (CT și RMN)
- Serviciul Anatomie Patologică
- Compartiment citologie
- Compartiment histopatologie
- Compartiment prosectură
- Centrul de Sănătate Mintală (CSM)
din care:
- Stationar de zi
- Laborator Explorări Funcţionale
- Compartiment endoscopie digestivă (deserveşte şi spitalul şi
ambulatoriul)
- Serviciul de Medicină Legală
- Laborator toxicologie

30 locuri
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- Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie (bază de
tratament)
- Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale
-Serviciul de evaluare și statistică medicală
- Compartiment informatică medicală
- Cabinet oncologie medicală
- Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
- Cabinet planificare familială
- Cabinet medicină sportivă
- Cabinet boli infecţioase
- Cabinet asistenţă socială
- Cabinet medicina muncii
- Dispensar TBC,
din care:
- Laborator BK
Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete în specialităţile
- Medicină internă
- Cardiologie
- Chirurgie generală
- Cabinet de chirurgie și ortopedie infantilă
- Obstetrică-ginecologie
- Dermatovenerologie
- Neurologie
- Oftalmologie
- ORL
- Urologie
- Pediatrie
- Ortopedie şi traumatologie
- Psihologie
- Neuropsihiatrie infantilă
- Recuperare, medicină fizică şi balneologie
- Psihiatrie
- Alergologie
- Gastroenterologie
- Nefrologie
- Chirurgie orală și maxilo-facială
- Endocrinologie
- Genetică medicală
- Pneumologie
- Săli de tratament
- Fişier adulţi
- Fişier copii
- Laboratoarele deservesc şi spitalul şi ambulatoriul integrat.
- La nivelul spitalului funcţionează Centrul Judeţean de Diabet
Zaharat, Nutriţie şi Boli metabolice.
- Aparat funcţional
- Bloc alimentar
- Spălătorie
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(2) Alocare paturi spitalizare de zi
Clădirea nr. 1( centrală) – str. Progresului nr. 18
care:
- Secţia Gastroenterologie

27 paturi din
6
paturi

- Secţia Endocrinologie + Comp. D.Z.N.B.M.

4
paturi

- Secţia Pediatrie

4
paturi

- Secţia Obstetrică

2
paturi

- Secţia Ginecologie

3
paturi

- Secţia Cardiologie

2
paturi

- Secţia Medicină Internă I,
din care:
- Compartiment Nefrologie
- Secţia Neurologie

4
paturi
2 paturi
2
paturi

Clădirea nr. 2 – str. Tudor Vladimirescu nr. 17
care:
- Secţia Medicină Internă II

25 paturi din
3
paturi

- Secţia Oftalmologie

3
paturi

- Secţia Ortopedie –Traumatologie

4
paturi

- Secţia Chirurgie Generală I

4
paturi

- Secţia Chirurgie Generală II

4
paturi

- Secţia O.R.L.

4
paturi

- Secţia Urologie

3
paturi

Clădirea nr. 3 – str. A.I.Cuza, nr. 1
care:
- Secţia Boli Infecţioase

17 paturi din
2
paturi

- Secţia Psihiatrie acuţi

3
paturi

- Secţia Dermatovenerologie

3
paturi

- Secţia Oncologie

9
paturi

TOTAL

69
paturi
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Spitalizarea de zi este organizată şi funcţionează la nivelul structurii de spitalizare de zi.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică, financiară
şi administrativă, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu are în structură servicii şi
compartimente funcţionale (conform organigramei aprobate):
- Serviciul Resurse Umane Organizare Normare şi Salarizare;
- Serviciul Financiar-Contabilitate;
- Serviciul Aprovizionare, transport, achiziţii publice-contractare (cu două compartimente:
Compartiment Aprovizionare Transport, Birou Achiziţii Publice-Contractare și Formație Bloc
Alimentar);
- Directia Tehnic – Administrativ și de Patrimoniu, din care:
- Compartiment tehnic proiectare, urmarire investitii, SSM , PSI, protectie civila, situatii de
urgenta (cu cele două formaţii : Formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri şi instalaţii şi Formaţia
de întreţinere şi reparaţii instalaţii sub presiune);
- Birou Administrativ (cu două compartimente: Spalatorie şi Personal auxiliar spital)
- Compartiment patrimoniu;
- Compartiment primiri bolnavi;
- Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale:
- Compartiment managementul calității;
- Compartiment management proiecte;
- Serviciul de Evaluare și statistică medicală:
- Compartiment informatica medicală;
- Compartimentul juridic;
- Compartimentul audit public intern;
- Compartiment Asistenţă religioasă.
ACTIVITATEA MEDICALĂ ÎN ANUL 2019
În cadrul spitalului s-au derulat un nr. de 10 programe de sănătate finanțate de Ministerul
Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Gorj, astfel:
- Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV;
- Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;
- Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și
monitorizarea utilizarii antibioticelor și a antibiotico-rezistentei;
- Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin;
- Programul național de sănătate a femeii și copilului;
- Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mica la naștere;
- Sindromul de izoimunizare RH ;
- Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-nascuți;
- AP-ATI ;
- AP - AVC- AC.
De asemenea, prin Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, au fost derulate 7 programe de
sănătate și anume:
- Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice;
- Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat;
- Tratamentul bolnavilor cu boli rare;
- Tratamentul bolnavilor cu hemofilie și talasemie;
- Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză și gușă;
- Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni articulare prin endoprotezare;
- Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice COST VOLUM.
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a efectuat conform raportărilor pe anul 2019 un
număr de 34344 servicii spitalizare continuă, 11716 servicii spitalizare de zi, 105410 consultații
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în ambulatoriu, 60767 servicii în Laboratorul de analize medicale, 4467 servicii în Laboratorul
explorări funcționale și 10409 servicii în Laboratorul radiologie – imagistică medicală (CT și
RMN)
Spitalul Județean de Urgență Tg.-Jiu are 199 medici, care acoperă ca și servicii medicale o
gamă foarte variată prin specializările și supraspecializările acestora. Activitatea medicală se
desfășoară prin următoarele tipuri de servicii medicale:
 spitalizare continuă;
 spitalizare de zi;
 activitate medicală ambulatorie;
 activitate medicală cu spitalizare prelungită (prematuri, recuperare medicală, geriatrie).
 servicii medicale paraclinice;
 programe naționale de sănătate( programe CASJ si programe DSP/MS);
 activitate medicală de urgență + SMURD;
 planning familial;
 anatomie patologică;
 activitate medicină legală.
Activitatea Consiliului medical în anul 2019 a fost coordonată de directorul medical
interimar:
- dr. Popescu Costinel în perioada cuprinsă 01.01.2019-14.05.2019
- dr. Huzu Maddy Andreea în perioada cuprinsă 14.05.2019-06.12.2019;
- dr. Coleașă Nicoleta Simona începând cu data 06.12.2019-16.06.2020;
- dr. Dinu Constantin Mădălin începând cu data 16.06.2020-până în prezent.
În această perioadă au fost multe reglementări în desfășurarea și validarea serviciilor
medicale. Consiliul Medical s-a întrunit lunar sub coordonarea directorului medical. În aceste
ședințe de lucru s-au discutat atât probleme medicale cât și probleme administrative.
Ordinea de zi a ședinţelor lunare a cuprins:
1. Analiza activităţii medicale din secţiile spitalului din luna anterioară şedinţei;
2. Analiza modului de completare a FOCG din luna anterioară şedinţei si recomandări;
3. Analiza indicatorilor de calitate ai activităţii medicale din luna anterioară şedinţei;
4. Măsuri de prevenţie şi control a infecţiilor nosocomiale;
5. Verificarea de către personalul Serviciului de supraveghere și control al infecțiilor
nosocomiale, și urmărirea în permanenţă a stării de curăţenie și de dezinsecţie în toate secţiile
spitalului.
6. Verificarea de către personalul Serviciului de supraveghere și control al infecțiilor
nosocomiale a respectarii OMS.nr.1226/2012 privind colectarea, sortarea şi transportul
deşeurilor medicale colectate in fiecare secţie.
7. Analiza ratei de incidenţă si prevalenţă a infecţiilor nosocomiale din luna anterioară şedinţei;
8. Analiza incidentelor si riscurilor terapeutice si infecţioase ale activităţii medicale in
luna
anterioară şedinţei;
9. Analiza activităţii la nivelul secţiilor legată de evaluarea procedurilor si a proceselor necesare
pentru realizarea indicatorilor asumaţi prin contractul cu CASJ Gorj;
10. Chestionarele de satisfacţie a pacienţilor- rapoarte şi recomandări;
11. Raportul consumului medicamentelor la nivelul fiecărei secţii–nu au existat discontinuități
în aprovizionarea cu medicamente (eventualele întârzieri au fost generate de lipsa
medicamentului la producător sau importator). S-a informat fiecare medic şef de secţie despre
consumul lunar al secţiei cu recomandarea de prescriere cat mai judicioasă a medicamentelor.
12. S-a discutat despre obligativitatea efectuării DRG-ului de către fiecare secţie.
13. Informarea medicilor şefi de secţie despre situaţia FOCG şi FSZ invalidate de către CNAS.
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14. Formularea de propuneri pentru elaborarea Planului anual de furnizare de servicii medicale
al spitalului.
15. Formularea de propuneri pentru elaborarea Planului anual de achiziţii publice (PAAP), lista
investițiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale.
16. Formularea de propuneri în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului.
17. Formularea de propuneri privind modificarea / completarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale spitalului.
18. Evaluare şi monitorizare a calităţii activităţilor medicale desfăşurate în spital
19. Elaborarea / completarea atribuțiilor din fişele posturilor personalului medical angajat și
analizarea periodică a acestora.
20. Evaluarea necesarului de personal al fiecărei secţii, compartiment, serviciu, laborator şi
elaborarea propunerilor în vederea stabilirea strategiei de personal.
21. Evaluarea necesarului liniilor de gardă la nivelul spitalului.
S-a reamintit şefilor de secţie despre obligativitatea semnării şi validării cu cardul de sănătate
al pacientului a serviciilor medicale efectuate pentru a putea fi decontate spitalului;
În plus, cand a fost cazul au mai fost informări, discuţii legate de o serie de probleme ivite.
 Citirea rapoartelor de control în perioada în care acestea au fost efectuate de reprezentanţii
CASJ Gor (s-a transmis către fiecare secție din raportul de control al CASJ Gorj erorile,
deficiențele și sumele imputate spitalului, pentru fiecare în parte);
 S-a adus la cunoştiinţa şefilor de secţie, pentru a informa personalul medico-sanitar din
subordine despre schimbările de structură organizatorică efectuate la nivelul Ambulatoriul
integrat, precum şi a secţiilor spitalului. S-a solicitat către medicii șefi secție să promoveze
serviciile medicale oferite de spitalul nostru: analize de laborator noi introduse, îngrijiri la
domiciliu)
 Analiza activităţii medicale din secţiile spitalului în anul 2019;
 De asemenea li s-a solicitat şefilor de secţie coordonarea activităţii secţiei incluzând
efectuarea consulturilor interdisciplinare prompt (cu respectarea P.O.MED.08) şi eficient în
beneficiul pacientului pentru diagnosticarea acestuia şi cu respectarea procedurilor legale.
 S-a adus la cunoştiinta şefilor de secţie, că, în vederea optimizării DRG-ului s-a încheiat un
contract , cu o firmă de consultanţă.
 Obţinerea la nivelul laboratorului de analize medicale a certificarii ISO 15189 condiţie
obligatorie pentru a contracta cu CASJ Gorj serviciile medicale paraclinice.
Spitalul are incheiat un contract cu CASJ Gorj pentru servicii medicale paraclinice –analize
de laborator iar condiţia obligatorie pentru a obţine fonduri în fiecare an este certificarea ISO
15189, standard specific al acestui tip de serviciu. Supravegherile anuale impun asigurarea
măsurilor astfel încât să nu existe neconformităţi la vizitele efectuate de reprezentanţii
organismului de acreditare RENAR.
Extinderea numărului de analize acreditate reprezintă puncte în plus la negocierile anuale,
fonduri suplimentare şi un număr mai mare de pacienţi care beneficiază de analize medicale
gratuite.
S-a analizat activitatea medicală pe secții și s-au găsit soluții pentru buna desfășurare a
actului medical, cele mai multe probleme au fost cele cu modalitatea de completare a
formularelor tipizate și raportarea electronică.
S-a avut în vedere permanent pregătirea profesională a medicilor; s-a făcut o programare a
participării la congrese și conferințe naționale și internaționale, așa încât un număr cât mai mare
de medici să participe la aceste manifestări, dar în același timp să asigurăm și continuitatea
actului medical. Astfel, a existat posibilitatea ca medicii din Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu
să se informeze cu cele mai recente tendințe în activitatea medicală.
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În cursul anului 2019 au fost modificări ale structurii organizatorice avizate de Ministerul
Sănătății și aprobate de Consiliul Județean Gorj, după cum urmeză:
- aprobarea înființării compartimentului Radiologie și Imagistică Medicală (CT) în cadrul
Unității de Primiri Urgenţe (U.P.U.-SMURD)- Str. Tudor Vladimirescu, nr 17;
- aprobarea înființării compartimentului de Endoscopie bronhoscopică.
Conform numărului de paturi finanțate în anul 2019, unitatea a avut aprobat în statul de
funcții un număr de 1744.5 posturi.
Numărul de personal pe categorii de personal la data de 31.12.2019 , este redat mai jos:
Categoria de personal
Număr posturi repartizate
Personal existent
în statul de funcții
31.12.2019
Medici
266
199,5
Alt personal cu studii superioare
48
28
Asistenți
761.5
611
medicali/registratori/statisticieni
Personal
auxiliar
(infirmiere, 470
270,5
îngrijitoare, brancardieri)
Personal TESA
74
58
Muncitori
125
103
Total
1744,5
1270
În anul 2019, pentru acoperirea deficitului de personal, unitatea a solicitat și obținut
aprobarea de la Consiliul Județean Gorj pentru ocuparea posturilor vacante din statul de funcții
cu respectarea prevederilor legale privind modul de desfășurare și organizare a concursurilor.
În anul 2019, au fost ocupate prin concurs/transfer un număr de 118 de posturi vacante
din statul de funcții, după cum urmează:
- 13 medici în specialităţile: chirurgie, obstetrică-ginecologie, nefrologie, recuperare
medicină fizică și balneologie, medicina legală, gastroenterologie, radiologie, medicină
internă;
- 3 medici rezidenți anul V în specialităţile: medicină de urgență, anestezie și terapie
intensivă, urologie;
- 5 alt personal superior ( kinetoterapeut, psiholog, fizician, chimist);
- 2 registratori medicali;
- 38 asistenți medicali;
- 17 infirmiere;
- 12 îngrijitoare;
- 1 personal TESA (consilier juridic).
- 21 muncitori (liftier, zugrav, electrician, bucătar, spălătoreasă, lenjereasă și necalificați).
Până la ocuparea posturilor vacante, atât medicii cât și asistenții medicali au fost
menținuți în activitate prin cumul de pensie cu salariu ca urmare a deficitului de personal până
la data de 31.12.2019.
Tot în anul 2019 le-a încetat contractul individual de muncă (pensie limită de vârstă, pensie
de incapacitate de muncă, pensie anticipat, prin acordul părților) unui număr de 60 salariați,
astfel:
- 16 medici în specialităţile (pediatrie, obstetrica-ginecologie, neonatologie, urologie, anatomie
patologica, medicina interna, chirurgie, boli infectioase, ATI);
- 21 asistenți medicali;
- 1 registrator medical;
- 1 masseur;
- 9 infirmiere;
- 4 muncitori (electrician, garderobier, tapițer, lenjereasă și muncitor necalificat);
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- 3 brancardieri;
- 4 îngrijitoare de curățenie;
- 1 farmacist;
Indicatorii de performanță ai managementului resurselor umane pentru anul 2019
Tabel nr.1. Situația valorilor realizate la principalii indicatorii de performanță ai
managementului resurselor umane în anul 2019
Nr.
Indicatorii de performanță ai managementului resurselor
Valoarea
Crt.
umane
indicatorului
realizat în
anul
2019
(%)
Proporția medicilor din totalul personalului din spital
15,26
1.
Proporția personalului medical din totalul personalului din spital
66,24
2.
3.

Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul
personalului medical din spital

43,05

FORMAREA ŞI INFORMAREA PERSONALULUI MEDICAL ŞI DE ÎNGRIJIRE
- participarea personalului medico-sanitar si auxiliar din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Tg-Jiu la simpozioane, congrese, workshop-uri, mese rotunde;
- cursuri cu personalul , conform planificării.
În realizarea activității medicale s-a avut permanent în atenție "satisfacția pacientului",
evitarea infecțiilor nosocomiale, rezolvarea cazurilor medicale cât mai eficient..
Concluzionând, activitatea medicală pe parcursul anului 2019 s-a desfășurat în conformitate
cu planul de management al spitalului, indicatorii de performanță pe secții și compartimente au
fost realizați, ceea ce a permis o finanțare corespunzătoare desfășurării actului medical de
calitate.
- Îmbunatatirea calității serviciilor medicale furnizate
Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important în domeniul
sănătății, deoarece creste gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele
tehnologice și terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care
cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficiență, continuitatea îngrijirilor,
siguranţa pacientului, competența echipei medicale, satisfacția pacientului, dar și a personalului
medical.
Indicatori de performanță în perioada evaluată – anul 2019
Tabel nr.2. Situația valorilor realizate la principalii indicatori de utilizare a serviciilor în
anul 2019
Nr.
Indicatori de utilizare a serviciilor
Valoarea
Crt.
indicatorului
realizat în
anul
2019
Numar de bolnavi externați, pe spital
34344
1.
DMS, pe spital
5,95
2.
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Rata de utilizare a paturilor, pe spital (%)
ICM, pe spital
Procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale din totalul bolnavilor
externați din secțiile chirurgicale, pe spital
Proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați, pe spital
Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere din totalul
bolnavilor internați, pe spital
Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de
zi din totalul serviciilor medicale spitalicești acordate, pe spital
Numarul consultațiilor acordate în ambulatoriu

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

56,00
1,3701
58,58
73,76
26,24
25,44
105410

Tabel nr.3. Situația valorilor realizate la principalii indicatori de calitate în anul 2019
Nr.
Valoarea
Indicatori de calitate
Crt.

indicatorului
realizat în anul
2019

Rata mortalității intraspitalicești, pe spital
Rata infecțiilor nosocomiale, pe spital
Rata bolnavilor reinternați în intervalul de 30 de zile de la externare
Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul
la externare, pe spital
Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul
bolnavilor internați
Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților înregistrate, pe spital

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabel nr.4. Circulația germenilor la nivel de spital-anul 2019
Nr. crt.
Germen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Stafilococus aureus
Clostridium difficile
Rotavirus
Escherichia coli
Proteus spp
Pseudomonas aeruginosa
Serratia spp
Acinetobacter spp
Klebsiella spp
Proteus mirabilis
Acinetobacter baumani
Klebsiella pneuminiae
Pseudomonas florescens
Enterobacter spp
Enterococus spp
Serratia ficaria
Stafilococ coagulazo negativ

1,39
0,22
16,26
61,68
2,11
19
Număr
cazuri
21
10
8
5
5
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1

Activități

Ameliorarea practicilor medicale și de îngrijire a pacientului, prin implementarea ghidurilor
naționale aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății, protocoalelor adoptate de asociațiile
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profesionale la nivel național sau adaptarea unor ghiduri de practică europene sau
internationale, prin elaborarea de protocoale terapeutice în baza ghidurilor adoptate.
S-au reamintit anumite ordine și s-a solicitat prelucrarea acestora personalului din
subordine:
-Ordinul Ministerului Sănătății nr.1224/2006-Normele privind unitățile de transfuzie
sanguină din spitale-pentru o buna gestionare și pentru a preveni incidentele legate de
transfuziile sanguine;
-Procedurile operaționale de consult interdisciplinar cu reamintirea sarcinilor și obligațiilor
fiecărei categorii medicale implicate;
Procedura operațională de transfer interclinic-obligativitatea de a se completa corect și
complet toate rubricile solicitării;
-Procedura de consult imagistic;
-Respectarea atribuțiilor de serviciu, evitarea culpei medicale prin depășirea sau
neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în fișa postului, ROI, ROF;
-Completarea corectă și completă a tuturor rubricilor FOCG.
Pentru a menţine standardele acreditării, conducerea unităţii s-a implicat direct în
confecţionarea de lenjerie în regie proprie, pentru a diminua costurile suplimentare.
Preocuparea continuă a conducerii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu este de a oferii
servicii medicale, conform patologiilor identificate, satisfăcând nevoile grupurilor
populaţionale de pacienţi. De asemenea, conducerea spitalului stabileşte necesarul de personal
în raport cu volumul de activitate din perspectiva optimizării procesului de furnizare a serviciilor şi
raportat la nevoile de personal.

ACTIVITATEA DE ÎNGRIJIRI MEDICALE ÎN ANUL 2019
La nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu își desfășurau activitatea la sfârșitul anului
2019 un numar de:
- 573 asistenți medicali;
- 38 registratori;
- 154 infirmiere;
- 84 îngrijitoare curațenie;
- 22 brancardieri;
- 11 spalatorese.
Numărul de posturi repartizat și aprobat în statul de funcții pentru 2019 a fost de:
- 720 asistenti medicali;
- 41 registratori;
- 265 infirmiere;
- 125 îngrijitoare curățenie;
- 63 brancardieri;
- 17 spălătorese.
În anul 2019, pentru acoperirea deficitului de personal, unitatea a solicitat și obținut
aprobarea de la Consiliul Județean Gorj, pentru ocuparea posturilor vacante din statul de
functii cu respectarea prevederilor legale, privind modul de desfasurare si organizare a
concursurilor.
În anul 2019, au fost ocupate prin concurs / transfer un număr 69 de posture vacante
din statul de funcții, după cum urmează:
- 2 registratori medicali;
- 38 asistenti medicali;
- 17 infirmiere;
- 12 ingrijitoare.
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Până la ocuparea posturilor vacante, asistenți medicali au fost menținuți în activitate
prin cumul de pensie cu salariu ca urmare a deficitului de personal până la data de
31.12.2019.
Tot în anul 2019, le-a încetat contractul individual de muncă (pensie limită de vârstă,
pensie de incapacitate de muncă, pensie anticipată, prin acordul parților) unui număr de 39
salariați, astfel:
- 21 asistenți medicali;
- 1 registrator medical;
- 1masseur;
- 9 infirmiere;
- 3 brancardieri;
- 4 îngrijitoare de curățenie.
PREGATIREA PROFESIONALĂ
În toate secțiile si compartimentele personalul existent își desfasoară cu profesionalism
activitatea și își cunoaște bine atribuțiile de serviciu. Se știe faptul ca în activitatea asistentului
medical, un rol primordial îl are formarea profesionala permanenta.
Există și se desfășoară pe fiecare secție din cadrul spitalului un program anual de
instruire și prelucrare a personalului, de catre medicul și asistentul șef. Există un plan anual de
prelucrare a asistenților șefi realiazat de către directorul de îngrijiri, care se realizează prin
întâlniri cel puțin lunare. Pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale, avem în vedere
încheierea de protocoale de colaborare cu O.A.M.M.R. care să prevadă un plan de pregătire cel
puțin anual, cu o tematică planificată, diversă, care să acopere întreaga arie a activității
medicale. Pentru ca societatea, oamenii, relațiile interumane se schimbă sau modifică în ritm
alert, este necesar ca conduita morală a cadrelor medicale să se adapteze acestor noi cerințe, în
așa fel încât respectul față de semeni, atenția și îngrijirile acordate semenilor să reprezinte un
interes primordial. În acest sens lucrăm în permanență la îmbunătățirea profilului moral al
asistentului medical, care nu se limiteaza doar la relația cu pacientul, ci și în ceea ce privește
trăsăturile morale exprimate în atitudinea față de muncă și trăsăturile morale exprimate în
atitudinea față de sine însuși.
În atitudinea față de societate si de oameni, față de pacienti, asistentul medical trebuie
sa dea dovada de colegialitate, solidaritate, prietenie, omenie, simtul dreptatii si al echitatii,
obiectivitate, principialitate, respectare semenilor, optimism, altruism, blandete, bunatate,
sinceritate, corectitudine, buna cuviinta, devotement, intelegere fata de bonav.
În atitudinea față de muncă, asistentul medical trebuie să manifeste dragoste față de
muncă, pasiunea în muncă, disciplină și responsabilitatea muncii, simțul datoriei, perseverență,
conștiinciozitate, punctualitate, dragostea de profesie, mandrie profesională, sârguință,
harnicie, daruire de sine, pastrarea secretului profesional.
În ceea ce privește atitudinea față de sine, asistentul medical trebuie să manifeste
modestie, onestitate, consecvență, autoexigență, autocritică, dorința de autodepășire, demnitate
personală, stăpânire de sine, cumpătare, ținută vestimentară demnă.
Trebuie menționat că trebuiesc evitate trasaturile morale negative și anume: tipul autoritar,
neîncrezator, indiferent.
În afara normelor morale dobandite în fragedă copilarie, asistentul medical își însușește
normele morale prin pregătirea profesionala, drept urmare formarea deontologică a cadrelor
medicale are un rol primordial. De asemenea este necesară o evaluare periodica, reală, a calității
muncii cadrului medical.
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MUNCA
În ultimul an, numarul cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, a
suferit o ușoară creștere, deși au ieșit din sistem benevol sau pensionare prin limită de vârstă un
numar important de asistenți medicali, infirmiere și îngrijitoare curatenie (20 asistenți medicali,
1 registrator medical, 6 infirmiere). Posturile rămase vacante au fost ocupate relativ rapid prin
concursuri organizate sau prin transfer din alte instituții. Informatizarea sistemului a dus la
creșterea volumului de muncă, scurtarea timpului activității medicale și de îngrijire a
pacientului.
Timpul normal de lucru, adica de 8 ore/tura a devenit insuficient pentru încheierea tuturor
activităților, pe multe sectoare de activitate personalul fiind nevoit să își prelungească
programul de lucru pentru a-și putea încheia activitățile specifice. Acest lucru a creat
nemulțumiri, insatisfacții, frustrari, fapt ce poate duce la subminarea raporturilor de lucru și
scăderea calitativă a relației cadru medical-pacient. Unul din obiectivele directorului de
îngrijiri, este trecerea la programul de lucru 12/24, în urma unei analize serioase și a consultării
personalului din secțiile pentru care acest program s-ar plia mai bine și ar crește eficiența și
calitatea actului medical.
OBIECTIVE
Sarcina principală a echipei de conducere a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu,
trebuie sa fie perfecționarea și diversificarea continuă a calității serviciilor de sănătate prin
asigurarea unui personal medico-sanitar competent, a unei baze tehnico-materiale moderne și
standardizate,,metode de tratament și medicație corespunzătoare și condiții hoteliere de calitate.
Pe lângă lucrarile planificate de igienizare a sectiilor, trebuiesc prevăzute masuri de
îmbunătățire a condițiilor hoteliere, știut fiind faptul că este una din condițiile de bază în
asigurarea confortului pacienților.
Actuala echipă de conducere a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, a avut ca
obiective pe anul 2019, extinderea si modernizarea U.P.U., reparații capitale și modernizare a
sectiilor Psihiatrie, Pediatrie, Bloc Operator 700, Ginecologie, Cardiologie, Medicină internă 1,
Chirurgie general 1. S-a avut în vedere achiziționarea în cursul anului 2019, de paturi noi,
moderne pentru toate secțiile spitalului. S-au achiziționat seturi noi de lenjerie concomitant cu
confecționarea acestora în cadrul spitalului.
Pentru directorul de îngrijiri importante sunt și întâlnirile cel puțin lunare cu asistenții
șefi în care s-au dezbătut și prelucrat problematici diverse, referitoare la disciplina muncii,
comportamentul față de pacient, modul de întocmire a procesului verbal de primire-predare a
serviciului, gestionarea deșeurilor, prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile
spitalicești, întocmirea și respectarea graficelor de lucru, respectarea confidențialității datelor
personale și datelor medicale, colaborarea în cadrul colectivului, respectarea codului de culori
a echipamentului de lucru.
Au fost încheiate un numar de 43 contracte de voluntariat și protocoale de colaborare
cu toate școlile postliceale sanitare, în vederea asigurării pregătirii practice a viitorilor asistenți
medicali. A fost sistată activitatea compartimentului de îngrijiri la domiciliu, pentru faptul ca
genera pierderi financiare importante si nu justifica cu nimic menținerea în structura spitalului.
SUPRAVEGHEREA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE
Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi-a desfăşurat activitatea în
condiţii corespunzătoare, fără evenimente deosebite din punct de vedere epidemiologic.
În 2019 au fost înregistrate şi raportate de către S.P.I.A.A.M următoarele cazuri de infecţii
asociate asistenţei medicale (IAAM).
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Secţia

Nr. cazuri IAAM raportate

Boli Infectioase

4

ATI Diabet zaharat

1

ATI Neurologie

10

ATI I Cardiologie

2

ATI I Med I

6

Ortopedie-Traumatologie

3

Neurologie

7

Neonatologie

6

Pediatrie

8

Obstetrica Ginecologie

6

ATI I Gastroenterologie

1

ATI I Pneumologie

5

Gastroenterologie

3

ATI I Boli infectioase

3

Medicala I

4

Chirurgie II

3

ATI I Chirurgie II

3

Medicala I Nefrologie

1

TOTAL

77

EVALUAREA ÎNCĂRCĂTURII MICROBIENE
Cu ajutorul laboratorului de microbiologie s-au practicat următoarele evaluări microbiologice
Tip probă

Nr. probe
recoltate
824

Nr. rezultate
necorespunzătoare
14

Examinări pentru condiţii de mediu (suprafeţe
mediu de lucru)

776

8

Examinări pentru
(tegumente personal)

mediu

27

-

Examinări pentru controlul bacteriologic şi
chimic al apei potabile

24

-

Examinări pentru controlul apei sterile

102

-

Instrumentar si material moale

80

-

Calceea sodica

17

Lichid de barbotor

44

Examinări pentru condiţii de mediu (AMF)

condiţii

de

18

276

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

În secţiile unde prelevările de probe au înregistrat rezultate necorespunzătoare au fost
date următoarele recomandări: respectarea precauţiunilor standard, efectuarea curăţeniei şi
dezinfecţiei conform Ord.MS nr.961/2016, respectarea graficelor de curăţenie şi dezinfecţie
zilnică, respectarea circuitelor funcţionale, instruirea personalului, respectarea concentraţiilor
şi a timpilor de contact ai dezinfectantelor (conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare);
ACTIVITATEA DE EVALUARE ŞI ÎNTOCMIRE A RAPORTULUI DE ACHIZIŢII
PENTRU PREVENIREA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE:
a) echipamente de protecţie (suficiente/ insuficiente)
- măşti suficiente
- mănuşi sterile suficiente
- mănuşi nesterile suficiente
- halate suficiente
b) produse pentru curăţenie şi dezinfecţie (suficiente/ insuficiente)
- produse pentru curăţenie (detergent vase, bureţi, detergent suprafeţe) suficiente
- substanţe dezinfectante suficiente
c) necesar S.P.I.A.A.M. (suficiente/ insuficiente)
-Aseptanios AS suficiente
- bionet A 15 suficiente
- clorinex suficiente
- mănuşi nesterile suficiente.
ACTIVITATEA DE PROTECŢIE SPECIFICĂ A PERSONALULUI ŞI
SUPRAVEGHERE A CONTAMINĂRILOR ACCIDENTALE PROFESIONALE

DE

- Numărul de accidente profesionale înregistrate în anul 2019: 6
În caz de expunere se dau recomandările necesare conform metodologiei de supraveghere
a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice
(Ord.MS 1101 din 2016, anexa 3).
FUNCŢIONAREA SECŢIILOR, SCHIMBĂRI, CIRCUITE
A fost modificat circuitul de primire al produselor patologice la nivelul Laboratorului BK.
S-a modificat structura spitalului prin înființarea spălătoriei.
Au fost înființate magazii pentru depozitarea substanțelor chimice (detergent, dezinfectanți) la
nivelul subsolului spitalului din str. Progresului.
FORMAREA ŞI INFORMAREA PERSONALULUI MEDICAL ŞI DE ÎNGRIJIRE
- participarea personalului mediu din cadrul SPIAAM la cursurile de instruire în domeniul
controlului infecţiilor asociate asistenţei medicale
- cursuri cu personalul pentru prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale conform
planificarii.
ACTIVITATEA DE INFORMARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ
informări, rapoarte către comitetul director care au fost în cea mai mare parte soluţionate
adrese, circulare, note interne către secţiile spitalului.
rapoarte lunare către consiliul medical şi comitetul director referitoare la situaţia
infecţiilor asociate asistenţei medicale şi activitatea SPIAAM.
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rapoarte lunare către DSP şi serviciul statistică referitoare la situatia infecţiilor asociate
asistenţei medicale.
rapoarte lunare către serviciul statistică a următoarelor date:
• Nr. toxiinfecţii alimentare: 0
• Nr. plăgi operatorii infectate: 13
• Nr. infecţii asociate asistenţei medicale: 77
ACTIVITATEA DE PROTECŢIE SPECIFICĂ A PERSONALULUI ŞI
SUPRAVEGHERE A CONTAMINĂRILOR ACCIDENTALE PROFESIONALE
- vaccinări anti-gripă = 732 doze
- Accidente profesionale înregistrate şi raportate DSP : 6
- Au fost vaccinate 4 persoane expuse accidentării profesionale cu vaccin Hep

DE

EVENIMENTE EPIDEMIOLOGICE DEOSEBITE
- nu au fost evenimente de tip focar
CIRCULAŢIA GERMENILOR LA NIVEL DE SPITAL
Germenii implicaţi în infecţiile asociate asistenţei medicale, în ordinea frecvenţei sunt
următorii:
Nr. crt.
Germen
Număr cazuri
1.
Stafilococus aureus
21
2.
Clostridium difficile
10
3.
Rotavirus
8
4.
Escherichia coli
5
5.
Proteus spp
5
6.
Pseudomonas aeruginosa
4
7.
Serratia spp
4
8.
Acinetobacter spp
4
9.
Klebsiella spp
4
10.
Proteus mirabilis
3
11.
Acinetobacter baumani
3
12.
Klebsiella pneuminiae
2
13.
Pseudomonas florescens
1
14.
Enterobacter spp
1
15.
Enterococus spp
1
16.
Serratia ficaria
1
17.
Stafilococ coagulazo negativ
1
Alte activităţi
- S-a verificat respectarea Ord.MS nr.1226/2012 privind colectarea, sortarea şi transportul
deşeurilor medicale, precum şi înregistrarea cantităţilor de deşeuri medicale colectate în fiecare
secţie;
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite
- S-a verificat şi urmărit în permanenţă starea de curăţenie şi dezinfecţie în toate secţiile
spitalului;
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite
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- Au fost verificate periodic circuitul, modul de colectare şi transport al deşeurilor biologice
(sânge şi părţi de corp uman) la nivelul unităţilor de transfuzii, blocurilor operatorii şi anatomie
patologică;
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite
- S-a verificat dezinfecţia ciclică în secţiile spitalului şi a dispensarului TBC;
- S-a supravegheat staţia de clorinare de la spitalul nr.1;
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite
- S-au verificat probele alimentare şi respectarea normelor în vigoare în blocul alimentar;
- S-au verificat alimentele aduse la magazia spitalului;
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite
- S-au efectuat dezinsecţia trimestriala şi deratizarea semestriala conform graficului.
În urma rezultatelor neconforme pentru lotul 06.02/Bionet A15, împreuna cu D.S.P Gorj
am verificat magazia centrală și toate secțiile spitalului și nu am gasit produse din acest lot. În
luna martie a avut loc controlul încrucișat cu D.S.P-Caraș-Severin și control efectuat de Corpul
de control al M.S.
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite
ACTIVITATEA SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE, NORMARE,
SALARIZARE ÎN ANUL 2019
În anul 2019, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, avea aprobată în structura
organizatorică conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 1055/2019, un număr de 1009
paturi, iar numărul de paturi finanțate prin contractul de furnizare de servicii medicale cu
C.A.S.J Gorj a fost de 864 paturi.
În cursul anului 2019 au fost modificări ale structurii organizatorice avizate de Ministerul
Sănătății și aprobate de Consiliul Județean Gorj, după cum urmeză:
- aprobarea înființării compartimentului Radiologie și Imagistică Medicală (CT) în cadrul
Unității de Primiri Urgenţe (U.P.U.-SMURD)- Str. Tudor Vladimirescu, nr 17
- aprobarea înființării compartimentului de Endoscopie bronhoscopică;
Conform numărului de paturi finanțate în anul 2019, unitatea a avut aprobat în statul de
funcții un număr de 1744.5 posturi
Numărul de personal pe categorii de personal la data de 31.12.2019, este redat mai jos:
Categoria de personal

Medici
Alt personal cu studii superioare
Asistenți medicali/registratori/statisticieni
Personal auxiliar (infirmiere, îngrijitoare,
brancardieri)
Personal TESA
Muncitori
Total

Număr posturi
repartizate în statul
de funcții
266
48
761.5
470

Personal
existent

74
125
1744.5

58
103
1270

199.5
28
611
270.5

În privința conducerii spitalului, funcția de manager a fost ocupată de d-nul ec. Capotă
Gigel Gheorghe, iar începând cu data de 06.11.2019 funcția de manager interimar a fost ocupata
de d-nul ec. Vienescu Dumitru numit prin Dispozitia nr. 924/06.11.2019.
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Tot în anul 2019 s-au produs următoarele modificări în componența Comitetului
Director, astfel:
- până la data de 14.05.2019, funcția de director medical interimar a fost ocupată de dr.
Popescu Costinel numit prin dispozitia nr. 318/02.07.2018, iar începând cu această dată funcția
a fost ocupată de dr. Huzu Maddy Andreea până la 06.12.2019. Din 06.12.2019 a fost numită
în funcția de director medical prin dispozitia nr. 1048/05.12.2019 d-na dr. Coleașă Nicoleta
Simona.
- funcția de director financiar contabil a fost ocupată de d-nul ec. Vienescu Dumitru
până la data de 06.11.2019, iar începând cu data de 06.11.2019 această funcție a fost ocupată
de domnul ec. Capotaă Gigel Gheorghe.
Funcția de director îngrijiri a fost ocupată de d-nul as. Ion Borhină până la data de
06.12.2019, iar începând cu această dată a fost numită d-na as. Motea Claudia Elena.
Funcția de director tehnic administrativ interimar a fost ocupată de d-nul ing.Toma
Cristinel, pe tot parcursul anului 2019.
În anul 2019, pentru acoperirea deficitului de personal, unitatea a solicitat și obținut
aprobarea de la Consiliul Județean Gorj pentru ocuparea posturilor vacante din statul de funcții
cu respectarea prevederilor legale privind modul de desfășurare și organizare a concursurilor.
În anul 2019, au fost ocupate prin concurs/transfer un număr de 118 de posturi vacante
din statul de funcții, după cum urmează:
- 13 medici în specialităţile: chirurgie, obstetrica-ginecologie, nefrologie, recuperare
medicină fizică și balneologie, medicină legală, gastroenterologie, radiologie, medicină
interna;
- 3 medici rezidenți anul V : medicină de urgență, anestezie și terapie intensivă, urologie;
- 5 alt personal superior ( kinetoterapeut, psiholog, fizician, chimist) ;
- 2 registratori medicali
- 38 asistenți medicali
- 17 infirmiere
- 12 îngrijitoare
- 1 personal TESA (consilier juridic)
- 21 muncitori (liftier, zugrav, electrician, bucătar, spălătoreasă, lenjereasă și muncitori
necalificați)
Până la ocuparea posturilor vacante, atât medici cât si asistenții medicali au fost
menținuți în activitate prin cumul de pensie cu salariu ca urmare a deficitului de personal până
la data de 31.12.2019.
Tot în anul 2019 le-a încetat contractul individual de muncă (pensie limită de vârstă,
pensie de incapacitate de muncă, pensie anticipată, prin acordul părților) unui număr de 60
salariați, astfel:
- 16 medici în specialităţile (pediatrie, obstetrica-ginecologie, neonatologie, urologie, anatomie
patologică, medicină internă, chirurgie, boli infecțioase, ATI).
- 21 asistenți medicali
- 1 registrator medical
- 1 masseur
- 9 infirmiere
280

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

- 4 muncitori (electrician, garderobier, tapițer, lenjereasă și muncitor necalificat)
- 3 brancardieri
- 4 îngrijitoare de curățenie
- 1 farmacist
Indicatorii de performanță ai managementului resurselor umane ale anului 2019:
- Proporția medicilor din totalul personalului din spital - 15,26
- Proporția personalului medical din totalul personalului din spital – 66,24
- Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical din
spital – 43,05.
Principalele activități în anul 2019 în domeniul resurselor umane au fost:
- Întocmirea la timp a statelor de plată pentru toți salariații unității;
- Întocmirea documentației pentru încheierea contractelor cu CSAJ Gorj pentru anul 2019;
- Întocmirea contractelor de muncă pentru personalul nou angajat și actelor aditionale pentru
personalul angajat;
- Actualizarea dosarelor personale și evidențierea la timp în REVISAL a modificărilor și
întocmirii contractelor de muncă;
- Actualizarea asigurărilor malpraxis și a certificatelor de membru pentru întreg personalul
medico sanitar angajat;
- Emiterea la nivelul unității a unui număr de 1122 dispoziții scrise, din care aproximativ
90% au fost emise de serviciul RUONS ( dispoziții privind acordarea drepturilor salariale
și a sporurilor prevăzute de legislația în vigoare, suspendarea contractelor individuale de
muncă, încetării contractelor de muncă prin pensionare, constituire comisii de concurs și de
soluționare a eventualelor contestații, delegări și detașări de personal, schimbări ale
locurilor de muncă, etc.)
- Întocmirea documentației pentru promovarea personalului conform Ordinului M.S. nr.
1470/2011.
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN ANUL 2019
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu acordă servicii medicale populației din județul
Gorj, servicii medicale decontate astfel:
1. Casa de Asigurări de Sănătate Gorj:
- DRG/ATI
- 59.282.676 lei
- boli cronice
- 3.866.767 lei
- spitalizare de zi
- 1.797.279 lei
- paraclinice
- 1.670.824 lei
- clinice
- 3.864.571 lei
- BFT
- 112.726 lei
- programe de sănătate CAS - 6.822.965 lei
- diferență salarii (Leg.153/2017) - 66.239.552 lei
- OG 7/2017
Programele derulate prin Casa de Asigurări de Sănătate sunt urmatoarele :
- Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice;
- Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat;
- Tratamentul bolnavilor cu boli rare;
- Tratamentul bolnavilor cu hemofilie și talasemie;
- Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză și gușă ;
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- Tratamentul bolnavilor cu afectiuni articulare prin endoprotezare ;
- Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice COST VOLUM
2. Ministerul Sănătății:
- Venituri din contracte încheiate cu DSP Gorj, pentru sume alocate de la bugetul de stat –
29.369.208 lei, din care:
- Acțiuni de sănătate-2.022.042 lei
- Programe de sănătate derulate prin Ministerul Sănătății-17.064.166 lei
- Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV;
- Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;
- Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și
monitorizarea
utilizarii antibioticelor și a antibiotico-rezistentei;
- Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin;
- Programul național de sănătate a femeii și copilului;
- Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mică la naștere;
- Sindromul de izoimunizare RH;
- Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți;
- AP-ATI;
- AP - AVC- AC.
- Aparatură - 10.283.000 lei de la Ministerul Sănătății.

DENUMIRE MIJLOC FIX

U/M

CANT.

PRET

Finanţare din venituri proprii

VAL.

SECTIA

493778.31

Cardiotocograf

buc

2

17790.5

35581 BLOC NASTERE

Targă transport pacienți
(minim 150 kg)
Targă transport pacienți
(minim 150 kg)
Targă transport pacienți
(minim 150 kg)
Targă transport pacienți
(minim 150 kg)
Elevator hidraulic pacienți

buc

1

18421.2

18421.2 ATI II

buc

1

18421.2

18421.2 BLOC NASTERE

buc

1

18421.2

18421.2 BLOC OPERATOR

buc

1

18421.2

18421.2 ATI I

buc

1

9520

9520 ATI I

Elevator hidraulic pacienți

buc

1

9520

9520 NEUROLOGIE

Elevator hidraulic pacienți

buc

1

9520

9520 ATI II

Aspirator chirurgical

buc

2

4758.9

9517.71 ATI II

Aspirator chirurgical

buc

2

4758.9

9517.71 ATI I

Aspirator chirurgical

buc

1

4758.9

4758.9 NEUROLOGIE

Aspirator chirurgical

buc

2

4758.9

9517.8 BLOC OPERATOR

Aspirator chirurgical

buc

1

4758.9

4758.9 BLOC NASTERE

Pulsoximetru electric copii
masimo radical 7
Pulsoximetru

buc

2

8804.9

17609.8 NEONATOLOGIE

buc

4

9996

39984 NEONATOLOGIE

Centrifugă 24*10ml KJLC

buc

2

3693.8

Centrifugă cu robot
ANGULAR 24*15 ml

buc

1

4380.39

7387.6 LABORATOR
ANALIZE
4380.39 LABORATOR
ANALIZE
282

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

Autoclav vertical 100 litri cu
imprimanta
Lavoar apă sterilă cu 1 post

buc

1

26650.05

buc

1

9305.8

Lavoar apă sterilă cu 1 post

buc

1

9282

9282 CHIRURGIE I

Lavoar apă sterilă cu 1 post

buc

2

9282

18564 AMBULATORIU

Termostat laborator
(incubator) 120 litri
Sterilizator aer cald 200 litri

buc

2

9133.3

buc

2

13566

Aparat încălzire plasmă și
produse sanguine
Autoclav 12 litri

buc

1

43911

43911

buc

2

9633.1

19266.2

Mașină sigilat pungi

buc

1

16499.35

16499.35 STERILIZARE

Blocotecă

buc

1

17992.8

Maşină de splălat rufe

buc

1

41650

17992.8 ANATOMIE
PATOLOGICA
41650 SPALATORIE

Finanțare din subvenții

26650.05 LABORATOR
ANALIZE
9305.8 DERMATOLOGIE

18266.5 LABORATOR
ANALIZE
27132 STERILIZARE

11445984.98

Stație de colorare standard și
montare lame și lamele
Lampă operații

buc

1

314295.66

buc

1

123486.3

Lampa operatii

buc

3

123486.3

370458.9 BLOC OPERATOR

Lampa operatii

buc

2

124553.34

249106.68 BLOC OPERATOR

Lampa operatii

buc

1

124553.33

124553.33 BLOC NASTERE

Aparat ventilație

buc

3

114406.6

343219.8 ATI I

Aparat ventilatie

buc

3

114406.6

343219.8 ATI II

Trusă endoscopică digestivă
pentu gastroscopie și
colonoscopie
Trusă esofagoscopie cu
instrumentar pentru adulți

buc

1

412981.17

buc

1

110991.3

110991.3 BLOC OPERATOR

Trusă de laringoscopie
suspendată
Audiometru cu cabină

buc

1

50237.04

50237.04 BLOC OPERATOR

buc

1

75563.81

75563.81 ORL

Aparat radiologie digital cu 2
posturi
Masă operații ginecologie

buc

1

1429701.7

buc

2

212058

Masă operații urologie

buc

1

311018.4

311018.4 BLOC OPERATOR

Masă operații

buc

3

276853.5

830560.5 BLOC OPERATOR

Masă operații ortopedie

buc

1

313157.58

313157.58 BLOC OPERATOR

Ecograf hs 50n cw 3p soft
3d/4d REALISTIC

buc

1

279650

279650 OBSTETRICAGINECOLOGIE

Ecograf hs 50n cw 3p soft
electroscane
Defibrilator

buc

1

279650

279650 INTERNE II

buc

1

39984

39984 ONCOLOGIE

Defibrilator

buc

1

39984

39984 DERMATOLOGIE

314295.66 ANATOMIE
PATOLOGICA
123486.3 BLOC NASTERE

412981.17 CHIRURGIE I

1429701.7 RADIOLOGIE 700
424116 BLOC NASTERE
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Defibrilator

buc

1

39984

39984 R.M.F.B

Defibrilator

buc

1

39984

39984 INTERNE II

Defibrilator

buc

1

39984

39984 PSIHIATRIE

Defibrilator

buc

1

39984

39984 CAMERA GARDA 700

Defibrilator

buc

1

39984

39984 INTERNE I

Defibrilator

buc

1

39984

Defibrilator

buc

1

39984

39984 OBSTETRICAGINECOLOGIE
39984 BLOC NASTERE

Defibrilator

buc

1

39984

39984 ORTOPEDIE

Defibrilator

buc

1

39984

39984 UPU

Defibrilator

buc

1

39984

39984 NEUROLOGIE

Defibrilator

buc

1

39984

39984 UROLOGIE

Defibrilator

buc

1

39984

39984 ENDOCRINOLOGIE

Defibrilator

buc

1

39984

39984 GASTROENTEROLOGI

Defibrilator

buc

1

39984

39984 PEDIATRIE

Defibrilator

buc

3

39984

Defibrilator

buc

1

39984

39984 ATI I

Defibrilator

buc

1

39984

39984 ORL

Defibrilator

buc

1

39984

39984 NEONATOLOGIE

Defibrilator

buc

1

39984

39984 ATI II

Defibrilator

buc

1

39984

39984 OFTALMOLOGIE

Defibrilator

buc

1

39984

39984 BOLI INFECTIOASE

Aparat anestezie

buc

2

126050.75

252101.5 ATI I

Aparat anestezie

buc

2

126050.75

252101.5 ATI II

Aparat
ventilație
pentru buc
transport
Ecograf Doppler color portabil buc

2

71146.6

142293.2 NEUROLOGIE

1

89250

89250 NEUROLOGIE

Injectomate

buc

8

9520

76160 NEUROLOGIE

Injectomate

buc

1

9520

9520 ATI I

Injectomate

buc

1

9520

9520 NEFROLOGIE

Masă
de
consultații buc
ginecologică electrică
buc
Electrocardiograf 12 canale

2

24740.1

1

23919

Electrocardiograf 12 canale

buc

1

23919

23919 INTERNE I

Electrocardiograf 12 canale

buc

1

23919

23919 CARDIOLOGIE

Electrocardiograf 12 canale

buc

1

23919

23919 ATI I

Sistem complet pentru testare buc
la efort
buc
Biomicroscop

1

59975.99

2

49980

99960 OFTALMOLOGIE

Aparat
mișcare
membru superior
Nebulizator

pasivă buc

1

57000

57000 ORTOPEDIE

buc

1

18992.4

119952 BLOC OPERATOR

49480.2 OBSTETRICAGINECOLOGIE
23919 UROLOGIE

59975.99 CARDIOLOGIE

18992.4 CHIRURGIE II
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Nebulizator

buc

1

18992.4

18992.4 ONCOLOGIE

Nebulizator

buc

1

18992.4

Nebulizator

buc

1

18992.4

18992.4 OBSTETRICAGINECOLOGIE
18992.4 CARDIOLOGIE

Nebulizator

buc

1

18992.4

18992.4 UPU

Nebulizator

buc

1

18992.4

18992.4 PEDIATRIE

Nebulizator

buc

1

18992.4

18992.4 ORTOPEDIE

Nebulizator

buc

1

18992.4

18992.4 CHIRURGIE I

Nebulizator

buc

1

18992.4

18992.4 SPCIM

Nebulizator

buc

1

18992.4

18992.4 BOLI INFECTIOASE

Nebulizator

buc

1

18992.4

18992.4 ORL

Nebulizator

buc

1

18992.4

18992.4 NEONATOLOGIE

Nebulizator

buc

1

18992.4

18992.4 ATI II

Monitor funcții vitale

buc

3

12352.2

37056.6 CARDIOLOGIE

Monitor funcții vitale

buc

1

12352.2

12352.2 ATI II

Monitor funcții vitale

buc

1

12352.2

12352.2 ATI I

Monitor funcții vitale

buc

1

12352.2

12352.2 NEONATOLOGIE

Monitor funcții vitale

buc

1

12352.2

12352.2 AMBULATORIU

Spirometru

buc

1

9399.81

9399.81 AMBULATORIU

Computer tomograf 64
SLICE-URI
Ecograf cardiologie cu 2 sonde

buc

1

2299702.37

buc

1

224910

Transferuri voluntarePrimaria Târgu Jiu
Ecograf cardiologie cu 2 sonde

2299702.37 RADIOLOGIE 700
224910

CARDIOLOGIE

706046.04
buc

1

224910

224910 CARDIOLOGIE

Aparat radiografie brat c cios
connect
Donații

buc

1

481136.04

Vizualizator vene Vivo 5000 cu
stand podea
Microscop operator Leica
M680
Electrocardiograf PAGE
WRITER RC 20 PHILIPS
Defibrilator DFM EFFICIA
PHILIPS
Incubator ATOM

buc

1

16000

16000 UPU

buc

1

98086

98086 ORTOPEDIE

buc

1

17995.18

17995.18 CARDIOLOGIE

buc

1

29231.16

29231.16 CARDIOLOGIE

buc

1

47000

47000 NEONATOLOGIE

Masa radianta SUN FLOWER

buc

1

45200

45200 NEONATOLOGIE

Pulsoximetru radical 7 si
senzori
Monitor funcții vitale

buc

1

17500

17500 NEONATOLOGIE

buc

1

17850

17850 NEONATOLOGIE

Aparat anestezie Carestation
cu monitor
Aparat anestezie Carestation
cu monitor

buc

1

101177.87

101177.87 ATI I

buc

2

101177.87

202355.74 ATI II

481136.04 ORTOPEDIE
732945.77
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buc

1

140549.82

140549.82 ATI II

3. Venituri din contracte încheiate cu Institutele de medicină legală - 2.658.588 lei
4. Servicii medicale la cerere:
- încasări prin ambulatoriu de specialitate (fișe medicale, consultații, investigații paraclinice,
etc)- 958.491 lei
-rezerve-113.250 lei
-coplată-41.310 lei
VENITURI (ÎNCASĂRI)
Denumire indicator

Cod
indicator
2

1
Venituri din concesiuni și
închirieri
Venituri proprii din prestări
servicii

Prevederi
bugetare
3

30.05.30

23.000

33.10.08

Venituri din contracte încheiate
cu CAS Gorj
Venituri din contracte încheiate
cu DSP Gorj, pentru sume
alocate de la bugetul de stat
Venituri din contracte încheiate
cu Institutele de medicină legală
Donații

33.10.32

2.670.000

37.10

Venituri din valorificarea unor
bunuri
Sume utilizate din excedentul

LEI
Venituri
realizate la
31.12.2019
4

Procent
%(4/3)
5

28.218

122.69

2.131.500

2.308.752

108.32

33.10.21

80.049.790

77.417.808

96.71

33.10.30

19.102.210

19.015.212

99.54

2.658.588

99.57

741.850

15.000

2.02

39.10

10.500

16.153

153.84

40.15

13.395.080

0

0

Subvenții din bugetele locale

43.14

1.168.000

1.162.985

99.57

Subvenții din bug. de stat

43.16

10.283.000

10.283.000

100

43.10.33

67.087.000

48.10.02

Subvenții de la alte administrații
(buget local și M.S.)
Fondul Social European
Total venituri an 2019

66.239.552

98.74

1.002.060

334.166

33.35

197.663.990

179.479.434

90.80

Disponibil la 31.12. 2019= 9.337.283 lei
CHELTUIELI (PLĂȚI)
Denumire indicator
1
TOTAL CHELTUIELI
(SECTIUNEA

Cod
indicator
2

Credite bugetare
trimestriale
3
197.663.990

Plăți efectuate la
31.12.2019
4
183.537.227
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DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE
TITLUL I CHELTUIELI DE
PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI
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TITLUL X PROIECTE CU
FINANTARE DIN FONDURI
TITLUL XI ALTE
CHELTUIELI
SECTIUNE DEZVOLTARE
TITLUL XII ACTIVE
NEFINANCIARE
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10

140.390.000

137.750.223

20

42.373.350

32.961.644

58

1.030.790

345.847

59

540.000

527.035

71

13.329.850

11.952.477

La data de 31.12.2019 pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor
efectuate este deținută de cheltuielile de personal cu un procent de 75,05 % urmată de
cheltuielile cu bunurile si serviciile cu un procent de 17,32 %, cheltuielile de capital cu un
procent de 6,51 %, Cheltuieli privind proiecte (FSE) 0,19%, și alte cheltuieli 0,29%.
SITUAȚIA DATORIILOR
Soldul inițial al obligațiilor către furnizori la 01.01.2019 era de 4.303.198 lei, iar la
31.12.2019 este de 4.619.364 lei obligații care se încadrează în termenul legal de plată
prevăzut prin contract.
ACTIVITATEA SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ ÎN
ANUL 2019
Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală și compartimentul Informatică medicală este
organizat ca structură de sine stătătoare, aflat în subordinea directă a managerului și reprezintă
serviciul care colectează și centralizează datele referitoare la activitatea medicală a instituției
prin sistemul informatic, conform legislației în vigoare, și efectuează raportarile acestora în
vederea decontării. Această activitate are ca scop următoarele obiective:
1. creșterea eficienței operaționale a instituției în cadrul administratiei publice
2. informatizarea tuturor serviciilor adresate pacientilor
3. integrarea serviciilor prestate în reteaua nationala de informatii
4. asigurarea accesului la informatii de specialitate prin tehnologii de actualitate
5. imbunatatirea managementului fluxului de documente
6. furnizarea catre structurile competente autorizate a datelor de utilitate publica ale institutiei
7. cresterea disponibilitatii informatiilor despre activitatea medicala a institutiei
8. perfectionarea, şi, totodata, simplificarea relatiilor institutiei cu structurile administratiei
publice
În anul 2019, în cadrul Serviciului de Evaluare și Statistică Medicală și Compartimentului
Informatică Medicală s-au efectuat urmatoarele activități:
1. s-a asigurat raportarea activitatii institutiei catre Ministerul Sanatatii, Directia Judeteana de
Sanatate Publica, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casa Judeteana de Asigurari de
Sanatate, Scoala Nationala de Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul
Sanitar Bucuresti, Institutul National de Statistica
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2. s-au solicitat celorlalte departamente date, cu respectarea confidentialitatii acestora, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
3. s-a asigurat prezentarea indicatorilor de performanta ai managementului institutiei
4. s-a intocmit Raportul foilor de observatie clinica generala invalidate de catre Scoala
Nationala de Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti
pentru care se solicita revalidarea
5. s-au retransmis foile de observatie clinica generala invalidate de catre Scoala Nationala de
Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti conform
indicatiilor primite de la Comisia de analiza (regularizare)
6. s-au intocmit si raportat situatiile statistice, in termenul legal, la institutiile abilitate, cu
respectarea prevederilor legislatiei in vigoare
7. s-a participat la organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau
temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din cadrul serviciului
8. s-a participat la organizarea si desfasurarea examenelor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului din subordine din cadrul serviciului
9. s-au intocmit atributiile serviciului, sefului serviciului si personalului din subordine din
cadrul serviciului in vederea elaborarii Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al
institutiei
10. s-a intocmit registrul riscurilor pe care activitatile desfasurate in cadrul serviciului pot sa le
aiba
11. s-a intocmit planul de distribuire, colectare, prelucrare si analiza a chestionarelor de
feedback al pacientilor
12. s-a intocmit raportul de analiza statistica a chestionarelor de feedback al pacientilor
13. s-a intocmit planul de distribuire, colectare, prelucrare si analiza a chestionarelor de
satisfactie a personalului angajat in cadrul institutiei
14. s-a intocmit raportul de analiza statistica a chestionarelor de satisfactie a personalului
angajat in cadrul institutiei
15. s-au intocmit dispozitii privind bunul mers al activitatilor care se deruleaza in cadrul
serviciului
16. s-au organizat cursuri de instruire cu personalul care utilizeaza sistemul informatic in
realizarea sarcinilor de serviciu si s-au intocmit procesele verbale de instruire, conform
tematicii si graficului de instruire stabilite
17. s-au pus la dispozitia responsabililor cu managementul calitatii serviciilor medicale datele
necesare incarcarii in solutia CaPeSaRo care reprezinta o aplicatie informatica, pusa la
dispozitia unitatilor sanitare pentru optimizarea transmiterii informatiilor (documentelor)
necesare pregatirii vizitei de evaluare in vederea acreditarii (incarcarea in format electronic a
documentelor cerute de catre comisia de evaluare in vederea consultarii acestora in etapa de
previzita)
18. s-au intreprins actiuni (cerinte) pentru realizarea obiectivelor specifice (criterii) pentru
indeplinirea standardelor de acreditare a institutiei; demonstreaza conformitatea indicatorilor
care se regasesc in listele de verificare (formulare tipizate, elaborate de catre structurile de
specialitate ale ANMCS si utilizate in vederea colectarii datelor)
19. s-a completat fisa de autoevaluare care reprezinta un document tipizat, elaborat de catre
structurile de specialitate ale ANMCS, prin care se solicita institutiei informatii despre nivelul
de indeplinire a cerintelor standardelor de acreditare in etape succesive ale procesului de
evaluare si acreditare (standarde de acreditare = niveluri de performanta realizabile si
masurabile, agreate de ANMCS, constituite din seturi de criterii si cerinte care definesc
asteptarile privind performanta, structura si procesele in institutie)
20. s-au organizat cursuri de instruire a personalului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea
in munca si situatiile de urgenta si s-au intocmit procesele verbale de instruire
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21. s-a solicitat angajarea de personal de specialitate in cadrul serviciului
22. s-a aprovizionat serviciul cu materiale necesare unei functionari normale a activitatii
23. s-au intocmit documente administrative
24. s-au stabilit activitatile care se deruleaza in cadrul serviciului si s-au revizuit procedurile
operationale pentru acestea
25. s-a intocmit documentatia necesara incheierii contractelor/actelor aditionale cu Casa
Judeteana de Asigurari de Sanatate pentru serviciile medicale spitalicesti
26. s-au intocmit masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea si arhivarea
datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii,
dezvaluirii sau accesului neautorizat, inclusiv fizic la server, precum si impotriva oricarei alte
forme de prelucrare ilegala
27. s-a propus configuratia optima a echipamentelor de calcul (calculatoare) care urmau sa fie
achizitionate si incluse in sistemul informatic
28. s-au instalat echipamentele de calcul (calculatoare, monitoare, imprimante, faxuri, etc.) si
de telecomunicatie achizitionate
29. s-au intretinut echipamentele de calcul si de telecomunicatie din sistemul informatic
30. s-a evaluat starea tehnica a echipamentelor de calcul si de telecomunicatie
31. s-au planificat reviziile periodice ale componentelor sistemului informatic in scopul evitarii
caderilor accidentale ale acestuia
32. s-a intervenit prompt in cazul intreruperii functionarii sistemului informatic in scopul
repunerii cat mai rapide in functiune a acestuia prin asigurarea depanarii defectiunilor sau, dupa
caz, s-a propus apelarea, la o terta persoana de specialitate, insotita de analiza costurilor
interventiei tehnice
33. s-a inventariat sistemul informatic
34. s-au consultat manualele de utilizare in ceea ce priveste utilizarea si exploatarea sistemului
informatic
35. s-a preocupat de imbunatatirea continua a sistemului informatic cu noutatile aparute pe piata
36. s-a preocupat de incheierea de contracte de mentenanta pentru componentele sistemului
informatic
37. s-au instalat si upgradat (trecerea la o versiune noua, imbunatatita) sistemele de operare
achizitionate cu licenta
38. s-au instalat si upgradat (trecerea la o versiune noua, imbunatatita) aplicatiile informatice
achizitionate cu licenta
39. s-au instalat si s-au actualizat programe informatice impotriva virusilor informatici
achizitionate cu licenta
40. s-au instalat driverele imprimantelor achizitionate
41. s-au instruit utilizatorii sistemului informatic in ceea ce priveste utilizarea corespunzatoare
a echipamentelor de calcul (calculatoare, monitoare, imprimante, faxuri, cititoare, etc.) puse la
dispozitie acestora
42. s-a raspuns solicitarilor utilizatorilor sistemului informatic in scopul rezolvarii problemelor
legate de utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor de calcul puse la dispozitie acestora
43. s-au instruit utilizatorii sistemului informatic in ceea ce priveste utilizarea corespunzatoare
a aplicatiilor informatice
44. s-au sustinut activitati de instruire a utilizatorilor sistemului informatic prin organizarea de
cursuri de instruire in domeniul IT, conform unei tematici si unui grafic de instruire stabilite
45. s-a tinut evidenta problemelor critice care afecteaza bunul mers al activitatii in domeniul IT
si s-au propus solutii de remediere
46. s-a administrat si s-a dezvoltat site web-ul institutiei cu informatiile de interes public care
au fost puse la dispozitie de catre departamentele care sunt obligate sa respecte prevederile
legislatiei in vigoare de a le publica, precum si cu alte informatii utile
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47. s-au creat si s-au comunicat adresele de e-mail tuturor departamentelor medicale si
administrative din cadrul institutiei, necesare desfasurarii activitatilor din cadrul acestora
48. s-a asigurat functionarea internet-ului
49. s-a asigurat functionarea postei electronice
50. s-a asigurat receptia/transmisia documentelor, utilizand posta electronica
51. s-a asigurat securitatea bazelor de date prin elaborarea unor politici (masuri) de securitate
(siguranta) a sistemului informatic care sa ofere liniile directoare in cazul
distrugerilor/pierderilor accidentale/intentionate
52. s-a asigurat mentinerea pornita a serverelor pastrate intr-o incapere speciala dotata cu aparat
de aer conditionat, dotata cu camera video, dotata cu stingator de incendiu pentru crearea
parametrilor optimi de functionare a acestora
53. s-a propus achizitionarea de surse de alimentare neintreruptibile de putere care sa fie
conectate intre reteaua de alimentare si consumatori (calculatoare, monitoare, imprimante,
faxuri, etc.) cu scopul de a proteja consumatorii de perturbatiile existente in reteaua de
alimentare, concret, la intreruperea tensiunii de alimentare aceste surse sa furnizeze energie fara
intrerupere (UPS – Uninterruptible Power Supply)
54. s-a propus achizitionarea sistemelor de operare cu licenta
55. s-a propus achizitionarea aplicatiilor informatice cu licenta
56. s-a participat la testarea aplicatiilor informatice achizitionate cu licenta
57. s-a administrat drepturile de acces autorizat ale utilizatorilor sistemului informatic pe
niveluri de acces
58. s-a verificat istoricul inregistrărilor de acces ale utilizatorilor sistemului informatic la
date/informaţii în vederea detectării activităţilor informatice neautorizate
59. s-a descarcat online si s-a incarcat sistemul informatic cu serii de retete medicale care sunt
prescrise electronic pacientilor prezenti pentru ingrijiri medicale de catre medicii prescriptori
60. s-a descarcat online si s-a incarcat sistemul informatic cu fisiere, care folosesc tehnologia
xml, de tip PERSONALIZARE, NOMENCLATOARE, MEDICI, etc.
61. s-au instalat aplicatiile necesare utilizarii dispozitivului e-token, care se conecteaza in
extensia USB a calculatorului, pe care se afla certificatul digital calificat, utilizat pentru crearea
semnaturii electronice extinse, respectiv : lantul de incredere DigiSign si driverul DigiSign etoken al dispozitivului e-token
62. s-a instruit personalul in ceea ce priveste folosirea dispozitivului e-token
63. s-a transmis electronic la CNAS certificatul digital calificat in vederea inregistrarii acestuia
64. s-a instalat si upgradat (trecerea la o versiune noua, imbunatatita) aplicatia informatica pusa
la dispozitie gratuit de catre SNSPMPDSB pentru raportarea setului minim de date la nivel de
pacient in regim de spitalizare continua si de zi de la toate spitalele din Romania, in baza
normelor in vigoare ale CNAS si MS
65. s-a asigurat functionarea echipamentelor de calcul (calculatoare, imprimante, monitoare,
faxuri, cititoare, etc.) care sunt puse la dispozitia utilizatorilor sistemului informatic
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC ÎN ANUL 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei
de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul
Compartimentului Juridic au asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu în conformitate cu Constituţia şi legile tării. Astfel, consilierii
juridici au reprezentat unitatea în serviciul căreia se află, au apărat drepturile şi interesele
legitime ale acesteia în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi
cu orice persoană juridică sau fizică, în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii.
În anul 2019, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic au fost:
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- reprezentarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu în faţa instanţelor de judecată, atât la
fond cât şi în căile de atac s-a realizat într-un număr de 20 de dosare în cauze privind litigii de
muncă, 4 plângeri contravenționale, 4 dosare în materia contenciosului administrativ;
- unitatea s-a constituit parte civilă într-un număr de 29 dosare penale, în vederea recuperării
cheltuielilor de spitalizare ocazionate de internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului;
- somarea persoanelor vinovate de producerea unor accidente de circulaţie, vătămări corporale,
agresiuni în vederea recuperării cheltuielior de spitalizare ocazionate de internarea părţilor
vătămate în secţiile spitalului;
- promovarea de acţiuni civile privind recuperarea cheltuielior de spitalizare ocazionate de
internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului, ca urmare a faptului că persoanele vinovate de
producerea unor accidente de circulaţie, vătămări corporale, agresiuni în vederea recuperării
cheltuielior de spitalizare ocazionate de internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului, nu au
dat curs somaţiilor trimise de unitate;
Prin concluziile orale sau scrise, consilierii juridici au susţinut drepturile şi interesele
legitime ale unităţii , au respectat normele de deontologie profesională prevăzute în legea pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
De asemenea, au fost respectate dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi
cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoană juridică ce o reprezintă
le poate avea, fiind respectate secretul şi confidenţialitatea activităţii, în condiţiile legii.
- aducerea la cunoştinţa conducerii unităţii, a serviciilor, birourilor , compartimentelor,
secţiilor, Ambulatoriului integrat a legislaţiei specifice în domeniul sanitar;
- acordarea de consultanţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu;
- avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor emise la nivelul Serviciului RUONS din cadrul
unităţii cât şi la nivelul altor compartimente de specialitate, respectiv un număr de 1122;
- au fost intocmite un numar de 8 dispozitii cu caracter disciplinar, întemeiate pe dispoziţiile
Codului Muncii , Regulamentului intern, Contractului Colectiv de Muncă;
- au vizate pentru legalitate contractele individuale de muncă a personalului nou angajat;
- au fost vizate pentru legalitate actele adiționale la contractele individuale de muncă privind
modificări aduse contractelor individuale de muncă;
- au fost vizate pentru legalitate contractele de achiziţii publice , contractelele de concesiune
de lucrări publice încheiate în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale si
HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Astfel, au fost vizate pentru legatitate de consilierii juridici din cadrul compartimentului
Juridic contracte de furnizare medicamente, materiale , sanitare dezinfectanți, prestări servicii,
achiziții alimente;
- s-au avizat notele justificative elaborate de catre Biroul de achiziţii publice privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică iniţiate de Spitalul Judetean de Urgenţă Tg-Jiu, din punct de
vedere al respectării prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale si HGR nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice.
- participarea, în calitate de membrii, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică iniţiate de catre Spitalul Judetean de Urgenţă Tg-Jiu, cu
respectarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale si HGR
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice;
291

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

- informarea periodică a conducerii unităţii, compartimentelor, serviciilor şi secţiilor din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, privind apariţia actelor normative;
- solutionarea petiţiilor şi sesizărilor repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- asigurarea accesului la informaţiile de interes public gestionate de unitate , potrivit Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si HGR nr. 123/2002 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;
- participarea în calitate de membrii, la soluționarea contestațiilor privind organizarea și
desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante la nivelul unității;
- participarea în calitate de membrii în comisiile de cercetare disciplinară, numite de conducerea
unității, cât și în diverse comisii de verificare dispuse de conducerea unității;
FARMACIE
S-a realizat contractarea medicamentelor necesare tratării patologiei, dar și medicamentele
neapărat necesare în situații de urgență, conform legislației în vigoare. S-a reușit realizarea
aprovizionării ritmice și suficiente, cu medicamente și materiale sanitare, astfel încât activitatea
medicală să se desfașoare optim din acest punct de vedere.
COMPARTIMENTUL DIETETICĂ
Au fost elaborate meniuri diversificate care satisfac atât nevoile organoleptice cât si
necesarul zilnic de calorii, ținându-se seama de faptul că simptomatologia generată de
afectiunile tratate (febra, frison, durere, dar și de boala în sine), necesită o creștere a necesarului
zilnic de calorii, necesități obligatoriu de respectat.
Regimurile impuse de patologie sunt codificate, iar asistentul de dietetică comunică
permanent cu medicii și totodată verifică gradul de satisfacție al pacienților.
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ ÎN ANUL 2019
Activitatea în compartimentul de securitate şi sănătate în muncă pentru anul 2019, s-a
desfăşurat în conformitate cu Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă actualizată,
H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
319/2006 actualizată, precum şi a altor reglementări legislative în domeniu.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
1. Elaborarea de instrucţiuni proprii fiecărui loc de muncă.
2. Elaborarea tematicii pentru instruirea periodică la locul de muncă specifică fiecărei funcţii.
3. Controale pentru verificarea efectuării instructajului la locurile de muncă.
4. Participarea la controalele ITM Gorj şi soluţionarea măsurilor dispuse după fiecare control.
5. Verificarea efectuării controlului medical periodic a tuturor angajaţilor.
6. Evidenţierea cazurilor de îmbolnăviri profesionale şi urmărirea acestora.
7. Elaborarea actelor şi temelor pentru întocmirea şi aprobarea dosarelor ce marchează
activitatea de SSM în unitate(tematici, măsuri organizatorice).
8. Întocmirea rapoartelor solicitate de către ITM Gorj.
9. Verificarea permanentă a echipamentelor şi a locurilor de muncă.
10. Evidențierea persoanelor gravide conform OUG 96/2003
11. Evidențierea substanțelor chimice periculoase manipulate în unitate
12. Mentinerea evidentei despozitivelor medicale conform Ordinului 308/2015
13. Alte activități conform fișei postului
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ACTIVITATE DE SECRETARIAT
Persoana cu atribuții de secretariat efectuează cu profesionalism sarcinile de serviciu,
efectuează legaturile telefonice în interiorul și afara unității, înregistrează corespondența și o
distribuie sub semnătură, transmite și primește faxuri, execută alte sarcini trasate de managerul
unității.
În anul 2019, secretariatul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a asigurat o bună
comunicare cu toate compartimentele unității și a transmis corect și în timp util informațiile.
A manifestat atenție față de toate persoanele straine care au venit în instituție indiferent în
ce calitate s-au prezentat acestea. S-a remarcat o preocupare permanentă pentru promovarea
imaginii unității prin comportamentul adoptat și prin activitatea desfășurată, a fost asigurată
pastrarea confidențialității asupra informațiilor.
ACTIVITATEA DE ARHIVARE
- S-au furnizat relațiile cerute respectând secretul profesional;
- S-au îndosariat, numerotat și predat anual documente conform prevederilor legale la arhivă;
- S-au formulat răspunsuri la adresele, petițiile și sesizările autorităților și instituțiilor publice,
precum și ale persoanelor fizice.
MENȚINEREA ȘI SUPRAVEGHEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII
Activitatea serviciului Managementul Calității este reglementată de art.2 din Ordinul
Ministerului Sănătății nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii
serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi
a autorităţilor administraţiei publice locale.
În conformitate cu art.1, art 2 și art.3 din Dispoziția managerului Spitalului Județean de
Urgență Târgu Jiu nr.489/11.06.2014, începând cu data de 02.06.2014 s-a înfințat în strucura
organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, serviciul Managementul Calității
cu 8 posturi, având stipulate responsabilitățile și atribuțiile de serviciu în fișa postului.
Activitatea Serviciului Managementul Calității pentru perioada 01.01-31.12.2019 s-a
desfășurat în conformitate cu Ordinul Autorității Naționale de Management al Calității în
Sănătate nr.639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităților sanitare
acreditate, și a constat în:
- Continuarea monitorizării prin urmărirea conformităţii serviciilor medicale și administrative
acreditate din unitatea noastră cu cerinţele standardelor de acreditare şi cu celelalte prevederi
legale aplicabile pe toată durata de valabilitate a acreditării.
-Inițierea procesului de monitorizare semestrială și anuală în vederea raportării de către
Serviciul Managementul Calității, la termenele comunicate de A.N.M.C.S, a setului de
indicatori de monitorizare semestrială, și anuală prin analiza cărora s-a urmărit determinarea,
în dinamică, a evoluției unității sanitare în procesul de îmbunătățire a calității serviciilor de
sănătate oferite și a siguranței pacientului.
-Comunicarea către toate structurile de activitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Târgu Jiu a Ordinului nr. 35 din data de 20.02.2018 pentru modificarea Ordinului Președintelui
Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 8/2018 privind aprobarea
instrumentelor de lucru utilizate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în
Sănătate în cadrul celui de al II-lea Ciclu de acreditare a spitalelor.
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN ÎN ANUL
2019
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Activitatea Compartimentului de Audit Intern s-a desfăşurat în anul 2019 în baza
Planului Anual de Audit pentru anul 2019, înregistrat şi aprobat cu nr. 37844 /29.11.2018
precum şi a unor activităţi non audit.
La nivelul Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu în anul 2019 au fost realizate un număr
de 4 misiuni de asigurare, s-a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii, dupa cum urmeaza:
1. “Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei”;
2. Misiune de audit privind „Organizarea recrutării personalului - Raport de audit nr.
912/10.01.2020;
3. Misiune de audit ad-hoc privind „Auditarea consumului de materiale sanitare;
4. Misiune de audit ad-hoc privind „Verificarea modului de utilizare a instrumentarului medical
si a aparaturii medicale din cadrul S.J.U.TG-JIU’’.
Acțiuni non-audit:
1. Verificarea activității Stației de hemodializa in baza dispozitiei nr. 552/12.08.2019;
2. Verificarea existentei atestatelor de studii complementare in asistenta medicala de urgentă,
in baza dispozitiei nr. 678/18.09.2019;
3. Verificarea privind achizitia de aparatura medicala si echipamente medicale in anul 2019, in
baza dispozitiei nr. 759/08.10.2019;
4. Verificarea privind organizarea concursului de autopsier debutant, in baza dispozitiei nr.
769/10.10.2019;
5. Cercetare disciplinara in baza dispozitiei nr. 790/23.10.2019;
6. Verificare aspectelor sesizate cu privire la concursul de asistent medical din cadrul U.P.U.SMURD, in baza dispozitiei nr. 868/12.11.2019;
7. Verificarea aspectelor sesizate cu privire la modul de desfasurare a probei interviu a
concursului pentru ocuparea postului de asistent medical din cadrul Sectiei Pediatrie, in baza
dispozitiei nr. 909/28.11.2019;
8. Cercetare disciplinară Todea Adina Ileana, in baza dispozitiei nr. 981/09.12.2019;
9. Stabilirea personelor vinovate in vederea recuperarii sumei de 10.000 lei –sanctiune
contravențională Curtea de Conturi, in baza dispozitiei nr.1020/17.12.2019.
Alte acțiuni:
- Elaborarea Planului Anual de Audit pentru anul 2020.
- Întocmirea referatului de justificarea a Planului Anual de Audit pentru anul 2020.
- Elaborarea Programului de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatilor de audit public
intern.
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SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR
VLADIMIRESCU

Unitatea sanitară urmăreşte imbunătățirea stării de sănătate a populaţiei și realizarea
un sistem de sănătate modern și eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea
Europeană, pus permanent în slujba cetățeanului. Spitalul va trebui să-și gandească viitorul
nu numai la nivel de supravieţuire ci și ca ofertant de servicii diversificate și de calitate pentru
utilizatorii din ce in ce mai diverşi si cu noi așteptări.
1.
Obiectiv general:
Creșterea calității serviciilor medicale și administrative în condiții de eficiență și eficacitate
maximă
Obiectiv specific nr. 1 – Imbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate
Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important în domeniul
sănătății, deoarece crește gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele
tehnologice si terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care
cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficiență, continuitatea îngrijirilor,
siguranţa pacientului, competența echipei medicale, satisfacția pacientului, dar si a personalului
medical.

Activități:
1.1. Îmbunătățirea practicilor medicale si de ingrijire a pacientului, prin implementarea
ghidurilor naționale aprobate prin ordine ale Ministrului sănătății, protocoalelor adoptate de
asociațiile profesionale la nivel național sau adoptarea unor ghiduri de practică europene sau
internaționale, prin elaborarea de protocoale terapeutice în baza ghidurilor adoptate.
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019

Implementarea ghidurilor de practică si adoptarea de protocoale terapeutice, algoritmuri
de investigații, diagnostic sau tratament;
Responsabil: Medicul șef de secție

Implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire
pe tipuri de pacient si nevoi;
Responsabil: director medical/ asistenți șefi
1.2. Îmbunătățirea calității ingrijirilor acordate pacientului prin implementarea
ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de îngrijire pe tipuri de pacient si
nevoi.
1.3 Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociații, servicii sociale,
medico-sociale și de îngrijire la domiciliu, în scopul asigurării integrării sociale si a
continuității îngrijirilor acordate pacientului.
1.4
Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor asociate activității medicale
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019
- Reducerea până la eliminare a infecțiilor asociate activității medicale asociate actelor
invazive;
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- Controlul răspândirii bacteriilor multirezistente și emergența fenomenelor infecțioase cu
potențial epidemic;
- Întărirea sistemului de supraveghere și control al infecțiilor asociate activității medicale;
- Implicarea organizației la toate nivelurile in politica de prevenire a infecțiilor asociate
activității medicale și gestiunea riscului infecțios;
- Întărirea prevenirii transmiterii încrucișate a microorganismelor;
Indicatori măsurabili respectiv anul 2019:
Incidența infecțiilor asociate actului medical (nr. infecții asociate actului medical/ nr.
pacienți externați x100) = 4/ 3054 x 100
spital = 0.13 ( 4 probe confirmate pozitiv)
secția pneumologie I = 0.18 (2 probe confirmate pozitiv)
secția pneumologie II =0.08 (1 probe confirmate pozitiv)
secția pneumologie III =0.13 (1 probe confirmate pozitiv)
Total probe Clostridium = 31 din care 4 pozitive
Obiectiv specific nr. 2 - Dezvoltarea, organizarea, modernizarea infrastructurii
spitalului şi dotarea cu aparatură/echipamente medicale
Activități
2.1. Optimizarea structurii spitalului
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019

Dimensionarea reală a numărului de paturi din structură cât și a numărului de paturi
contractabile anual, în funcție de indicatorii de utilizare – structură modificată la 18.12.2019:
Diminuarea din compartimentele TBC a numărului de paturi în structură cu 10 paturi;

Dezvoltarea serviciilor privind ambulatoriul de specialitate:
Integrarea în structura spitalului a Dispensarului TBC – notă de fundamentare și
solicitare realizată și depusă la UAT Consiliul Județean Gorj;
Integrarea în structura spitalului a laboratorului BKTBC – notă de fundamentare și
solicitare realizată și depusă la UAT Consiliul Județean Gorj.
Indicatori măsurabili în perioada evaluatărespectiv anul 2019:
- Nr. Sectii = 3;
- nr. Paturi = 226 din care 176 contractate;
- Rata de utilizare a paturilor:
RU(conform structură aprobată) = 63,37
RU(conform structură contractată) = 81,37
- Indicele de utilizare a paturilor:
IU(conform structură aprobată) = 231,3
IU(conform structură contractată) = 297,01
2.2. Dotare cu aparatură medicală
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019

Stabilirea necesarului optim de dotări privind aparatura medicală;

Elaborarea notelor de fundamentare anuală a listelor de investiții privind dotările;

Elaborarea listelor anuale de investiții privind dotările;
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Identificarea resurselor financiare si elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli care
să cuprindă aceste dotări.
Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2019:
Lista dotari efectuate.
Nr.crt. Denumire
Cantitate.(buc)
1
Aspirator chirurgical
7
2
Aparat aerosoli cu ultrasunete
6
3
Spirometru
4
4
Defibrilator automat
4
5
Echipament detectie rapida a Mycobacterium Tuberculosis
1
6
Ecograf multidisciplinar
1
7
Videomicroscop optic binocular
1
8
Centrifuga de laborator
1
Agitator orbital cu timer si platforma larga pentru containere
9
1
de diferite tipuri
10
Analizor urini urilyzer
1
11
Ascensor alimente
1
12
Masini automate pentru spalat vase
6
13
Vesela (farfurii întinse, adânci, căni)
250
14
Lenjerie pat (cearceaf, plic, fata perna)
226
15
Masa salon
109
16
Birou
11
17
Etajera ½ usi
10
18
Scaun directorial
11
19
Rafturi depozitare
45
20
Europubela
4
21
Imprimanta multifunctional
9
22
Comoda
9
23
Cuier
9
24
Carucior curatenie
8
25
Masa bucatarie blat
6
26
Banda de alergare
1
27
Bicicleta eliptica
1
28
Gantere
10
29
Pulsoximetru
2
30
Marmita inox
4
31
Bancute fara spatar
10
32
Stingator
20
33
Termohigrometru
3
34
Frigider
8
35
Imprimanta
3
36
Laptop
1
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37
Desktop (calculator)
2
38
Sistem Lenovo
3
2.3. Îmbunătățirea condițiilor hoteliere și a circuitelor intraspitalicești
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019

Reabilitare interioară pavilion spital – finalizat;

Înlocuire mobilier - finalizat;

Reabilitare împrejmuire areal spital– fundamentare și propunere în lista de investiții din
subvenții autoritatea locala pentru anul 2019;

Realizare amenajare peisajistică parc agreement - finalizat;

Realocare spațiu ambulatoriu, camera de gardă și laborator explorări funcționale finalizat;

Reabilitare terase circulabile și necirculabile clădire spital– finalizat;

Înlocuire ascensor alimente – finalizat;

Înlocuire coșuri fum centrala termica și instalarea unei stații de dedurizare a apei –
finalizat;
Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2019:
- Saloane reabilitate: realizat 100%
- Mobilier înlocuit: realizat 100% din cel degradat
- Reabilitare terase circulabile și necirculabile clădire spital- realizat;
- circuite funcționale: realizate;
- Înlocuire ascensor alimente – realizat;
- Înlocuire coșuri fum centrala termica și instalarea unei stații de dedurizare a apei – realizat;
2.4. Acreditare spital ciclul II.
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019
Rezultate așteptate/ Obiectiv specific 2:
1.
Îmbunătățirea prestației medicale vizând patologia respiratorie, având în vedere că
pacienții cu tuberculoză se prezintă la consultație cu simptome nespecifice, discrete, necesitând
un diagnostic diferențiet elaborat, de celemai multe ori eronat;
2.
Îmbunătățirea comunicării spitalului cu dispensarul de specialitate – procedură
operațională;
3.
Diagnosticarea precoce și scurtarea timpului de diagnosticare pentru afecțiuni
pulmonare ( în special tuberculoză-risc de contagiozitate ridicat-prioritate absolută
reprezentând internarea corespunzătoare a suspecților TB, investigarea intensivă vizând
stabilirea promptă a diagnosticului și instituirea tratamentului specific precum și scoaterea lor
din colectivitate, izolare obligatorie);
4.
Majorarea veniturilor contractate pentru afecțiuni cronice tratate, altele decât
tuberculoza prin suplimentarea numărului de paturi contractate din compartimentele de
recuperare medicală respiratorie cu min. 10 paturi.
5.
Sporirea confortului hotelier al pacientului și implicit al satisfacției acestuia;
6.
Asigurarea circuitelor specifice ale spitalului conform cu legislația în vigoare;
7.
Grad de încredere ridicat datorită menținerii nivelului de acreditare.
Obiectiv specific nr. 3 – Îmbunătățirea managementului resurselor umane
Activități:
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3.1. Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a
personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obţinerea de competente si
supraspecializari, la nivelul actual al cunoaşterii si nevoilor naţionale
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019

aplicarea planului de formare profesională, elaborat pe baza propunerilor șefilor de
secții, avizat de către Consiliul Medical și aprobat de comitetul director;

organizarea de cursuri de pregătire cu personalul medico-sanitar la nivelul spitalului.
3.2. Completarea deficitului de personal
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019
-Completarea echipei prin angajarea pe posturile vacante:
1 fiziokinetoterapeut;
1 asistent generalist;
1 muncitor calificat;
Completarea posturilor vacantate natural - realizat.
Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2019:
- Număr de participări la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal – conform planului
anual de formare a personalului;
- Organigrama completă – conform planului anual de selecție și recrutare personal.
Monitorizare și evaluare prin Raport anual de evaluare a indicatorilor de performanță
managerială: anual
Termen de realizare: permanent
Buget necesar: 230.000 lei/an
Responsabil: Manager, sef serviciu RUNOS și MCSM
Rezultate așteptate/ Obiectiv specific 3:
1.
Creșterea performanței actului medical și implicit a calității acestuia;
2.
Asigurarea activității specifice spitalului cu personal de specialitate
Obiectiv specific nr. 4 – Îmbunătățirea managementului financiar al spitalului
Activități:
4.1. Creşterea transparentei in utilizarea fondurilor
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019

dezvoltarea de soft informatic al spitalului in scopul evidenţierii costurilor reale
ale serviciilor medicale;

Organizarea de licitații pentru achiziţii de bunuri si servicii;

Întărirea capacității de evaluare și control intern;

Afişarea permanentă a datelor financiare de interes public.
4.2. Întărirea disciplinei financiare
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019
 Asigurarea finanțării serviciilor medicale realizate, a programelor naţionale de sănătate si a
celorlalte acţiuni si activitati, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea in bugetul aprobat;
 Fundamentarea propunerilor de buget iniţiale si de rectificare pe baza principalelor strategii
ale spitalului;
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 Încheierea exercitiilor financiare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor financiare
trimestriale si anuale, potrivit dispoziţiilor legale;
 Analiza, verificarea si înaintarea spre avizare a bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit
dispoziţiilor legale;
 Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice;
 Respectarea cu strictețe a disciplinei financiare și bugetare, prin emiterea de norme
metodologice si instrucţiuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementări contabile
specifice domeniului sanitar.
4.3. Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019
 Contractarea contravalorii serviciilor medicale pe bază de criterii obiective si reducerea
influenței criteriului istoric.
 Atragerea de resurse suplimentare pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate, în acest sens,
prin Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, au fost instituite unele contribuții
ale persoanelor juridice care produc sau importă produse de tutun, băuturi alcoolice sau
realizează încasări din activități publicitare ale acestora care, potrivit legii, se utilizează pentru
investiții în infrastructura sistemului sanitar public;
 Finanţarea unor programe curative de sănătate care se derulează din transferuri de la bugetul
de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății (Programul naţional de tuberculoza).
 Aplicarea si implementarea Proiectelor Europene eligibile pentru spital - atragerea de fonduri
europene (reabilitare infrastructură, informatizarea spitalului, formarea de personal, activități
de mediu, etc.).
 Includerea in strategia de dezvoltare a autorității locale/Ministerul Sănătății.
4.4. Creşterea capacității de control al costurilor
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019
În prezent, calculul costurilor la nivel de pacient și crearea unui proces regulat de calculare a
costurilor serviciilor spitaliceşti constituie un element important în fundamentarea actului
decizional în vederea unui management performant. Transparența în sănătate este condiţia
esenţială pentru realizarea unei alocări echitabile bazate pe raportul cost/eficiență.
 instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizării resurselor financiare;
 pregătirea specifică a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor care
autorizează utilizarea resurselor;
 evaluarea cantitativă si calitativă a stocurilor, efectuată periodic;
 necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic;
 întocmirea planului de achiziţii si a calendarului de achiziţii;
 implicarea personalului etnic/medical specializat în îndeplinirea strategiei de achiziţii.
Indicatori economico-financiari măsurabili în perioada evaluată respectiv anul
2019:
1.
execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat = 97,53%;
2.
procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului = 82,28%;
3.
procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului = 3,64%;
300

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie = 396,24 lei;
procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului = 50,32%.
Monitorizare, evaluare, raportare(de etapă).

Monitorizarea lunară și trimestrială a cheltuielilor efectuate de spital;

Monitorizarea lunară și trimestrială a cheltuielilor de personal;

Monitorizarea periodică, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare
si a plaţilor efectuate pentru bunuri si servicii de către unitatile sanitare cu paturi finanțate
integral din venituri proprii.
Obiectiv specific nr. 5 - Promovarea imaginii spitalului
Promovarea imaginii spitalului în vederea creşterii numărului de pacienţi şi a
încrederii acestora în serviciile oferite.
Activități:
5.1. Îmbunătățirea site-ului de prezentare a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu’’.
5.2. Lansarea unor campanii de promovarea a spitalului in mass media
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019:
- elaborarea unui logo si a unui set de mesaje de prezentare, centrate pe ideea de spital
nou, sistem ISO implementat, spital acreditat, aparatură modernă, parteneriate valoroase;
- tipărirea de pliante, postere cu mesajele de promovare;
- prezentarea activității spitalului în emisiuni televizate;
- participări la simpozioane și conferințe de specialitate.
- continuarea parteneriatelor în activitatea de cercetare.
Activitatea secțiilor, serviciilor și compartimentelor din structura spitalului
Indicatori de utilizare:
SECŢIA I – 80 PATURI DIN CARE:
compartiment tbc 50 paturi.
compartiment pneumologie 19 paturi.
compartiment recuperare medicală respiratorie 11 paturi.
Structura de personal este următoarea:
- trei medici primari.
- 14 asistenţi medicali.
6 infirmiere.
5 ingrijitoare de curăţenie.
SECŢIA II – 86 PATURI DIN CARE:
compartiment tbc 55 paturi.
compartiment pneumologie 20 paturi.
compartiment recuperare medicală respiratorie – 11 paturi.
Structura de personal este următoarea:
un medic primar, doctor în ştiinţe medicale.
doi medici primari.
15 asistenţi medicali.
6 infirmiere.
5 ingrijitoare de curatenie.
4.
5.
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SECŢIA III – 60 PATURI DIN CARE:
compartiment tbc 38 paturi.
compartiment pneumologie 14 paturi.
compartiment recuperare medicală respiratorie – 8 paturi.
Structura de personal este următoarea:
doi medici primari.
un medic specialist.
13 asistenţi medicali.
6 infirmiere.
4 îngrijitoare de curăţenie.
Echipamente specifice existente la nivel de secții:
- oxigenatoare = 30
- lampi ultraviolete = 32
- negatoscoape = 9
- aspiratoare vacuum = 5
- tensiometre = 26
- pulsoximetre = 19
- truse urgență = 8
- ecograf = 1
-defibrilatoare automate = 3
- monitor funcții vitale cu capnograf IM – 12 = 3
- poligraf SOMNOLAB 2 = 1
- Auto CPAP Prisma APAP = 1
- BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA 30 ST = 3.
- butelii de oxigen = 6
Activitatea medicala la nivelul sectiilor este reprezentata de:
Consultație.
Examen clinic, consult pneumologic, consulturi interdisciplinare: medicina internă,
infecțioase, neurologie, psihiatrie, ortopedie, otorinolaringologie, urologie, endocrinologie,
chirurgie, etc. (contract colaborare cu SJU Tg-Jiu).
Examene paraclinice la nivelul anului 2019:
- Radiografii toraco-pulmonare = 3444
- Electrocardiografie = 2658
- Fibrobronhoscopie = 50
- Spirometrie = 2136
- Examene citologice = 52 Lichid pleural + 83 spute (contract de colaborare cu Spitalul
Judetean de urgenta Tg- Jiu)
- Tomografie computerizată regiune toracică cu si fară substanță de contrast – contract de
colaborare cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu
- Analize de laborator, existând și contract de colaborare cu Spitalul Județean de urgență TgJiu pentru investigațiile solicitate și care nu se pot efectua în laboratorul spitalului.
- Stabilire de diagnostic.
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- Tratament medicamentos, materiale sanitare.
- Ingrijire, recuperare, cazare, masa.
Indicatori de utilizare a serviciilor 2019

compartimentul

Nr.
cazuri
validate

Nr. zile
spitalizare

DMS

Nr pat
contract

IU
contract

Ru
contract%

Nr pat
fizic

IU
fizic

RU
fizic%

Pneumologiel

423.00

3315.00

7.84

15

221.00

60.55

19

174.47

47.80

Pneumologie2

552.00

4426.00

8.02

16

276.63

75.79

20

221.30

60.63

Pneumologie3

324.00

2699.00

8.33

10

269.90

73.95

14

192.79

52.82

TBC 1

290.00

8971.00

30.93

36

249.19

68.27

50

179.42

49.16

TBC 2

234.00

11248.00

48.07

36

312.44

85.60

55

204.51

56.03

TBC 3

207.00

9124.00

44.08

33

276.48

75.75

38

240.11

65.78

Recuperare 1

414.00

4659.00

11.25

11

423.55

116.04

11

423.55

116.04

Recuperare 2

426.00

4827.00

11.33

11

438.82

120.22

11

438.82

120.22

Recuperare 3

269.00

3005.00

11.17

8

375.63

102.91

8

375.63

102.91

3139

52274.00

16.65

176.00

297.01

81.37

226.00

231.30

63.37

TOTAL

Sursa: Compartiment statistica medicala – date prelucrate
Analiza privind nevoile de ingrijire a populatiei deservite din zona de acoperire
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VALDIMIRESCU este o unitate
sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicesti din gama
serviciilor de pneumologie, asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă,
alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al
ministrului sănătăţii publice. Spitalul se află la aproximativ 25 km de municipiul Târgu Jiu şi
150 km de Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ,,Victor Babeş,, din Craiova.
Spitalul este o unitate medicală de monospecialitate cu personal specializat, având amplasament
şi accesibilitate atât pentru teritoriul judeţului Gorj, insumand 70 localitati si o populatie de
364950 locuitori, cât şi pentru judeţele limitrofe.
Tuberculoza
Indicatorii majori pentru TB scad mai ales datorita cresterii diagnosticarii si accesului
la tratament pentru majoritatea cazurilor de TB sensibila (TB S), dar dintre bolile infectioase,
TB reprezinta una dintre cele mai importante cauze de imbolnaviri.
In Romania, in perioada ianuarie-iunie 2017 au fost înregistraţi 6765 bolnavi de
tuberculoză comparativ cu 6954 bolnavi de tuberculoză în aceeaşi perioadă a anului 2016,
incidenţa fiind de 68,8 %000 locuitori comparativ cu 70,4 %000 locuitori în aceeaşi perioadă a
anului 2016. Numărul bolnavilor noi a fost de 5659 (57,6%000 locuitori) comparativ cu 5845
bolnavi noi (59,2 %000 locuitori) în aceeaşi perioadă a anului 2016. In judetul Gorj, in perioada
ianuarie-septembrie 2017 s-au inregistrat acelasi numar de 158 bolnavi noi de tuberculoza
comparativ cu cazurile de readmisi cand s-au inregistrat in 2017 un numar 33 de cazuri
comparativ cu 30 bolnavi readmisi in aceeasi perioada a anului 2016.
Piata serviciilor de sanatate din judetul Gorj
Asistența medicală primară
Este asigurată de 219 cabinete medicale individuale (CMI) de medicină de familie,
La nivelul judetului Gorj functioneaza un numar de 20 centre de permanenta, autorizate
sanitar . Centrele de permanenta functioneaza in baza dispozitiilor emise de catre D.S.P. Gorj.
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Serviciile medicale acordate de medicii de familie în cadrul centrelor de permanenţă sunt
urmatoarele: - asistenţa medicală în afecţiunile acute şi urgenţele medico-chirurgicale, în
limitele competenţei medicului de familie şi posibilităţilor tehnice; - trimitere către alte
specialităţi în vederea internării, în situaţiile care depăşesc competenţele medicului de familie;
- administrarea medicaţiei necesare tratamentului de urgenţă care se asigură din trusa de urgentă
a centrului de permanenţă sau a cabinetului medical în cazul în care permanenţa se asigură la
cabinetul medical; - eliberarea unei adeverinţe medicale pentru pacient, cu care se va prezenta
a doua zi la medicul sau de familie pentru prescrierea reţetei; în zilele de sâmbăta, duminică şi
sărbători legale, medicaţia se asigură din trusa de urgenţă atât cât va fi necesar pacientului până
ajunge la medicul său de familie.
Activitatea clinică a spitalului
Spitalul are ca teritoriu de deservire judetul Gorj (cu 96.1% din cazuri) şi celelalte judeţe
(cu 3.9% din cazuri).
Tabel nr.5 - distributia geografica a activitatii spitalului
Județul de proveniență
GORJ
ALTE JUDETE
TOTAL

Nr. cazuri
internate 2019
2953
94
3047

%
96.1
3.9
100

Sursa: compartiment statistică medicală, SPNFTV, date prelucrate
Avand in vedere datele din distributia geografica a activitatii spitalului putem defini:
Morbiditatea migrantă: Numărul pacienților din aria geografică (sau din grupurile
populaționale) deservită de o anumită unitate sanitară care se adresează unei alte unități sanitare,
de aceeași categorie de competență. Morbiditatea migranta la nivelul spitalului se situeaza la
un procent de 3,9% din totalul morbiditatii tratate in anul 2019, respectiv 94 pacienti proveniti
din aria geografica a altor spitale de monospecialitate pneumoftiziologie din tara.
Tabel nr.6 - distribuţia activităţii clinice pe tipuri de ingrijiri, de acuti sau cronici
TIP DE INGRIJIRE
PROCENT DIN
TOTAL CAZURI
Acuţi
1299
Cronici
1840
Sursa: compartiment statistică medicală, SPNFTV, date prelucrate
Tabel nr.5 – Morbiditatea tratata in Spitalul PNF Tudor Vladimirescu – cele mai
frecvente coduri de diagnostic
Anul 2019
Cod
Diagnostic
Nr. Caz.
J44.8
Alte boli pulmonare obstructive cronice specificate,-1,0,0,0,0,0
482
A16.0
Tuberculoza pulmonara, cu investigatii bacteriologice sau
450
histologice negative",-1,0,0,0,0,
J45.8
Astmul asociat,-1,0,0,0,0,0
241
J47
Bronsiectazia,-1,0,0,0,0,0
236
J18.8
Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate",-1,0,0,0,0,
231
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J44.1
J41.1
J44.0
A15.0
J44.9
J15.8
J18.1
J41.0
B90.9
J41.8
J45.0
A15.1
J18.9
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Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare acuta,
nespecificata",-1,0,0,0,0,
Bronsita cronica mucopurulenta,-1,0,0,0,0,0
Boala pulmonara obstructiva cronica cu infectie acuta a cailor
respiratorii inferioare,-1,0,0,0,0,0
Tuberculoza pulmonara, confirmata prin examen microscopic al
sputei, cu sau fara culturi",-1,0,0,0,0,
Boala pulmonara obstructiva cronica, nespecificata",-1,0,0,0,0,
Alte pneumonii bacteriene,-1,0,0,0,0,0
Pneumonia lobara, nespecificata",-1,0,0,0,0,
Bronsita cronica simpla,-1,0,0,0,0,0
Sechelele tuberculozei respiratorii si nespecificate,-1,0,0,0,0,0
Bronsita cronica mixta simpla si mucopurulenta,-1,0,0,0,0,0
Astmul cu predominenta alergica,-1,0,0,0,0,0
Tuberculoza pulmonara, confirmata numai prin culturi",1,0,0,0,0,
Pneumonie, nespecificata",-1,0,0,0,0,

219
216
179
124
107
83
43
38
36
30
26
24
22

Analiza indicatorilor de monitorizare a utilizării serviciilor în raport cu cererea de servicii
de sănătate.
Evoluția cazurilor externate în patologia respiratorie cronică

RECUPERARE;
RECUPERARE;
RECUPERARE;
RECUPERARE;
RECUPERARE;2016; 600 2017; 836 2018; 981,00
RECUPERARE;
2019; 1109
2015; 434
RECUPERARE;
2014;
320
RECUPERARE
2013; 149
TBC
TBC; 2013; TBC; 2014; TBC; 2015; TBC; 2016;
1061 TBC; 2017; 947
1057
1046
1018
TBC; 2018; 867
TBC; 2019; 731

Volumul activităţii in anul 2019 este 3139 de cazuri (aflați +intrați) - cu o medie lunară
de 262 cazuri.
Durata medie de spitalizare are o valoare 16,65 zile (cu o medie lunară de 4356 zile).
Indicele de complexitate a cazurilor are o valoare medie de 0,8965.
Nr. Decese 2019 = 11
Sectia I= 6
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Sectia II= 2
Sectia III= 3
Externări 2019 = 3054
- pneumologie = 1273
- tuberculoză = 677
- recuperare medicală respiratorie = 1104
Tabel nr.7 - Utilizarea serviciilor
Categorie de
indicator

DENUMIRE INDICATOR

Valori
medii
nationale
Valoare
proprie

2017

2018

Numar pacienti externati 2778
2919
total
Durata medie de spitalizare
20,20
18,18
17,07
B. Indicatori
pe spital
de utilizare a
Indice de utilizare a
serviciilor
292,00
230,77 227,02
paturilor pe spital (zile)
Rata de utilizare a paturilor
80,00
63,22
62,2
pe spital (%)
Sursa: compartiment statistică medicală, SPNFTV, date prelucrate

-

-

2019
3054
16,65
231,3
63,37

Analizând valorile setului de date din tabelul de mai sus în raport cu analiza cererii
se relevă următoarele concluzii:
Numar pacienti externati, Indice de utilizare a paturilor pe spital (zile) și Rata de utilizare a
paturilor pe spital (%) – total spital sunt indicatori în continuă creștere în intevalul analizat,
ceeace demonstrează creșterea adresabilității;
Durata medie de spitalizare pe spital – este în scădere continuă în intevalul analizat, ceeace
demonstrează o creștere a calității serviciilor medicale;
Tabel nr.8 - Calitatea serviciilor medicale
Categorie de
indicator

DENUMIRE INDICATOR

Valori
medii
nationale

2017

Rata mortalitatii
1,58
0,65
intraspitalicesti pe spital
Rata infectiilor asociate
Valoare
0,15
activității medicale
proprie
D. Indicatori
Indice de concordanta intre
de calitate
Valoare
diagnosticul la internare si
85,8
proprie
diagnosticul la externare
Numar reclamatii / plangeri
Valoare
0
pacienti
proprie
Sursa: compartiment statistică medicală, SPNFTV, date prelucrate

2018

2019

0,31

0.36

0,6

0,13

98,4

98,5

0

0
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COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE,
Salină, fizioterapie și kinetoterapie
Structura de personal:
un medic specialist recuperare medicală ;
2 asistenti medicali
Salina are o suprafață de 220 m2 cu o capacitate optimă de 40 persoane/ ședință de
terapie, compusă din 2 săli cu circuite complet separate, pentru ambulatoriu și pacienții
spitalului, echipate modern cu aparatură și generatoare de aerosoli salini cu monitorizare și
control electronic al concentrației saline.
Total pacienți recuperare medicală respiratorie in anul 2019 = 1109
Total sedințe individuale haloterapie in anul 2019 = 12491
Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt:
Aparat electroterapie 2 canale
- Spirometru
Aparat magnetoterapie 2 canale
- Alte aparate de exerciții fizice, spalier
Aparat ultrasunet 2 canale HC SOUND
gimnastică, mână curentă, oglinzi, pat
Aparat microunde HC RX 250
masaj, etc.
Generator aerosoli salini = 2
- Echipamente de monitorizare și de prim
Bicicleta ergometrică computerizată
ajutor
Masa Trendelenburg, Cușca Rocher
Banda electrica alergare
- Bicicleta eliptica
Set psihomotor
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE
Structura de personal:
un medic specialist
- 5 asistenți
un chimist
- un îngrijitor curățenie.
un biolog
În cadrul laboratorului există compartimentul pentru investigaţie micobacteriologică, dar şi
compartimentul pentru investigatii biochimice,hematologice, imunologice. Laboratorul de
analize medicale dispune de următoarele echipamente:
- microscop binocular binoptic CETI
-Analizor urini urilyzer
- microscop binocular XSP-103B
-Agitator orbital cu timer si
- centrifuga refrigeratoare
platforma larga pentru containere de
- autoclav si etuva sterilizatoare
diferite tipuri
- statie sterilizare
- balanță electrica
- semiautomat biochimie CYAN PLUS
- aparat electroforeză tip SEBIA
- lampă UV.
- automat hematologie ABACUS
- analizor automat biochimie Midray
JUNIOR (analizor semiautomat 3 Diff)
BS 200
- Echipament detectie rapida a
- stație sterilizare autoclav AES – 75
Mycobacterium Tuberculosis
- hotă cu flux laminar BSC 1500 II
-Videomicroscop optic binocular
A2-X
-Centrifuga de laborator
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- analizor automat hematologie RT

-

-

-

-

-

7600.
Activitatea laboratorului este reprezentata de:
examen microscopic B.K. si cultură.
examene hematologice: hemoleucograma completă, examen citologic al frotiului sanguin,
VSH ;
examene biochimice: uree, glicemie, transaminaze, creatinină, acid uric, bilirubină totală,
bilirubina directă, colesterol, trigliceride, calcemia, LDH, proteine totale, fosfataza alcalină,
magneziemie, sideremie, examene biochimice ale lichidului pleural, examen sumar urină.
teste rapide pentru: sifilis, HIV, atg HBs, atc anti HVC.
FARMACIE
Structura de personal:
- un farmacist
- 3 asistenti de farmacie.
S-a realizat contractarea medicamentelor necesare tratării patologiei din sfera
respiratorie, dar si medicamentele absolut necesare în situații de urgență, conform legislatiei in
vigoare. S-a reușit realizarea aprovizionării ritmice si suficiente, de medicamente si materiale
sanitare, astfel incât activitatea medicală să se desfașoare optim din acest punct de vedere.
COMPARTIMENT RADIOLOGIE - IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Structura de personal :
- 2 asistenti radiologie - imagistică medicală.
Echipamente existente:
aparat ELTEX 400
- sistem de radiologie digital cu arhivarea și
masina developat
vizualizarea imaginilor RADSPEED MF
digital FPD.
Numar radigrafii efectuate în 2018 = 3444
COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCŢIONALE
Structura de personal:
un asistent medical.
Există contract de colaborare cu spitalul din Tg Jiu pentru efectuarea examenelor citologice.
Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt:
Spiroanalyzer ST 95
Spirolab, Numar spirometrii în spital 2019 = 2136
Numar spirometrii în ambulatoriu = 240
Spirolab 3
EKG,
Numar examene EKG = 2186
Electocardiograf MINDRAY 095
Aparat pentru bronhofibroscopie digitala OLYMPUS EXERA CV 160. Numar
fibrobronhoscopii = 25.
Defibrilator automat
Compartimentul somnologie, investigarea polisomnografică evidenţiază cauzele de
producere a apneei in somn, fapt ce conduce la ameliorarea calitații vieții si prevenirea unor
complicații cardiovasculare si neurologice cu risc vital.
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COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL INFECŢIILOR ASOCIATE
ACTIVITĂȚII MEDICALE
Structura de personal
- medic responsabil cu supravegherea si prevenirea infecțiilor asociate activității medicale
(Contract de prestări servicii cu medic epidemiolog).
- Medic responsabil cu politica de utilizare a antibioticelor.
- asistent de igienă.
Există un control eficient al IAAM la nivelul spitalului, realizat prin respectarea normelor
impuse de legislația în vigoare si respectarea planului propriu de supraveghere si control al
infecțiilor nosocomiale si a programului de curățenie a unității:
- achizitionarea dezinfectantelor si produselor necesare asigurării curațeniei si dezinfecției la
nivelul unității.
- purtarea echipamentelor de protecție a personalului.
- achiziționarea unei game diversificate de antibiotice care sa permită o antibioterapie țintită,
în scopul stopării dezvoltării germenilor responsabili producerii infecțiilor asociate activității
medicale;
- achiziționarea de lămpi ultraviolete la nivelul secțiilor si ambulatoriului integrat al
spitalului.
AMBULATORIU INTEGRAT- CAMERA DE GARDĂ
Numar total internari spital = 3048
Numar consultatii ambulatoriu 2019 = 891
Nr. Internari prin prin ambulatoriu 2019 = 416
Structura de personal
2 asistenti medicali
un registrator medical.
Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt:
- spirometru – 1
Monitor funcții vitale și defibrilator
aspirator vacuum – 1
Midray = 1
negatoscop – 1
BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA
tensiometru – 1
30 ST = 1
lampa UV
Defibrilator automat
Analizor de gaze si electroliți = 1
Ecograf multifunctional
COMPARTIMENTUL DIETETICĂ
Structura de personal:
- Un asistent dietetică
Sunt elaborate meniuri diversificate care satisfac atât nevoile organoleptice cât si necesarul
zilnic de calorii, ținându-se seama de faptul că simptomatologia generată de afectiunile tratate (febra,
frison, durere, dar și de boala în sine), necesită o creștere a necesarului zilnic de calorii.
Regimurile impuse de patologie sunt codificate, iar asistentul de dietetică comunică
permanent cu medicii și totodată verifică gradul de satisfacție al pacienților.
Imbunatățirea activitatii medicale s-a realizat prin:
 Spitalul și–a desfășurat activitatea în conformitate cu cerințele impuse de acreditarea obținută de
spital în urma evaluării din perioada 06.10. 2014 – 10. 10. 2014.
 S-a îmbunătățit circuitul documentelor medicale.
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S-au imbunatatit conditiile hoteliere pentru pacienți:apă caldă zilnic la un program stabilit; confort
termic pentru pacienți în toate spațiile deservite: saloane, toalete, dușuri, sală de mese, holuri.
S-a realizat dimensionarea eficientă a numarului de paturi, astfel încât compartimentele recuperare
medicală respiratorie din cadrul spitalului să funcționeze cu maximă eficiență.
S-a efectuat o creștere a numărului de consulturi interdisciplinare și o diversificare a serviciilor
contractate cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu și Spitalul Județean de Urgență Craiova.
Creșterea adresabilității spre spital prin:
- permanente discutii si colaborare cu medicii pneumologi de la dispensarele TBC din teritoriu,
cu medicii de familie in vederea orientării pacienților cu afecțiuni respiratorii spre spitalul nostru,
evident fiind faptul că o afecțiune respiratorie este cel mai bine tratată de medicii pneumologi, dar si
faptul că un diagnostic precoce si un tratament adecvat ar scădea procentul pacientilor cu complicații
si comorbidități și implicit ar conduce la o spitalizare mai scurtă si economie de medicație;
- intensificarea publicitatii prin mass-media.
- actualizarea permanentă a site-ului asupra noutăților apărute în activitatea spitalului.
Au fost efectuate o serie de cursuri de către medici și asistenți pentru actualizarea cunoștințelor și
realizarea unui act medical de calitate.
S-a îmbunătățit modalitatea de raportare in sistem informatic.
S-a reușit contractarea unui medic de recuperare medicală și s-au diversificat serviciile oferite
pacienților în cadrul acestui compartiment.
S-a continuat colaborarea cu facultatea de Științe medicale și comportamentale din cadrul UCB TgJiu.
Propuneri de imbunatatire a activitatii medicale pentru anul 2020:
Menținerea condițiilor de desfășurare a activității medicale conform indicațiilor membrilor comisiei
de evaluare a spitalului și urmărirea cu implementarea noilor indicatori impuși de Autoritatea
Națională de Management al Calității în Sănătate.
Diversificarea serviciilor medicale si creșterea gradului de satisfacție al pacientilor.
Realizarea unui contract echilibrat tuberculoză - pneumologie – recuperare medicală respiratorie și
redimensionarea numărului de paturi conform noilor cerințe ale patologiei ce se adresează spitalului.
Acreditarea Laboratorului de analize medicale conform SR ISO 15189/2014 și inființarea unui
compartiment de microbiologie.
Angajare de personal medical conform normativelor in vigoare, astfel încât să fie satisfăcute cerințele
impuse de acreditare pentru asigurarea unor servicii de calitate.
Participarea personalului la cursuri de perfectionare, simpozioane, conferinte de specialitate etc.
Ținând cont de perioada lunga de spitalizare, asigurarea posibilitatilor de agrement a pacientilor, prin
amenajarea spatiilor de recreere si terapie ocupatională inclusiv continuarea amenajării curții
spitalului.
Promovarea imaginii spitalului în vederea creşterii numărului de pacienţi şi a încrederii acestora în
serviciile oferite: participări la simpozioane si derularea in continuare a Simpozionului Patologia
respiratorie in practica medicala curenta; continuarea colaborării cu UMF Craiova, Universitatea
Constantin Brancusi din Tg- Jiu.
Activitatea economică şi administrativă
Spitalul de Pneumoftiziologie asigură prin aparatul funcţional propriu activităţile de financiarcontabile, resurse umane, tehnic, de contencios şi administrative, pază și culte.
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COMPARTIMENTE ADMINISTRATIVE
Compartimentele administrative asigură funcţionarea în bune condiţii a spitalului şi au următoarea
structură :
Financiar – contabilitate – 3 posturi
RUNOS și MCSM– 3 posturi
Aprovizionare, achizitii publice, contractare și transport – 5 posturi
Contencios și administrativ – 4 posturi
Tehnic, informatică, intretinere, PSI, și protecția muncii – 20 posturi
Pază – 5 posturi
Culte - 1 post
Resursele financiare
Bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu
Obiectivele principale ale activităţii desfăşurate de către Compartimentul Financiar Contabilitate
în anul 2019 au fost:



asigurarea cadrului legal necesar desfăşurării activităţilor în domeniul de competenţă;
organizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor financiar – contabile și de gestiune, asigurarea
funcţionalităţii compartimentului şi punerea în practică a politicii unitatii sanitare în general.
Activitatea desfăşurată a avut la bază prevederile legislaţiei în vigoare privind activitatea
financiară, ale Regulamentului de organizare si funcţionare şi ale Regulamentului intern, procedurile
operaționale specifice adoptate precum şi deciziile conducerii spitalului şi s-a desfăşurat în strânsă
corelaţie cu îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor generale şi specifice cuprinse în fişele de
post ale personalului.
Compartimentul Financiar Contabilitae a desfăşurat, în anul încheiat, activităţi specifice pentru
îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:

1. desfășurarea activitatii conform prevederilor legale evidențiind centrele de cost ale spitalului şi
efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile, de angajare a cheltuielilor bugetare în limita
fondurilor alocate;
2. analiza lunară a execuţiei bugetare şi conţinutul conturilor, înregistrarea cheltuielilor pe fiecare centru
de cost în parte și promovarea de soluții corespunzătoare pentru sistematizarea cheltuielilor;
3. întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;
4. întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în
contabilitate;
5. asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
6. exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
7. întocmirea de lucrări privind proiectele planurilor bugetului de venituri şi cheltuieli;
8. luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității bunurilor şi pentru recuperarea pagubelor;
9. îndeplinirea condițiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor şi reținerea
ratelor;
10. verificarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operațiunilor din încasări şi
plăti în numerar;
11. analiza soldurilor pe conturile de debitori, creditori, furnizori şi luarea de măsuri în vederea lichidării
acestora;
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12. întocmirea documentației pentru compartimentul juridic, în vederea acţionării în instanţă a clienţilor
şi debitorilor rău-platnici;
13. organizarea inventarierii patrimoniului conform prevederilor legale și verificarea propunerilor de
casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar pentru aprobarea acestora de către managerul
general;
14. luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte compartimente, în ceea ce privește evitarea apariției
sau anularea stocurilor greu vandabile, pentru prevenirea imobilizărilor de fonduri conform
prevederilor legale;
15. întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor contabile;
16. urmărirea contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate în vederea decontării serviciilor
medicale;
17. întocmirea lunară şi trimestrială a facturilor pentru decontarea serviciilor medicale prestate pentru
asiguraţi şi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate;
18. verificarea lunară sau ori de câte ori a fost nevoie a corectitudinii și concordanței evidenţei contabile
cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor și semnalarea atingerii stocurilor minime stabilite pentru
fiecare gestiune;
19. monitorizarea continuă a consumurilor inregistrate pentru fiecare dintre gestiuni, evidentierea
cheltuielilor ce pot fi sistematizate si promovarea de soluții conducerii spitalului in acest sens;
20. tinerea evidentelor decontului pacientilor externati, evaluarea periodica a costurilor actului medical
si tarifului pe caz ponderat;
21. verificarea registrului de casă şi concordanţa operaţiunilor înscrise în extrasele de cont, cu
documentele de plată existente, clarificarea eventualelor neconcordanţe cu trezoreria.
Referitor la obiectivele planului strategic de dezvoltare a spitalului, în anul încheiat, prin acțiunile
întreprinse s-a asigurat:





monitorizarea continuă și evaluarea periodică a indicatorilor economici ai activității spitalului;
revizuirea procedurilor din domeniul de responsabilitate;
sistematizarea continuă a costurilor pe centre de cost și monitorizarea consumurilor din decontul pe
pacient;
asigurarea fondurile necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite de către conducerea unitatii
sanitare;
În contextul conformarii spitalului cerintelor si standardelor de calitate cerute de acreditarea
ANMCS prezentam situația analitica si evoluția unor cheltuieli si venituri in vederea stabilirii celor
mai bune strategii de dezvoltare a spitalului.
Tabel nr.3
Indicator
Sold initial
Total venituri
Total cheltuieli
Sold final

-mii leiValoare realizata 01.01.2019 – 31.12.2019
1072539
20344100
20713229
263101
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DISTIBUȚIA VENITURILOR DIN CONTRACTUL
CU CAS GORJ
27%

14%
PNEUMOLOGIE
TBC
59%

RECUPERARE

Sursa: birou Financiar-contabilitate, SPNFTV, date prelucrate
Bugetul, secţiunea de venituri, al Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, a fost
structurat după cum urmează:
Sold initial 1.072.539,00 lei

Total venituri: 20.344.100,00 lei din care

Venituri proprii din închirieri în sumă de 79.113,00 lei

Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, în sumă de
9.939.041,00 lei.

Venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Gorj din sumele
alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, în sumă de 203.234,00 lei.

Venituri din prestari servicii si alte activitati 10.179,00 lei

Donatii si sponsorizari 5.000,00 lei

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 1.411,00 lei

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul
sanatatii 52.423,00 lei

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in
sanatate 428.000,00 lei

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru
acoperirea cresterilor salariale 9.625.699,00 lei
B.
Analiza contului de execuţie
Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare efectuate din
bugetul definitiv al anului 2019 este deţinută de cheltuielile de personal, cu o pondere de 82,28%,
urmate de cheltuielile cu bunurile si serviciile cu o pondere de 14,95 % si alte cheltuieli 0,41% .
TITLUL I - cheltuieli de personal (10) în valoare de 17.406.087,00 lei, structurat pe
următoarele elemente de cheltuieli :

salarii de baza (10.01.01) în valoare de 10.132.386,00 lei, reprezentând 58,21 % din
totalul cheltuielilor de personal;

sporuri pentru condiţii de munca (10.01.05) în sumă de 5.005.769,00 lei, adică 28,76
% din totalul cheltuielor de personal;
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alte sporuri (10.01.06) în sumă de 971.397,00 lei, reprezentând 5,58% din totalul
cheltuielor de personal;

fond aferent plăţii cu ora (10.01.11) în sumă de 229.272,00 lei, reprezentând un
procent de 1,32% din totalul cheltuielilor de personal;

indemnizatii hrana (10.01.17) în sumă de 481.695,00 lei, reprezentând un procent
de 2,77% din totalul cheltuielilor de personal;

vouchere de vacanta (10.02.06) în suma de 209.645,00 lei, adică un procent de 1,20
% din totalul cheltuielor de personal;

contribuţii (10.03) în suma de 375.923,00 lei, adică un procent de 2,16% din totalul
plăţii cheltuielilor de personal;
TITLUL II – Bunuri şi servicii (20) în valoare de 3.162.659,00 lei, reprezentând un procent
de 14,95 % din total plăţi:

furnituri de birou (20.01.01) în sumă de 25.927,00 lei, adică un procent de 0,82 %
din total plăţii efectuate la titlul II;

materiale de curăţenie (20.01.02) în sumă de 43.689,00 lei, adică un procent de 1,38
% din totalul plăţilor aferente bunurilor şi serviciilor;

încălzit, iluminat şi forţa motrica (20.01.03) în valoare de 583.677,00 lei,
reprezentând un procent de 18,46 % din total plăţilor aferente titlului II;

apă, canal, salubritate (20.01.04) în valoare de 217.178,00 lei, adică un procent de
6,87 % din totalul bunurilor şi serviciilor;

carburanţi şi lubrifianţi (20.01.05) în sumă de 26.553,00 lei, adică un procent de
0,84 % din total bunuri şi servicii;

piese de schimb (20.01.06) în sumă de 2.543,00 lei, adică un procent de 0,08 % din
total bunuri şi servicii;

poştă şi telecomunicaţii (20.01.08) în sumă de 26.078,00 lei , adică un procent de
0,82 % din total plăţi titlul II;

alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (20.01.30) în sumă de
1.144.453,00 lei, adică un procent de 36,19 % din totalul cheltuielilor de la titlul II;

reparatii curente(20.02) in suma de 0 mii lei adică un procent de 0% din totalul
cheltuielilor de la titlul II;

medicamente şi materiale sanitare (20.04.01-20.04.04) în valoare de 770.591,00 lei,
ceea ce reprezintă 24,37% din totalul plăţilor de la titlul II;

bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01-20.05.30) în sumă de 165.298,00
lei (lenjerii si accesorii de pat, alte obiecte de inventar ), adică un procent de 5,23 % din total plăţi
titlul II;

deplasări, detaşări, transferări (20.06) în sumă de 17.073,00 lei, adică un procent de
0,54 % din total cheltuieli de la titlul II;

pregătire profesională (20.13) în sumă de 47.495,00 lei, adică un procent de 1,50 %
din total cheltuieli de la titlul II;

alte cheltuieli (20.30.01-20.30.30) în valoare de 92.104,00 lei, reprezentand un
procent de 2.90 % din total cheltuieli titlul II;
TITLUL XI – Alte cheltuieli in suma de 87.483,00 lei
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Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate sectiunea de functionare (59,40)
reprezentând un procent de 0,41 % din totalul cheltuielilor
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul current -58.912,00 lei (85,01)
reprezentând un procent de -0,27 % din totalul cheltuielilor
Măsurile implementate de spital pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare de
cheltuieli şi în nivelul veniturilor realizate au fost următoarele:

monitorizarea atentă a cheltuielilor;

prioritizarea cheltuielilor;

evitarea stocurilor fără mişcare;

reducerea costurilor prin optimizarea cheltuielilor cu utilităţile;

intensificarea controlului intern;
Analiza indicatorilor economico financiari ai spitalului
Tabel nr.4 - Indicatorii economico financiari pe ultimii 3 ani
Categorie
DENUMIRE INDICATOR
2017
2018
2019
de indicator
Execuţia bugetară faţă de
94,14%
94,63%
97,53%
bugetul de cheltuieli aprobat;
Procentul cheltuielilor de
personal din totalul
84,66%
81,99%
82,28%
cheltuielilor spitalului;
Procentul cheltuielilor cu
medicamentele din totalul
3,9%
2,83%
3,64%
cheltuielilor spitalului;
C.
Costul mediu pe zi de
Total:
Total:
Total: 396.24
Indicatori
spitalizare, pe fiecare secţie;
296,80 lei
353,46 lei
lei
economicoSecţia I:
Secţia I:
Secţia I:
financiari
296,80 lei
353,46 lei
396.24 lei
Secţia II:
Secţia II:
Secţia II:
296,80 lei
353,46 lei
396.24 lei
Secţia III:
Secţia III:
Secţia III:
296,80 lei
353,46 lei
396.24 lei
Procentul veniturilor proprii*
din totalul veniturilor
30,36%
44,81%
50,32%
spitalului
Sursa: birou Financiar-contabilitate, SPNFTV, date prelucrate
I.
Venituri:
Valoarea totala a veniturilor realizate in anul 2019 a fost de 20.344.100,00 lei, cu urmatoarea
structură:
- venituri din contractele cu CASJ
9.939.041,00 lei
reprezentand 48,85% din total
venituri
- venituri din concesiuni si inchirieri
79.113,00 lei
reprezentand 0,39% din total
venituri
- venituri din contracte cu DSP din
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203.234, 00 lei

reprezentand

1%

din

total

venituri
- alte venituri din prestari servicii
si alte activitati
10.179,00 lei reprezentand 0,05% din total venituri
- doatii si sponsorizari:
5.000,00 lei
reprezentand 0,02% din total venituri
- venituri din valorificarea unor bunuri: 1.411,00 lei
reprezentand 0,01% din total venituri
- subventii de la alte administratii: 10.106.122,00 lei
reprezentand 49,68% din total
venituri
Valoarea propusa a veniturilor pentru anul 2019 a fost de 21.689.560,00 lei, cu
urmatoarea componenta:
- venituri din contractele cu CASJ
10.093.000,00 lei
- venituri din concesiuni si inchirieri
80.000,00 lei
- venituri din contracte cu DSP din sume alocate de la BS
204.000,00 lei
- alte venituri din prestari servicii si alte activitati
12.000,00 lei
- donatii si sponsorizari:
5.000,00 lei
- subventii de la alte administratii:
10.223.020,00 lei
- sume din excedentul anilor precedenti
1.072.540,00 lei
La sfarsitul anului 2019 veniturile realizate fata de valoarea propusa se prezinta astfel:
- venituri din contractele cu CASJ
9.939.041,00 lei
in procent de
98,47%
- venituri din concesiuni si inchirieri
79.113,00 lei
in procent de
98,89%
- venituri din contracte cu DSP din sume
alocate de la BS
203.234,00 lei
in procent de
99,62%
- alte venituri din prestari servicii
si alte activitati
10.179,00 lei
in procent de
84,83%
- doatii si sponsorizari:
5.000,00 lei
in procent de 100%
- venituri din valorificarea unor bunuri:
1.411,00 lei
in procent de
%
- subventii de la alte administratii:
10.106.122,00 lei
in procent de 98,86%
Fata de anul 2018, evoluția structurii veniturilor realizate este urmatoarea:
- venituri din contractele cu CASJ
9.939.041,00 lei
in procent de
98,75 %
- venituri din concesiuni si inchirieri
79.113,00 lei
in procent de
98,06%
- venituri din contracte cu DSP din sume
alocate de la BS
203.234,00 lei
in procent de 96,67%
- alte venituri din prestari servicii
si alte activitati
10.179,00 lei
in procent de 114,82%
- donatii si sponsorizari:
5.000,00 lei
in procent de %
- venituri din valorificarea unor bunuri:
1.411,00 lei
in procent de 22,36%
- subventii de la alte administratii:
10.106.122,00 lei
in procent de 128,50%
II.
Cheltuieli
Valoarea totala a cheltuielilor pe anul 2019 a fost de 20.713.229,00 lei cu urmatoarea
componenta:
- cheltuile (medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinf./biocide): 770.591,00 lei
reprezentand 3,64% din totalul cheltuielilor
- cheltuieli de personal: 17.406.087,00 lei
reprezentand 82,28% din totalul cheltuielilor
- alte cheltuieli de exploatare: 2.976.860,00 lei reprezentand 14,07% din totalul cheltuielilor
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Valoarea propusa a cheltuielilor pentru anul 2019 a fost de 21.689.560,00 lei, cu
urmatoarea componenta:
- cheltuieli (medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinf./biocide): 861.000,00 lei
- cheltuieli de personal:
17.614.000,00 lei
- alte cheltuieli de exploatare:
3.214.560,00 lei
La sfarsitul anului 2019 cheltuielile efectuate fata de valoarea propusa se prezinta astfel:
- cheltuieli materiale (medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinf./biocide):
in procent de 89,50%
- cheltuieli de personal:
in procent de 98,80%
- alte cheltuieli de exploatare:
in procent de 92,61%
Fata de anul 2018, evoluția cheltuielilor efectuate este in crestere si se prezinta astfel:
- cheltuieli materiale (medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinf./biocide):
770.591,00 lei
crestere
in procent de 106,13%
- cheltuieli de personal:
17.406.087,00 lei crestere
in procent de 117,06%
- alte cheltuieli de exploatare:
2.976.860,00 lei crestere
in procent de 117,22%
Anul 2019 s-a incheiat cu un sold final de 263.101,00 lei .
venituri totale:
20.414.702,00 lei
cheltuieli totale:
20.713.229,00 lei
deficit:
298.527,00 lei.
Consumul estimat de medicamente in anul 2019 a fost de 558.000,00 lei, la sfarsitul anului
valoarea medicamentelor consumate fiind de 508.29,008 lei, reprezentand un procent de 91,09% din
bugetul alocat .
Pentru determinarea consumului de medicamente s-a avut in vedere consumul de
medicamente pe ultimii 3 ani, furnizat de farmacia unitaii sanitare.
Consumul de dezinfectanti/biocide in ultimii 2 ani prezinta urmatoarea evoluție: în anul 2017
a fost in suma de de 37.649,00 lei, iar în 2018 a fost in suma de 51.063,00 lei, cu 135,63% mai mare
față de anul anterior.
In bugetul anului 2019 au fost prevăzute sumele necesare achizitiei de dezinfectanti/biocide
in suma de 65.000,00 lei.
Din punct de vedere al bugetului aferent cheltuielilor de personal, mentionam ca pentru 2019
am avut prevazuta suma de17.614.000,00 lei, am cheltuit suma de 17.406.087,00 lei, reprezentand
echivalentul financiar aferent numarului de posturi aprobate si ocupate.
Ca realizări importante pentru anul 2019, pot fi evidenţiate:

gradul de realizare a veniturilor proprii 98,48 %;

creșterea operativității răspunsurilor la solicitările conducerii privind situațiile
financiar – contabile ale spitalului sau societății;
Pentru activitatea imediat următoare se va avea în vedere:

corelarea programului informatic pentru segmentul financiar – contabil cu partea
medicală pentru asigurarea corectitudinii decontului pe pacient în timp real;

implementarea și utilizarea documentelor standardizate;

diminuarea timpului de reacţie/răspuns la soluţionarea problemelor prin organizarea
mai eficientă a activităţilor;

perfecționarea procedurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor din
domeniul de responsabilitate;
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creşterea continuă a nivelului de specializare a personalului compartimentului prin
forme de instruire și pregătire specifică.
Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare, Secretariat și MCSM este
subordonat managerului, in anul 2019 functionand cu un numar de 3 posturi;
In cadrul Compartimentului Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare principalul
obiect de activitatea fost aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind
angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii, stabilirea
drepturilor salariale aferente concretizate prin următoarele activităţi:
Asigurarea întocmirii documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei
spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de
funcţiuni;
Efectuarea lucrărilor privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea
contractului individual de muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia
muncii;
Urmărirea întocmirii şi actualizarii de către conducătorii de compartimente a fişelor
de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;
Gestionarea procesului de realizare a evaluării şi întocmirea fişelor de evaluare a
performanţelor profesionale individuale;
Stabilrea şi actualizarea conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi
celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii;
Asigurarea introducerii în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi
actualizează baza cu datele noilor angajaţi;
Asigurarae gestiunarii dosarelor personale şi a registrului de evidenţă a salariaţilor;
Operarea în registrul de evidenţă toate modificările privind funcţia, salariul şi alte
sporuri salariale pe baza contractelor de muncă şi a actelor adiţionale ;
Întocmirea şi actualizarea in Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor
(REVISAL);
Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi
întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor
verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
Calcularea vechimii în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare;
Executarea lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din
normativele în vigoare;
Fundamentarea fondului de salarii necesar personalului din unitate în vederea
întocmirii proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli;
Stabilrea salariilor de bază ale personalului contractual ca urmare a evaluării anuale;
Întocmirea şi transmiterea situaţiilor periodice solicitate de DSP, CJAS, Direcţia
Judeţeană de Finanţe, Direcţia Judeţeană de Statistică, etc;
Asigurarea planificarii concediilor de odihnă ale salariaţilor ;
Ţinerea evidenţei programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;
Întocmirea formalităţiilor în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi ţine
evidenţa acestora;
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Eliberarea la cerere de adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în
muncă sau drepturile salariale;
Întocmirea a orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii;
Executarae la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea
unităţii privind problemele specifice biroului RUNOS;
Principalele documente întocmite de Compartimentul R.U..O.N.S.au fost:
Evidenţa planificării concediilor de odihnă;
Întocmirea statul de funcţii conform normativului de personal şi a numărului de
posturi aprobat de conducere;
Participarea la întocmirea R.O.I. si R.O.F. , ştate de plată, asigurări sociale, concedii
de odihnă, etc.;
Intocmirea foilor colective de prezenţă şi grafice de lucru ale personalului din
subordine;
Adeverinţe privind încadrarea în muncă;
Decizii privind executarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă;
Contracte de muncă şi acte adiţionale;
Registrul de evidenţă electronică a deciziilor;
Note lichidare;
Dosare participare la concurs;
Registru procese verbale ale comisiei de încadrare şi promovare;
Dosare detaşare medici;
Tabel centralizator cuprinzând totalul drepturilor de salarizare pe activităţi şi structuri
de personal;
Dări de seamă statistice.
In anul 2019 nu au fost inregistrate incidente sau abateri disciplinare in cadrul activitatii
acestui birou activitatea desfasurându –se conform legislatiei in vigoare.
Activitate de Secretariat
Persoana cu atributii de secretariat efectueaza cu profesionalism sarcinile de serviciu,
efectueaza legaturile telefonice in interiorul si afara unitatii, inregistreaza corespondenta si o
distribuie sub semnatura, transmite si primeste faxuri, executa alte sarcini trasate de managerul
unitatii si de seful biroului.
A fost asigurată o buna comunicare cu toate departamentele spitalului si transmise corect si
in timp util informatiile. Manifestarea atentiei fata de toate persoanele straine care vin in spital
indiferent in ce calitate se prezinta acestea a fost o prioritate. S-a remarcat o preocupare permanenta
pentru promovarea imaginii unitatii prin comportamentul adoptat si prin activitatea desfasurata, a fost
asigurata pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor.
Resursele umane
Personalul medical actual este reprezentat de un număr de 12 medici, 59 asistenţi medicali,
personal auxiliar sanitar 36, alt personal medical cu studii superioare 3.
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Tabel nr.1- Situatia personalului medical
Categorie
Nr
Nr
%
Nr
Nr
%
Nr
Nr
%
personal
post.
post.
acop.
post.
post.
acop.
post.
post.
acop.
Norm. Ocup. 2017
Norm. Ocup. 2018
Norm. Ocup. 2019
2017
2017
2018
2018
2019
2019
15
12
80%
15
12
80%
15
11
73,33%
Medici
Personal
mediu
66
59
89%
66
60
91%
66
61
92,42%
sanitar
Personal
auxiliar
49
36
73%
49
36
73%
49
33
67,34%
sanitar
Alt
personal
medical cu
studii
4
3
75%
4
3
75%
4
3
75%
superioare
Sursa: birou RUNOS, SPNFTV, date prelucrate
Tabel nr.2- Indicatori de structura a resurselor umane
Valori
Categorie de
DENUMIRE INDICATOR
medii
2017
2018
2019
indicator
nationale
Proportia medicilor din
7,11
7,69
7,69
7,63
totalul personalului
Proportia personalului
medical din totalul
52,42
53,14
53,14
52,08
personalului angajat al
spitalului
Proportia personalului
medical cu studii superioare
16,71
32,89
32,89
33,33
din totalul personalului
medical
Sursa: birou RUNOS, SPNFTV, date prelucrate
SITUAŢIA PRINCIPALELOR ACTIVITATI IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI
PERFORMANTEI / CALITĂTII SERVICIILOR
Auditul clinic la nivelul unitatii este asigurat de catre Nucleul de Calitate. Nucleul de calitate
are ca scop luarea măsurilor și monitorizarea rezultatelor pentru întărirea disciplinei economicofinanciare la nivelul compartimentelor medicale clinice și paraclinice ale spitalului, astfel încât să
se poată pune la dispoziția Consiliului Medical materialul de suport a auditului clinic realizat la
nivelul de secție / spital.
Secretariatul Nucleului de calitate este asigurat de Biroul MCSM.
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Biroul MCSM asigura analizele privind consumurile inregistrate pe diagnostic si durata de
spitalizare pe diagnostic pe patologii, comparativ cu:
 costul mediu pe diagnostic la nivelul spitalului;
 durata medie de spitalizare pe diagnostic la nivelul spitalului.
In urma analizei, in anul 2019, Secretariatul a furnizat lunar catre membrii Nucleului de calitate
informatii pentru un numar de 6 protocoale si un numar de 31 de diagnostice principale, dupa cum
urmeaza:
Cod
Denumire protocol
diagnostic
Diagnostic principal
principal
J44.0
Boala pulmonara obstructiva cronica cu infectie
PTCL 01
acuta a cailor respiratorii inferioare
Protocol terapeutic J44.1
Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare
BPOC
acuta
J44.8
Alte boli pulmonare obstructive cronice specificate
J44.9
Boala pulmonara obstructiva cronica
J45.0
Astmul cu predominenta alergica
PTCL 02
Protocol de
diagnostic şi
J45.1
Astmul nonalergic
tratament în Astmul J45.8
Astmul asociat
bronşic
J45.9
Astm, nespecificat

PTCL 04
Protocol terapeutic
in Pneumoniile
comunitare

PTCL 05
Protocol terapeutic
în pleurezii

J15.0
J15.1
J15.2
J15.8
J15.9
J18.0
J18.1
J18.8
J18.9
A15.6
A16.5
J90
R09.1
A15.0
A15.1

PTCL 06

A15.2

Pneumonia datorita Klebsiella pneumoniae
Pneumonie datorita pseudomonas
Pneumonia datorira stafilococilor
Alte pneumonii bacteriene
Pneumonii bacteriene, nespecificata
Bronhopneumonie, nespecificata
Pneumonia lobara, nespecificata
Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate
Pneumonie, nespecificata
Pleurezie tuberculoasa, cu confirmare bacteriologica
si histologica
Pleurezia tuberculoasa fara mentiunea de confirmare
bacteriologica sau histologica
Revarsare pleurala, neclasificata altundeva
Pleurezie
Tuberculoza pulmonara, confirmata prin examen
microscopic al sputei, cu sau fara culturi
Tuberculoza pulmonara, confirmata numai prin
culturi
Tuberculoza pulmonara, cu confirmare histologica
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A15.3
A16.0
A16.1
A16.2
A16.9

PTCL 12
Pneumotoraxul
spontan

J93.8
J93.9

Tuberculoza pulmonara, confirmata prin metode
nespecifice
Tuberculoza
pulmonara,
cu
investigatii
bacteriologice sau histologice negative
Tuberculoza pulmonara, fara bacteriologica si
histologica
Tuberculoza pulmonara, fara mentiunea de
confirmare bacteriologica sau histologica
Tuberculoza cailor respiratorii, nespecificata, fara
mentiunea confirmarii bacteriologice sau histologice
Alte forme de pneumotorax
Pneumotorax, nespecificat

Analiza protocoalelor terapeutice a fost prezentata lunar catre Consiliul medical.
Ședințele Nucleului de Calitate au fost organizate în condiții foarte bune, reușindu-se
realizarea autoevaluării calității serviciilor asigurate in luna anterioară și prezentarii conducerii
unitatii o imagine de ansamblu asupra costurilor pe diagnostic princiapl.
Este o activitate care necesita eforturi suplimentare și s-a realizat în mod responsabil de echipa
de elaborare a acestora. Medicii din nucleul de calitate efectuează această activitate suplimentară
conștienți fiind că având reguli validate pot asigura siguranța actului medical și a pacientului în sine.
Astfel, apreciem că auditul clinic a dat rezultatele dorite și nu este nevoie să se aducă alt
personal, pe bază de contract prestări servicii pentru a evalua actul medical al medicilor și asistentelor
din spital.
Nivelul de conformitate a reglementărilor/procedurilor/protocoalelor.
Din punctul de vedere al monitorizării respectării protocoalelor și a procedurilor, s-a reușit
punerea în practică un ciclu complet de monitorizare a acestora, putem concluziona următoarele:

procedurile adoptate la nivelul spitalului sunt elaborate pe baza legislației în vigoare,
având ca drept scop al implementării fie „nivelarea” reglementării deoarece legislația aplicabilă
prezintă aspecte nereglementate sau intărirea unei reguli pentru a preîntâmpina aparțiția vreunei
probleme. Un alt scop declarat este acela al standardizării activităților și documentelor de lucru. Au
fost diseminate electronic aceste proceduri și personalul a luat la cunoștință despre conținutul lor. Din
apreciarea făcută de către șefii de secție sau compartimente, și mai ales, prin prisma monitorizării
activităților medicale, apreciem că aceste proceduri sunt respectate;

același lucru putem aprecia și pentru protocoalele terapeutice, pe baza informațiilor
culese din postura persoanei care gestionează documentele nucleului de calitate și particip la ședințele
acestuia. Protocoalele aveau forme diferite inainte de 2018, fiind adoptate în diverse momente
începând cu 2014. Pe baza deciziei luate de conducerea spitalului, ca protocoalele să aibă aceeași
formă și structură ca și procedurile, am adoptat o formă unică a protocoalelor în care am ținut cont și
de cerințele de acreditare – cel mai important aspect – indicatorii de eficiență și eficacitate a
protocoalelor. Foarte important considerăm că este includerea în conținutul protocolului a riscurilor
posibile de expunere a pacientului dacă nu se îndeplinesc condițiile de aplicare sau nu se respectă
indicațiile date.
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auditarea protocoalelor a fost realizată lunar iar concluziile au fost prezentate in
rapoartele lunare. Fiind prima activitate de acest gen desfășurată de echipa spitalului o considerăm
încheiată în bune condiții, chiar dacă a fost mai dificil și a început foarte anevoios. Aceste aspecte le
datorăm lipsei experienței de a aborda din noi perspective calitatea actului medical. Auditarea a
generat concluziile așteptate, protocoalele au un conținut ce reflectă realitatea actului medical prestat,
atât din perspectiva regulilor stabilite cât și a indicatorilor de monitorizare a eficienței și eficacității.
Mecanismul poate fi considerat implementat, se poate desfășura cu forțele proprii, ne
așteptăm să devină o rutină dar deocamdată, ne consumă un timp prețios. Pentru a se îmbunătăți acest
aspect, apreciem că ar fi utilă organizarea unui curs de audit de calitate la sediul spitalului cu toți
medicii și personalul implicat în acest demers.
Evaluării riscurilor la adresa activităților compartimentului
Anul trecut am realizat pentru prima dată o evaluare a situației existente la nivelul spitalului
și din perspectiva obiectivelor de îndeplinit pentru biroul de management al calității.
În prezent ne pregatim să completăm în CaPeSaRo registrul de riscuri clinice ale spitalului, o
activitate la care-și vor aduce aportul medicii din nucleul de calitate și șefii de secții și compartimente.
Evaluarea satisfacției pacienților .
Activitatea s-a mutat de la Secretariatul Comisiei de etica la Biroul MCSM.
Evaluarea are la bază aplicarea unui chestionar rezultat din cel anterior anului 2019 în care
am inclus întrebări pentru a evalua aspectele referitoare la condițiile de hrană, cazare și confort.
Actualul chestionar cuprinde întrebări care-și doresc să evidențieze aspecte generale precum
respectarea drepturilor, calitatea generala a actului medical, timpul de așteptare, comportamentul
medicului curant, a asistentelor, informarea pe diverse probleme, condițiile hoteliere.
Prelucrarea informațiilor din chestionarele colectate are la bază evidențierea aspectelor
negative. Datele culese și interpretate astfel au o mare veridicitate.
Prin prelucrarea datelor din chestionare evidențiem, lună de lună, percepția față de starea de
curățenie din spital, calitatea hranei, condițiile hoteliere și aspectul lenjeriei. În analizele lunare am
putut vedea cum pacienții au apreciat aceste aspecte.
Noul proces este greoi din punct de vedere al mentalitatii ersonalului de inmanare catre
pacienti a chetionarului.
Pentru a avea o reprezentare generală, am realizat și prezentat o situație în care arătam valorile
medii ale acestor indicatori pentru anul 2019.
Apreciem că percepția pacienților poziționează respectivele aspecte evaluate la nivelul
superior al calificativului maxim ceea ce nu poate decât să întărească convingerea că aceste lucruri
sunt importante pentru noi când sunt bine primite de pacienți.
Mecanismul de evaluare prin aplicarea chestionarelor de satisfactie se considera implementat
urmarind ca in anul 2020 sa intreprindem toate masurile necesare de crestere a gradului de colectare
a chestionarelor.
Implementarea proceduri de ingrijire pe tipuri de pacient si nevoi
In luna mai-iunie 2019, la nivelul sectiilor medicale si cu implicarea directa a
BirouluiMCSM,s-a analizat si s-a elaborat o procedura interna privind monitorizarea îngrijirilor de
sănătate asigurate pacientului și a responsabilității continuității acestora.
Implementarea Planului de îngrijire consta în:
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Asigurarea continuității îngrijirilor;

Asigurarea și evaluarea calității îngrijirii;

Documentarea completă a activităților de îngrijire efectuate fiecărui pacient de către
asistentul medical și infirmieră;

Implicarea și responsabilizarea pacientului în ceea ce privește menținerea și
recuperarea sănătății sale;

Sistematizarea activităților de îngrijire;

Creșterea satisfacției pacientului;

Implementarea unui instrument nou în sprijinul managementului calității,
managementul riscurilor și auditul clinic;

Constituirea unei baze de date pentru efectuarea unor eventuale evaluări, studii și
cercetări în nursing.
Prin procedura adoptata in luna iunie 2019 si revizuita in luna iulie 2019 s-au introdus:
o
Evaluare a riscului de cădere;
o
Evaluare a riscului de escară;
o
Evaluare dependență la internare - nevoile fundamentale;
o
Planul de îngrijire pe nevoia de a respirasi de a avea o buna circulatie;
o
Lista procedurilor efectuate pacientului (pe coduri DRG);
o
Predarea–primirea centralizată a pacientilor la nivelul fiecărei secții între asistenții de
tură.
In prezent pentru toti pacientii internati se intocmeste un dosar de ingrijiri medecale ce are in
componenta Planul de ingrijire a nevoii de ingrijire identificata cu ocazia evaluarilor efectuate la
internarea pacientului.
Informarea pacientilor prin mesaje scrise amplasate la loc vizibil
În anul 2019 biroul managementului calitatii a facut demersurile necesare implementarii un
sistem complet de afisare (signalistica) pentru orietare interna si externa si comunicarea cu pacientii
prin amplasarea de aviziere, la locuri vizibile si suporturi de afisaj in toate compartimentele medicale
ale unitatii.
Sunt comunicate informațiile de interes general cum ar fi: drepturile si obligațiile pacienților,
folosirea datelor cu caracter pesonal, circuitele funcționale (traseul pacientului în spital), programul
de vizite ale apartinatorilor, documete necesare internării, informații despre serviciile medicale
disponibile, atenționări, protocoale, lista medicilor, codurile de culori pentru identificarea
personalului, circuitele functionale, programul de lucru a personalului, meniurile alimentare,
programul de servire a mesei, etc.
Controlul intern și extern al aparturii
Controlul intern și extern al aparturii de calitate din laboratorul de analize medicale si
radiologie se desfășoară după regulile stabilite de standardele de funcționare adoptate. La conducerea
spitalului și la biroul de management al calității sunt prezentate copii ale dovezilor realizării acestor
proceduri de verificare.
În încheiere, dorim să menționăm ca activitate Biroului MCSM este la început de drum si a
reusit intr-un timp scurs sa se organizeze, cu reguli clare, documente sintetice și concludente, metoda
de evidențiere având rezultate mulțumitoare în sensul că se poate aprecia, atât în prezent cat și în
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viitor, dacă sunt sau vor fi probleme ale actului medical care necesită intervenții oportune pentru
soluționare.
Astfel, în anul incheiat, Biroul MCSM a avut în vedere:
 O colaborare strânsă cu toate compartimentele spitalului în vederea îmbunătățirii continue a
sistemului de management al calităţii;
 Monitorizarea continuă a îmbunătățirii permanente a serviciilor pe baza evaluării percepției
privind calitatea acestora;
 Implementarea de instrumente de evidențiere a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite pe
baza colectării / rapoprtării indicatorilor de rezultat al activităților desfășurate;
 Coordonarea şi implementarea procesului de pregătire pentru acreditare a tuturor
compartimentelor din cadrul spitalului, pe baza standardelor de calitate ale ANMCS și ISO 9001,
aprocedurilor operaționale sau de sistem documentate specifice fiecărei secții, laborator,
compartiment etc.
Biroul tehnic, informatică, întreţinere, psi, protecţia muncii și a mediului.
Centrala Termica are un numar de 4 angajati calificati in meseria de fochist, autorizati ISCIR
SI si are ca principal obiect de activitate asigurarea unitatii cu apa calda menajera si agent termic.
Apa calda menajera se produce prin utilizarea cazanelor cat si prin utilizarea bateriilor de panouri
solare.
In perioada septembrie – aprilie activitatea se desfasoara in program de de 24 ore iar in
perioada mai- august activitatea se desfasoara in program de 12 ore asigurandu-se astfel efectuarea
concediilor de odihnă.
Compartiment Protectia Muncii , Protectia Mediului, P.S.I.

s-au efectuat toate controalele medicale periodice cu toti angajatii ;

s-a asigurat instruirea periodica in domeniul protectiei muncii si P.S.I.;

s-au efectuat simulari impotriva incendiilor cu toti angajatii din unitate ;

s-au impartit brosuri de informare impotriva accidentelor, incendiilor si impotriva
calamitatiilor la angajatii din unitate si pacienti ;

s-au intocmit toate documentaiile pentru autorizatiile de la : Apele Romane ; Protectia
Mediului; Protecia Muncii ; Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta ;

s-a intocmit Planul la Dezastre, Planul de evacuare pentru situatii de urgenta;

s-au intocmit si asigurat necesarele de scule, materiale si servicii.

s-au intocmit referate de achizitii materiale si echipamente pentru buna desfasurare a
unitatii ;

s-a intocmit Planul de Interventie pe unitate ;

s-au achizitionat Stingatoare si Furtune P.S.I ;
Intretinere , Spatii verzi si Centrala termica

s-a asigurat non –stop buna desfasurare a echipamentelor si instalatiilor din unitate;

s-au intretinut toate spatiile verzi din incinta unitatii ;

s-au intreninut bazinele de apa PSI ;

s-a intretinut gazonul din fata spitalului;

s-au intretinut toate cladirile din incinta unitatii: bloc salariati, bloc asistenti si vila
medici;

s-a ierbicidat in zonele din curtea unitatii unde erau maracini si arbusti ;
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s-a defrisat o suprafata de aproximativ 2,5 ha maracini, arbusti si iarba ;

s-au efectuat revizii tehnice la tractorul din dotarea unitatii sanitare;

s-a intretinut curatenia in unitatea sanitara ;

s-a asigurat necesarul de combustibil pentru buna desfasuare a generatoarele electrice
in caz de defectiuni la sistemul national de energie electrica ;

s-au plantat 250 de arbusti de molid in fata unitatii medicale;

s-a asigurat intretinerea instalatiilor din cadrul centralei termice pentru preparaea si
furnizarea agentului termic;

s-a efectuat autorizarea CNCIR a personalului din cadrul Centralei termice;

s-a efectuat mentenanta lunara a ascensorului de personae aflat in dotarea unitatii
sanitare;
Inventar Moale,

s-a asigurat primirea si predarea lenjeriei in bune condiitii ;

s-au intretinut spatiile de depozitare si livrare a lenjerii din unitate ;
Biroul Aprovizionare, Achiziţii publice, Contractare, Transport.
În baza bugetului propriu aprobat şi a Planului anual al achiziţiilor publice, în cursul anului
2019, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, localitatea Runcu, judetul Gorj, în calitate
de autoritate contractantă a achiziţionat produse (materiale sanitare, medicamente, reactivi de
laborator, furniture de birou , materiale de curatenie, dezinfectanti, materiale de intretinere si
reparatii, obiecte de inventar, echipamente medicale, combustibil, piese auto) şi servicii, ponderea
cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de medicamente.
Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019 a cuprins totalitatea acţiunilor de
atribuire a contractelor de achizitie publica de care a avut nevoie Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor
Vladimirescu pentru a-si desfasura in bune conditii activitatea zilnica in vederea furnizarii de servicii
medicale de calitate.
La elaborarea programului anual al achiziţiilor publice s-au avut în vedere:

nevoile unitătii în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse;

prioritatea în achizitie;

fondurile alocate in vederea acoperirii respectivelor nevoi;
TITLUL II – Bunuri şi servicii (20) în valoare de 3.162.659,00 lei, reprezentând un procent de
14,95 % din total plăţi:

furnituri de birou (20.01.01) în sumă de 25.927,00 lei, adică un procent de 0,82 %
din total plăţii efectuate la titlul II;

materiale de curăţenie (20.01.02) în sumă de 43.689,00 lei, adică un procent de 1,38
% din totalul plăţilor aferente bunurilor şi serviciilor;

încălzit, iluminat şi forţa motrica (20.01.03) în valoare de 583.677,00 lei,
reprezentând un procent de 18,46 % din total plăţilor aferente titlului II;

apă, canal, salubritate (20.01.04) în valoare de 217.178,00 lei, adică un procent de
6,87 % din totalul bunurilor şi serviciilor;

carburanţi şi lubrifianţi (20.01.05) în sumă de 26.553,00 lei, adică un procent de
0,84 % din total bunuri şi servicii;
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piese de schimb (20.01.06) în sumă de 2.543,00 lei, adică un procent de 0,08 % din
total bunuri şi servicii;

poştă şi telecomunicaţii (20.01.08) în sumă de 26.078,00 lei , adică un procent de
0,82 % din total plăţi titlul II;

alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (20.01.30) în sumă de
1.144.453,00 lei, adică un procent de 36,19 % din totalul cheltuielilor de la titlul II;

reparatii curente(20.02) in suma de 0 mii lei adică un procent de 0% din totalul
cheltuielilor de la titlul II;

medicamente şi materiale sanitare (20.04.01-20.04.04) în valoare de 770.591,00 lei,
ceea ce reprezintă 24,37% din totalul plăţilor de la titlul II;

bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01-20.05.30) în sumă de 165.298,00
lei (lenjerii si accesorii de pat, alte obiecte de inventar ), adică un procent de 5,23 % din total plăţi
titlul II;

deplasări, detaşări, transferări (20.06) în sumă de 17.073,00 lei, adică un procent de
0,54 % din total cheltuieli de la titlul II;

pregătire profesională (20.13) în sumă de 47.495,00 lei, adică un procent de 1,50 %
din total cheltuieli de la titlul II;

alte cheltuieli (20.30.01-20.30.30) în valoare de 92.104,00 lei, reprezentand un
procent de 2.90 % din total cheltuieli titlul II;
Procedurile aplicate in anul 2019 pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice peste
pragul prevazut la art.19, din Legea nr. 98/2016 (valoarea estimata fara TVA, a contractului de
achizitie publica egala sau mai mare decat echivalentul in lei a pragurilor: 648288 lei/contract de
furnizare, 648288 lei/contract de servicii, 24977096 lei/contract de lucrari).
Pentru achiziţiile a căror valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii sa încadrat în limita a pana la 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a
achiziției, fără TVA, este mai mică decât 450.200 lei , achizitionarea s-a efectuat prin “cumpărarea
directă”.
Pentru achiziţiile a căror valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii
s-a încadrat în limita de pana la 135.060 lei fără TVA inclus/ an bugetar, respectiv lucrări, în cazul în
care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 450.200 lei , achizitionarea s-a
efectuat prin “cumpărarea directă” si a cuprins achizitiile de: furnituri de birou, materiale de
curatenie, materiale sanitare, reactivi si consumabile de laborator, piese auto, carburanti si lubrifianti,
incalzit si iluminat, apa, canal salubrizare, posta si telecomunicatii, bunuri de natura obiectelor de
inventar, reparatii curente, prestari servicii si alte cheltuieli.
Biroul Contencios și Administrativ
Biroul contencios, administrativ si paza se află în subordinea directă a managerului. În anul
2019 acesta a funcţionat cu un număr de 4 salariaţi.
Personalul biroului contencios, administrativ răspunde pentru executarea sarcinilor de
serviciu încredinţate, potrivit fişei postului. Fişa postului şefului de Birou se aprobă de manager, iar
cele ale personalului biroului de către şeful acestuia. Seful biroului evalueaza anual activitatea
subordonatilor.
În cadrul biroului se desfăşoară următoarele activităţi:
1.
ACTIVITATE DE CONTENCIOS
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Consilierul juridic a acordat asistenţă şi consultanţă juridică de specialitate, a reprezentat
interesele unitatii în cazul litigiilor.
Activităţi desfăşurate în cadrul compartimentului contencios în anul 2018.
Activităţi cu caracter kpermanent:
-Reprezentarea la instanţele de judecată în litigii care îşi au izvorul de drept în materia
legislaţiei muncii, drepturi şi obligaţii ale furnizorilor de servicii medicale şi/sau ale persoanelor
fizice şi juridice
- litigii privind încheierea, modificarea, derularea si încetarea contractelor încheiate unitate cu
furnizorii de servicii medicale si farmaceutice;
- litigii de munca;
- plangere contraventionala impotriva procesului verbal al ITM Gorj;
- alte cauze care se află pe rolul instanţelor privind contestaţii la executare;
- cauze care au ca obiect pretenţii, obligaţia de a face.
În aceste procese principala sarcină şi activitate a consilierului juridic a fost aceea de a formula
acte procesuale necesare dezlegării pricinii. În acest sens, consilierul juridic a studiat cauzele în care
a reprezentat instituţia, a redactat, după caz, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note,
concluzii scrise, cereri de exercitare a căilor de atac în termenele legale.
-obligaţii de plată ca urmare a Hotărârilor judecătoreşti definitive investite cu formule
executorii
- a acordat asistenta de specialitate in vederea redactarii contractelor, a verificat şi vizat
contractele şi actele adiţionale privind furnizarea de servicii medicale încheiate între unitate şi
furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice, precum şi celorlalte documente in care unitatea a fost
parte contractantă;
-a acordat viza de legalitate pentru deciziile emise de manager şi dispoziţii emise de biroul
RUONS.
În activitatea practică sa constat foarte dese modificări şi completări ale legislaţiei care
guvernează sistemul de sănătate sau care au impact asupra acestuia. În perioada analizată, consilierul
juridic a răspuns în termen la solicitările petenţilor, au formulat răspunsuri la actele de procedură
emise de instanţe în vederea soluţionării litigiilor.
Compartimentul juridic indeplineste si alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii
Aceste activităţi presupun îndeplinirea următoarelor obligaţii:
 Asigură asistenţa juridică de specialitate managerului si compartimentelor aparatului propriu
de lucru, în vederea luării deciziilor.
 Avizează legalitatea hotărârilor Comitetului Director.
 Analizează proiectele de decizii înaintate şi face eventuale observaţii cu privire la conţinutul
acestora pentru încadrarea în normele legale; avizează deciziile managerului după verificarea
acestora.
 Avizează, la cererea managerului, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de acesta
în desfăşurarea activităţii unitatii.
 Avizează legalitatea contractelor care se încheie între unitate şi alte persoane fizice sau
juridice; avizează orice alt act juridic ce poate angaja răspunderea patrimonială a unitatii.
 Avizează asupra angajării, derulării şi încetării contractelor de muncă, pentru personalul
unitatii.

328

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

 Asigură asistenţa de specialitate cu prilejul rezolvării neînţelegerilor precontractuale sau
litigiilor post contractuale.
 Asigură asistenţă juridică în rezolvarea de către compartimentele de specialitate a memoriilor,
cererilor, referatelor şi propunerilor formulate de acestea.
 Asigură soluţionarea reclamaţiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces
la informaţiile de interes public.
 Întocmeşte puncte de vedere cu privire la problemele de drept ce se ivesc în activitatea de
aplicare a actelor normative.
 Reprezintă şi apără interesele unitatii în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice
natură, precum şi în relaţiile cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină în condiţiile
legii si ale ROF .
Propuneri de îmbunătăţire a activităţii:
 Participarea consilierului juridic la cursuri de perfecţionare, comunicări, simpozioane etc.
Avizarea proiectelor de contracte şi a altor lucrări cu caracter juridic care angajează patrimonial
unitatea, reprezentarea şi apărarea intereselor unitatii în faţa instanţelor de judecată, organelor cu
atribuţii jurisdicţionale precum şi a entităţilor administrative.
În exercitarea atribuţiilor sale, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional,
cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, să manifeste onestitate, probitate profesională, corectitudine
şi confidenţialitate, iar pentru avizul de legalitate şi în exercitarea atribuţiilor sale are independenţa
opiniei, bazată numai pe lege.
2.
ACTIVITATEA DE AVIZARE SUB ASPECTUL LEGALITATII A ACTELOR
JURIDICE
• De vizare si semnare acte cu caracter juridic
- Vizare pentru legalitate contracte de achizitii bunuri si servicii, contracte de finantare,
contracte de sponsorizare si donatie, contracte privind utilitatile, protocoale;
- Vizare pentru legalitate dispozitii emise de catre managerul unitatii;
- Vizare pentru legalitate contracte individuale de munca si acte aditionale la contractele
individuale de munca;
- Vizare pentru legalitate contracte acordare servicii beneficiari;
3.
ACTIVITATEA DE SOLUTIONARE A SESIZARILOR SI ADRESELOR
• Raspuns la petiții adresate unității și răspuns sau punere in executare a popririlor infiintate de
executorii judecatoresti sau instantele de judecata;
4.
ACTIVITATEA DE INTOCMIRE A PUNCTELOR DE VEDERE
De cele mai multe ori, consilierul juridic trebuie să formuleze puncte de vedere pentru aplicarea
prevederilor legale, fără a exista un punct de vedere unitar aplicabil pe întregul sistem, ceea ce poate
conduce la divergenţe de opinii.
5. ACTIVITATE DE INFORMARE LEGISLATIVA
- Acorda asistenta juridica compartimentelor, precum si salariatilor;
- Comunica si prelucreaza actele normative nou aparute sefii de compartimente;
- Furnizeaza publicului relatiile cerute respectand secretul profesional;
- Indosariaza , numeroteaza si preda anual documente conform prevederilor legale la arhiva ;
- Formuleaza raspunsuri la adresele , petitiile si sesizarile autoritatilor si institutiilor publice,
precum si ale persoanelor fizice;
6. ACTIVITATE ADMINISTRATIVA SI DE CURATENIE
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Igrijitoarea din cadrul biroului a efectuat cu responsabilitate lucrarile prevazute in fisa
postului, in plus a participat la organizarea arhivei la nivelul unitatii, a efectuat curatenia in pavilionul
administrativ si in alte locatii – au fost efectuate lucrari de constructie, reabilitare, igenizare – conform
sarcinilor trasate.
7. ACTIVITATE DE ARHIVARE
Avand in vedere faptul ca acest birou a fost infiintat in urma cu aproximativ doi ani, eforturile
in vederea organizarii arhivei la nivelul unitatii au fost deosebite. A fost parcursa faza de triere a
documentelor supuse arhivarii, spatiul destinat arhivei a fost amenajat, igienizat, vopsit, refacut
parchet si lacuit, a fost intocmita si avizata documentatia specifica, fiind in procedura de avizare si
distrugere a documentatiei care a depasit termenul de pastrare in arhiva.
- S-au furnizat relatiile cerute respectand secretul profesional;
- S-au indosariat , numerotat si predat anual documente conform prevederilor legale la arhiva;
- S-au formulat raspunsuri la adresele , petitiile si sesizarile autoritatilor si institutiilor publice,
precum si ale persoanelor fizice.
8. CONTROL MANAGERIAL INTERN
In calitate de responsabil cu supravegherea si implementarea controlului managerial intern, am
urmarit indeplinirea obiectivelor generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control
managerial din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” astfel:
- Intensificarea activităţilor de monitorizare în control desfăşurate la nivelul fiecărei structuri,
în scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate.
- Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate împotriva
pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.
- Imbunătăţirea comunicării între structurile spitalului, în scopul asigurării circulaţiei
informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în
activitatea de prevenire şi control intern.
- Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanţă pentru fiecare
activitate, în scopul utilizării acestora şi la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind
valorificarea resurselor alocate.
Controlul intern la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” a avut drept
obiective:
 realizarea atributiilor la nivelul fiecarei structuri in mod economic, eficace si eficient;
 protejarea fondurilor publice;
 respectarea legilor, normelor, standardelor si reglementarilor in vigoare;
 dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor
financiare si de conducere.
Prin mijloacele de control intern aplicate, managerul unităţii a constat abaterile de la
indeplinirea obiectivelor, cauzele care le-au determinat şi masurile ce se impuneau pentru inlaturarea
acestora si indeplinirea obiectivelor.
Etapele controlului intern au fost urmatoarele:
 Constatarea neregularitatilor existente la nivelul fiecarei structuri din cadrul Controlul intern
la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, neregularitati care faceau
imposibila atingerea obiectivelor propuse;
 Identificarea cauzelor care au determinat abaterile constatate;
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 Dispunerea de masuri care sa duca la indeplinirea obiectivelor intr-un mod economic, eficace
si eficient.
Urmare a unei misiuni de auditare efectuata de Consiliul Judetean Gorj, unitatea a primit
felicitari si a fost evidentiata, recomandata drept exemplu, pentru modul de implementare a
Controlului Managerial Intern.
9.IMPLEMENTAREA SI SUPRAVEGEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII
In calitate de responsabil cu managementul calității in cadrul SPITALULUI DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU” RUNCU am elaborat si tinut la zi manual
calității, care se aplica pentru domeniul principal de activitate al firmei. Manualul descrie organizarea
si responsabilitatile referitoare la SMC implementat, domeniul de aplicare, politica privind calitatea,
face referiri la procesele SMC si la interactiunea acestora precum si la procedurile stabilite pentru
planificarea, desfasurarea controlul si îmbunatatirea permanenta a acestor procese.
Procedurile descrise în acest manual, procedurile de sistem, procedurile de lucru si
instructiunile de lucru asociate, constituie practici obligatorii pentru întregul personal.
RMC are responsabilitatea elaborarii si reviziei MC. Verificarea si aprobarea MC intra în
responsabilitatea Managerului care, prin angajamentul asumat, raspunde de realizarea obiectivelor
politicii în domeniul calității.
Manualul Calității a fost revizuit ori de câte ori a fost necesar pentru a asigura conformitatea
lui cu evolutia SMC implementat. Revizia MC este determinata de:
• Revizuirea standardului de referinta;
• Rezultatele analizei efectuata de management;
• Aparitia unor modificari functionale si organizatorice;
• Rezultatul auditului efectuat de organismul de certificare.
Pentru mentinerea sub control a MC, acesta prezinta urmatoarele elemente de control:
- identificare prin cod;
- identificarea editiei si reviziei în vigoare;
- data intrarii în vigoare;
- numele, prenumele si semnatura persoanelor care l-au elaborat, verificat si aprobat;
- nr. copie difuzata controlat.
În exteriorul organizatiei MC poate fi difuzat numai cu aprobarea Managerului, cu precizarea
ca este un exemplar necontrolat. Exceptie face orgnismul de certificare caruia i se distribuie un
exemplar controlat. Arhivarea MC este asigurata de catre RMC care pastreaza exemplarele 3 ani de
la data iesirii din uz.
Anual au fost realizate misiuni de audit de catre organismul de certificare, concluziile fiinde
foarte bune.
10. ACTIVITATE DE ADMINISTRARE PATRIMONIU, MAGAZIE, RECEPTIE SI
DISTRIBUTIE MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR
La nivelul biroului, economistul efectueaza cu profesionalism receptia pentru bunurile
achizitionate de unitate, elibereaza mijloacele fixe, obiectele de inventar si materialele necesare bunei
functionari a tuturor compartimentelor din unitate.
- Seful biroului a participat in calitate de membru al comisiei centrale de inventariere si casare
a bunurilor din patrimoniul unirtatii, la efectuarea inventarierii anuale la nivelul unitatii.
Compartiment Pază
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ACTIVITATE DE PAZA SI PROTECTIE
Personalul din compartimentul paza, cu seriozitate si profesionalism a asigurat paza
obiectivului incredintat sau a postului in care a fost repartizat, paza materialelor, bunurilor si valorilor
aflate in raza postului sau fata de intentii ce au avut ca scop prejudicierea morala sau materiala a
unitatii.
Au raportat sefului biroului si managerului unitatii aspectele negative menite sa impiedice buna
desfasurare a serviciului.
Au mentinutin permanent legatura prin mijloacelor de comunicare (Radio, Telefonic) cu seful
biroului si colegii raportand imediat situatiile ivite in postul incredintat.
Au efectuat controale asupra persoanele suspecte sau pe cele care aveau vadita intentia sa aduca
prejudicii materiale societatii, au asigura mentinerea climatului de siguranta si integritatii persoanelor
si bunurilor aflate in raza postului.
Au efectuat lucrari de mentinere a curateniei in postul de paza, perimetrul ce a fost repartizat
prin fisa postului si in curtea unitatii atunci cand acest lucru a fost solicitat.
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DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI GORJ

În cursul anului 2019, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, şi-a desfăşurat
activitatea în conformitate cu prevederile strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
drepturilor copilului şi a „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru
perioada 2014-2020 a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor
sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2014-2020, aprobate de către Consiliul Judeţean Gorj prin Hotărârea
nr. 106 din 29.08.2014, Planului de dezvoltare şi diversificare a serviciilor sociale pe anul 2019, precum şi
pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj realizează şi asigură la nivel judeţean
aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate
la nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi structurate pe trei componente:
IV.
Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
V.
Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu
handicap;
VI.
Componenta: Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control.
Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale, se realizează în baza licenţei de
funcţionare şi a Certificatului de Acreditare cu seria AF nr. 006527/31.10.2019 emis de Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj este acreditată pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu Legea nr. 197/2012
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.
La finele anului 2018 erau licenţiate la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj un număr de 28 servicii sociale. În
cursul anului 2019 s-au obţinut 4 licenţe de funcţionare pentru tot atâtea servicii sociale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj astfel că la sfârșitul anului 2019, la nivelul
D.G.A.S.P.C. Gorj toate serviciile sunt licenţiate. În vederea îmbunătățirii și dezvoltarea măsurilor și
serviciilor sociale Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în calitate de partener implementează proiectul ,,VenusÎmpreună pentru o viață în siguranță” în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice.
I. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 20142020” şi a Planului operaţional pentru implementarea acesteia, în perioada raportată respectiv în cursul anului
2019 au fost efectuate în principal următoarele activităţi:
- continuarea descentralizării serviciilor;
- integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi;
- creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului;
- integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi;
- specializarea personalului;
- dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi exploatării copilului;
- promovarea parteneriatelor;
- creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de calitate
în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate;
- reducerea numărului de copii plasaţi în instituţii publice sau private prin reintegrarea lor în familia
naturală şi sprijinirea familiei extinse ca alternativă.
Acţiunile desfăşurate în perioada raportată au urmărit implementarea măsurilor din Planul operaţional
în vederea atingerii obiectivelor propuse şi au constat în:
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I.1. Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului şi separării copilului de părinţii săi prin
centrele maternale, serviciile de monitorizare a femeii gravide şi centrele de zi existente la nivelul
D.G.A.S.P.C. Gorj:
- 5 centre de zi – două în Tg-Jiu, unul în Tg Cărbunești, două în Novaci (toate în cadrul unor complexe
de servicii), în care au beneficiat de servicii un număr total de 83 de copii aflaţi în familii care nu le pot asigura
prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare;
- 1 serviciu de monitorizare, asistenţă şi sprijin a femeii gravide predispusă să îşi abandoneze copilul –
prin care s-au derulat activităţi de consiliere, educaţie parentală, planning familial, sănătatea reproducerii şi
sprijin pentru 8 gravide, aflate în situaţie de risc de abandon;
- 2 centre de primire în regim de urgență, unul la Tg-Jiu în subordinea Complexului de Servicii
Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu, unul la Tg Cărbunești în subordinea Complexului de Servicii
Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg Cărbunești. Au beneficiat de masură de protecție un număr total
de 93 copii;
- 1 centru de violență domestică în subordinea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în
Dificultate Tg-Jiu unde unde au beneficiat de protecție un numar total de 8 mame și 16 copii;
- 1 centru de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie, au beneficiat
un numar total de 14 beneficiari /luna;
- 2 centre maternale – unul în Tg – Jiu și unul în Tg Cărbunești (în cadrul unor complexe de servicii)
unde au beneficiat de protecţie un număr total de 30 beneficiari;
Conform H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional privind prevenirea abandonului copilului
de către familie, Biroul de management de caz pentru copilul aflat în servicii de tip rezidenţial, prin persoane
desemnate a realizat evidenţa copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, în special la cele cu specialitatea obstetricăginecologie şi alte unităţi sanitare care oferă servicii medicale pentru copii, a copiilor pentru care nu s-a stabilit
identitatea, a gravidelor în situaţie de risc social, a cazurilor cu risc social/de abandon, precum şi a activităţii de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiti în unităţile sanitare, dar s-au reîntors
în familie.
De asemenea părinţii/membrii familiei lărgite a copiilor supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţi sanitare,
dar şi a acelora care s-au reîntors în familie au fost consiliaţi privind responsabilitatea familiei şi dreptul
copilului de a fi îngrijit, crescut şi educat în familia sa, au fost informaţi cu privire la serviciile şi prestaţiile de
asistenţă socială, măsurile de protecţie specială precum şi serviciile oferite în Centrul maternal, cuplului mamăcopil. Pentru toate cazurile au fost sesizate serviciile publice de asistenţă socială aflate pe raza de domiciliu a
mamei/părinţilor/familiei lărgite în vederea monitorizării situaţiei cuplului mamă-copil.
Conform situaţiei întocmite pe cele 4 trimestre ale anului 2019, prezentăm datele următoarele date:
- În trimestrul I al anului 2019 nu a fost semnalat nici un caz de abandon în unităţile sanitare din judeţul
Gorj, 14 de copii nou-nascuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social;
- În trimestrul al II-lea al anului 2019 nu a fost semnalat nici un caz de abandon în unităţile sanitare din
judeţul Gorj, 21 copii nou născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.
- În trimestrul al III-lea al anului 2019, nu a fost semnalat nici un caz de abandon în unităţile sanitare
din judeţul Gorj, 38 copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.
- În trimestrul al IV-lea al anului 2019, nu a fost semnalat nici un caz de abandon în unităţile sanitare din
judeţul Gorj, 57 copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.
Nu a existat o zonă anume în judeţ de unde au provenit mamele minore şi nici nu se poate spune că
acestea aparţin unei anumite etnii.
În vederea prevenirii şi combaterii abandonului/separării copilului de familie s-a continuat monitorizarea
în familie pentru 57 de cazuri. Un număr de 7 gravide minore sunt în evidenţe, monitorizate în familia naturală
de către autoritatea publică locală şi de D.G.A.S.P.C. Gorj. Au fost închise 20 cazuri.
Activităţile desfăşurate de către specialiştii serviciului – în relaţia cu familia care solicită instituirea
măsurii speciale – plasament familial:
La data de 31.12.2019 a fost înregistrat un număr de 233 de copii care se află în plasament familial la
o familie sau persoană. Aceştia au fost vizitaţi şi monitorizaţi trimestrial de către managerii de caz, în urma
cărora s-au înregistrat 50 de revocări, dintre care: 15 copii fiind reintegraţi în familie, 24 integrări socio334
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profesionale, 9 înlocuiri de măsură la un centru de tip rezidenţial sau la un AMP, 1 adopție și 1 deces. Pentru
24 copii s-a instituit măsura specială de protecţie- plasament şi 2 cereri sunt în curs de soluţionare pentru
instituirea unei măsuri de protecţie.
Activităţile desfăşurate în relaţia cu familia care solicită instituirea măsurii speciale – plasament
familial:
- Am asigurat evaluarea socială şi psihologică pentru 7 familii şi 13 persoane care au primit în plasament
copii sau care urmează să primească şi care au fost referite de către S.P.A.S., am efectuat evaluarea detaliată a
familiilor sau persoanelor care pot primi în plasament un copil şi am furnizat informaţii familiei extinse sau
substitutive privind tipurile de sprijin disponibil și dacă a fost cazul, s-au întreprins împreună cu S.P.A.S.
demersurile pentru accesarea acestora;
- S-au efectuat 31 de vizite la domiciliile solicitanţilor pentru efectuarea evaluării;
- Au fost înregistrate 9 solicitări de instituire măsură de protecţie, dar în urma evaluării acestea fie au fost
respinse, fie au renunţat;
- S-au întocmit 20 rapoarte de evaluare la finalul perioadei de evaluare privind condiţiile materiale şi
garanţiile morale ale solicitanților;
- S-au înaintat 198 de adrese la Autoritatea Publică Locală de la domiciliul familiei/persoanei de
plasament pentru efectuarea anchetelor sociale.
Activităţile desfăşurate în relaţia cu copilul aflat în dificultate:
- Pentru 11 cazuri noi s-au aplicat etapele managementului de caz, potrivit Ordinului 288/2006 cu
colaborarea specialiştilor din cadrul autorităţilor locale din judeţ, instituindu-se pentru fiecare o măsură specială
de protecţie de către C.P.C. Gorj sau de Tribunalul Gorj, pe baza PIP-ului stabilindu-se serviciile și intervenţiile,
de care va beneficia copilul și familia sa, în conformitate cu nevoile identificate.
- S-au efectuat un număr de 1359 vizite la domiciliile copiilor aflaţi în plasament, la unităţile şcolare și
cabinetele medicale individuale unde sunt înscrişi copiii, precum şi întâlniri la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj și au
întocmit rapoarte de vizită/ întâlnire, în care s-a consemnat detaliat scopul și desfăşurarea vizitei, mediul de
viaţă, concluziile și propunerile managerului de caz;
-În urma verificării împrejurării care au stat la stabilirea măsurii de protecţie specială, s-au efectuat un
număr de 715 reevaluări ale situaţiei copiilor aflaţi în plasament și am realizat și revizuirea PIP -lui;
- S-au realizat 398 de întâlniri la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj între specialiştii serviciului şi familia de
plasament, copii şi familia naturală;
-Potrivit Ordinului 1733/2015 privind aprobarea procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de
plasament, în urma vizitelor de monitorizare la domiciliul copiilor, s-a întocmit 960 de rapoarte de monitorizare
trimestriale privitor la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, morale sau sociale a copiilor aflaţi în plasament şi a
modului în care aceştia sunt îngrijiţi şi care au fost înaintate la A.J.P.I.S. Gorj;
-S-a schimbat finalitatea unui număr de 12 PIP – uri din reintegrare în familia naturală în integrare
socioprofesională ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani a copiilor care beneficiază de măsură specială de
protecţie, care şi-au continuat cursurile şcolare până la 26 ani;
- Am schimbat finalitatea unui număr de 1 PIP din reintegrare în familia naturală în adopție, ca urmare
a obținerii declarațiilor părinților și rudelor până la gradul al IV – lea, aceștia exprimându-și acordul la adopție
în urma consilierii și explicării efectelor procesului de adopție. Dosarele copilului s-au predat Compartimentului
Adopții pentru a fi instrumentat și introdus la Tribunalul Gorj în vederea obținerii Sentinței Civile de deschidere
a procedurii de adopție şi de identificare a unei persoane /familii adoptatoare;
- Am asigurat evaluarea psihologică a 215 de copii, oferindu-le îndrumare, sprijin și informare copiilor
aflaţi în evidențe, opinia lor fiind consemnată și luată în considerare în raport cu vârsta și capacitatea lor de
înţelegere;
- Pentru 15 copii s-au realizat programe de consiliere psihologică, pentru copiii care s-au confruntat cu
diverse probleme;
• S-a răspuns la o sesizare cu privire la situaţia unui copil aflat cu măsura specială de plasament familial;
• S-a solicitat pentru 221 de copii situaţia şcolară şi caracterizări de la unităţile de învăţământ unde erau
înscrişi.
Activităţile desfăşurate de către specialiştii serviciului – în relaţia cu familia biologică:
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• S-a acordat consiliere la 24 de părinţi pentru menţinerea copilului în familia biologică sau la revenirea
acestuia în familie;
• S-a colaborat cu S.P.A.S. în vederea responsabilizării familiilor ai căror copii beneficiază de măsuri de
protecţie speciale în vederea reintegrării printr-un număr de 266 de adrese ;
• Pentru responsabilizarea părinţilor s-au transmis 309 de adrese cu privire la menţinerea / reluarea
legăturilor cu copii care beneficiază de măsuri de protecţie;
• S-au trimis 63 de invitaţii la domiciliul familiilor biologice pentru a se prezenta la sediul D.G.A.S.P.C.
în vederea încheierii contractului pentru acordarea de servicii sociale copiilor, aflaţi în plasament;
• S-a monitorizat pentru o perioada de 6 luni situaţia unui număr de 14 copii privind reuşita reintegrării
în familia naturală, efectuându-se la sfârşitul acestei perioade referate de închidere caz;
• S-au trimis 61 de adrese la Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj pentru
identificarea domiciliului părinţilor;
• S-au înaintat 59 de adrese la direcţiile de asistenţă socială din ţară privind diferite situaţii ale copiilor
aflaţi cu măsura specială de protecţie plasament familial;
• S-au înaintat 10 de adrese la Consiliul Judeţean Gorj sau S.P.A.S. -uri ca urmare a stabilirii de către
Tribunalul Gorj sau C.P.C. Gorj a contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea acestora, să presteze acţiuni sau
lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ-teritorială în care
au domiciliul sau reşedinţa
I.2. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală (reevaluare beneficiari, sprijinire reintegrare,
specializarea asistenţilor maternali în funcţie de nevoile copiilor, formare continuă etc.).
Plasamentul la un asistent maternal profesionist este o măsură de protecţie specială, având caracter
temporar, dispusă în condiţiile legii.
Serviciul de asistenţă maternală asigură protecţia copilului care necesită stabilirea unei măsuri de
protecţie ce impune creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de către un asistent maternal profesionist.
Aceasta include şi plasamentul copilului în regim de urgenţă, plasamentul copilului cu nevoi speciale
(copil cu deficienţă, copil abuzat, cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA), în vederea recuperării
sale.
Asistentul maternal profesionist este persoana care ia în îngrijire la domiciliul său, pentru o perioadă
determinată, unul sau mai mulţi copii în dificultate, ca urmare a hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului
sau instanţei de judecată. Plasarea copilului în dificultate într-o familie substitutivă reprezintă o alternativă de
tip familial la sistemul rezidenţial de protecţie.
Fiecare asistent maternal profesionist primeşte în plasament unul, doi, trei sau patru copii, în funcţie de
împrejurările existente.
Fiecare asistent maternal profesionist primeşte în plasament unul, doi, trei sau patru copii/tineri, în funcţie
de împrejurările existente. La data de 31.12.2019 situaţia era următoarea: 69 AMP aveau câte 1 copil/tânăr în
plasament, 63 AMP aveau câte 2 copii/tineri în plasament, 6 AMP aveau câte 3 copii/tineri în plasament, 2
AMP aveau câte 4 copii/tineri în plasament și 10 asistente maternale profesioniste erau fără copil, deci un total
de 150 asistente maternal profesioniste și 221 de copii/tineri aflaţi cu măsură de protecţie specială la asistenţi
maternali profesionişti, din care 38 de copii/tineri sunt încadrați în grad de handicap.
Activităţile desfăşurate de specialiştii din cadrul Serviciului – în relaţia cu copilul aflat la A.M.P.,
cu familia biologică şi cu A.M.P.:
- s-au întocmit un număr de 75 convenţii de plasament;
- s-au efectuat aproximativ 1850 vizite la domiciliile asistenţilor maternali pentru monitorizare a situaţiei
copiilor/tinerilor plasaţi la AMP și la părinți/rude în vederea stabilirii ca finalitate PIP a adopției/reintegrării,
vizite care au inclus şi deplasări la instituțiile de învățământ unde sunt înscrişi copiii. În timpul acestor vizite sau completat rapoarte de vizită, în care au fost consemnate: scopul și desfășurarea vizitei, atitudinea
copilului/tânărului faţă de propia familie, menţinerea relaţiilor personale ale copilului/tânărului, familia AMP
şi mediul de viaţă, starea de sănătate curentă, educaţia şcolară cu progresele şi dificultăţile întâmpinate în
procesul de învăţare, relaţia copil-colegi, socializare, activităţire creative, comportament socioafectiv,
aptitudini, deprinderi de viaţă, problemele puse îndiscuţe de către AMP, opinia copilului/tânărului şi
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propunerile făcute de asistentul social responsabil de caz precum și declarațiile părinților/rudelor privind
adopția/reintegrarea.
- s-a asigurat plasarea fraţilor împreună, unde a fost posibil, iar unde nu s-a putut respecta acest criteriu, s-a
încercat plasarea copiilor la asistenţi maternali cu zone de domiciliu apropiate;
- au fost evaluate și revizuite trimestrial sau ori de câte ori s-a impus nevoile copiilor/tinerilor plasaţi la un AMP;
- s-au întocmit şi revizuit un număr de aproximativ 970 planuri individualizate de protecţie, revizuiri care au
loc în urma unor întâlniri ale echipei pluridisciplinare;
- s-au efectuat un număr de aproximativ 875 de reevaluari ale evoluţiei copiilor/tinerilor plasaţi la AMP şi
aproximativ 880 rapoarte de monitorizare înaintate Agenţiei de Prestaţii Sociale Gorj;
- s-a răspuns la adrese şi sesizări cu privire la situaţia copiilor/tinerilor plasaţi la AMP;
- s-au realizat demersurile pentru identificarea familiei biologice şi/sau a familiei extinse a copiilor/tinerilor
plasaţi pentru menţinerea relaţiilor personale ale acestora şi pentru a completa finalitatea adecvată în Planul
Individualizat de Protecţie;
- au fost informați şi consiliați părinţii cu privire la situaţia copiilor lor aflaţi sub măsura de protecţie la AMP,
coordonând acţiunile familiei în vederea reintegrării copilului în familie;
- s-au organizat întâlniri dintre părinţi/familie extinsă la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj
- ori în alte locuri stabilite de comun acord şi au întocmit rapoarte de specialitate privind relaţiile copilului cu
familia sa, propunându-se motivat programe de învoiri în familie, pentru a pregăti reintegrarea copilului;
- au avut loc întâlniri trimestriale cu asistenţii maternali profesionişti la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, în acest sens
completându-se rapoarte de întâlnire;
- s-au desfășurat procese de potrivire dintre copil şi AMP, prezentând abilităţile şi competenţele AMP;
- au fost întocmite un număr de 30 de dosare privind reatestarea asistenţilor maternali profesionisti şi un număr
de 10 dosare privind atestarea asistenţilor maternali profesioniști, dosare care au fost înaintate Comisiei pentru
Protecţia Copilului Gorj pentru analiză;
- s-au înaintat dosarele pentru deschiderea procedurii de adopţie pentru un număr de 11 copii;
- 10 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei;
- 17 copii/tineri au fost integraţi/reintegrați, monitorizarea situaţiei acestora făcându-se conform Ordinuluinr.
288/2006;
- pentru 6 copii s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal profesionist la centre specializate;
- pentru 7 copii s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal profesionist cu plasament familial;
- au efectuat un număr de 150 evaluări anuale a activităţii AMP şi 150 planuri de acţiune pentru anul 2020;
- în cursul anului 2019 s-au desfăşurat cursuri de formare profesională pentru toți asistenții maternali
profesionști organizate la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj și susținute de specialiștii din cadrul serviciului, 10 asistenți
maternali profesioniști au participat la un curs de pregătire cu tema ”Acordarea primului ajutor” și 10 asistenți
maternali profesioniști au participat la un curs de pregătire cu tema ”Gestionarea conflicatelor, stresului și a
situațiilor de criză”;
- În cursul anului 2019 a avut loc o campanie de recrutare a persoanelor, potențiali asistenți maternali
profesioniști în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestați ca AMP, depunându-și dosarele 31 persoane, 3
solicitanți au renunțat la cererile de a deveni AMP iar 9 dosare au foat respinse după prima etapă, nefiind
îndeplinite condițiile de a deveni AMP. Cele 2 etape care trebuie parcurse în vederea obținerii atestatului de
AMP au fost astfel finalizate de 19 solicitanți, iar în urma evaluării scrise au fost admise 10 persoane, acestea
obținând și atestatul de asistent maternal profesionist. În acest sens au fost efectuate vizite la domiciliul
solicitanților pentru verificarea condițiilor materiale iar salariații din cadrul serviciului au susținut cursuri de
formare preofesională cu solicitanții în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestați ca AMP.
- Psihologul serviciului a efectuat în anul 2019 aproximativ 452 evaluări psihologice pentru copiii/tinerii plasaţi
la AMP şi pentru AMP (rapoarte inițiale de consiliere psihologică, rapoarte finale de consiliere psihologică
personalizată, rapoarte de evaluare psihologică atât pentru copii cât și pentru AMP, rapoarte de evaluare a
situației).
Prin activităţile desfăşurate se urmăreşte:
- mediul asigurat de AMP copiilor/tinerilor din plasament și modul în care aceștia s-au integrat în
familiile asistenților maternali profesioniști;
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satisfacerea nevoilor copilului/tânărului şi modul în care sunt satisfăcute nevoile acestora (de hrană,
echipament, odihnă, recreere, socializare, sănătate şi educaţie);
- relațiile asistenților maternali profesioniști cu copiii/tinerii, relațiile asistenților maternali
profesioniști cu familiile naturale/adoptatoare precum şi modul de menținere a legăturilor
copilului/tânărului cu familia naturală/adoptatoare;
- nevoile asistentului maternal profesionist în activitatea desfășurată;
- monitorizarea evoluţiei şi a progresele înregistrate de copil/tânăr de când se află în plasament la
asistentul maternal profesionist.
I.3. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă în serviciile de
protecţie de tip rezidenţial a copilului şi sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie al copilului
în vederea integrării socio-profesionale:
- Fiecare copil/tânăr din sistemul rezidenţial are întocmit un Program de intervenţie specifică pentru
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, care este pus în practică şi reevaluat de personalul de
specialitate care asigură îngrijirea şi educarea acestora la fiecare trei luni. Fiecare tânăr este evaluat şi consiliat
în vederea integrării socioprofesionale, atât de personalul serviciului cât şi la A.J.O.F.M. Gorj, unde sunt luaţi
în evidenţă la intrarea în centrul pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă.
- De asemenea se organizează periodic acţiuni de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea
pregătirii acestora pentru ieşirea din sistemul de protecţie. În anul 2019 a fost întocmit şi depus 5 dosare pentru
căutarea unui loc de muncă, 6 dosare noi pentru solicitare de locuinţă socială la Primăria Tg-Jiu pentru tinerii
care nu au posibilitatea revenirii în familie, au fost actualizate 2 dosare. Tinerii au participat însoţiţi la bursele
locurilor de muncă şi la întrunirile organizate la A.J.O.F.M. Au fost informaţi cu privire la locurile de muncă
vacante .
I.4. Serviciului Adopţii şi Postadopţii.
Serviciul Adopţii şi Postadopţii are rolul de a realiza toate activităţile în domeniul adopţiei prevăzute de
legislaţia în materie.
Specialiştii din cadrul acestui serviciu şi-au realizat obiectivele propuse în planul de acţiune pe 2019
astfel:
Activităţile desfăşurate – în relaţia cu familia adoptatoare:
- 41 persoane sau familii, care au dorit să adopte, au fost evaluate/reevaluate din punct de vedere social şi
psihologic şi au urmat cursurile de pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte,
organizate de specialiştii serviciului în 3 sesiuni a câte 4 ore fiecare.
- 61 de persoane sau familii au solicitat informaţii cu privire la procedura adopţiei, specialiştii
compartimentului furnizându-le materiale informative, broşuri, pliante, încurajându-i în hotărârea pe care
urmau să o ia;
- s-a realizat emiterea a unui număr de 41 atestate privind persoanele/familiile apte să adopte precum şi a
unui număr de 41 dispoziții ale directorului general al D.G.A.S.P.C. Gorj, privind atestarea/reatestarea
persoanelor/familiilor apte să adopte.
Activităţile desfaşurate – în relaţia cu copilul şi familia biologică:
- s-au întocmit dosarele pentru un număr de 19 copii care aveau ca finalitate a PIP-ului adopţia, privind
deschiderea procedurii de adopţie la Tribunalul Gorj, dosare întocmite în urma vizitelor specialiştilor
serviciului la domiciliile părinţilor acestor copii. În timpul vizitelor specialiştii serviciului au oferit date
referitoare la procedurile în care urmează să fie implicaţi, efectele finalizării fiecarei etape din procesul de
adopţie, forma, termenele și efectele exprimării şi revocării consimţământului la adopţie;
- s-au întocmit, păstrat şi actualizat dosarul copiilor;
- s-au introdus în Registrul Național al Adopțiilor copia electronică a documentelor prevăzute de lege, datele
referitoare la adoptatorul sau familia adoptatoare, precum și cele referitoare la copiii pentru care a fost
deschisă procedura adopției, pentru cei pentru care a fost pronunțată o hotărâre judecatorească de încredințare
în vederea adopției, de încuviințare a adopției.
- s-au monitorizat activităţile privind mutarea copilului în familia adoptivă;
- s-au informat şi consiliat rudele până la gradul IV asupra procedurilor de adopţie şi au identificat intenţiile
acestora cu privire la preluarea în plasament familial sau adopţie a copilului;
-
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- s-au înştiinţat în scris parinţii fireşti cu privire la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a
încuviinţat adopţia;
- pentru 14 copii, care aveau ca finalitate a PIP-lui adopția s-a deschis procedura de adopţie națională prin
sentinţe civile rămase definitive;
- în urma unui proces de potrivire, la 14 persoane/familii atestate ca apte să adopte le-a fost dat în încredințare
în vederea adopției un copil;
- pe perioada încredinţării, specialiştii serviciului urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor care se stabilesc
între copil şi persoana/familia căreia i-a fost încredinţat copilul, întocmind rapoarte bilunare;
- la sfârşitul perioadei de încredințare, 15 adopții au fost încuviințate de Tribunalul Gorj, la care se adaugă 3
excepţii, pentru care s-au făcut consilieri și s-au întocmit rapoarte în acest sens;
- pe perioada de postadopţie au fost monitorizate 28 de adopții, pentru care s-au întocmit rapoarte
trimestriale;
- pentru 10 cazuri de adopţie s-a încheiat perioada de monitorizare post adopție, prin rapoarte finale care sunt
avizate de directorul general și încărcate în Registrul Național pentru Adopții;
- s-a asigurat reprezentarea D.G.A.S.P.C. Gorj, în materia adopţiei, în instanţele de judecată într-un număr
de 45 de dosare;
I.5. Îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare complexă a copiilor cu handicap şi asigurarea de
servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din mediul familial:
În vederea implementării unui sistem coerent și complex de stabilire a gradului de handicap cu accent pe
stabilirea potențialului de integrare, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcției, a efectuat
pe parcursul anului 2019 un număr de 507 evaluări (din punct de vedere medical, psihologic, psihopedagogic
și social ), în vederea încadrării copiilor în grad de handicap și asigurării măsurilor de protecție specială și
socială prevăzute de lege.
Serviciul de Evaluare Complexă a întocmit și înaintat un număr de 507 rapoarte de evaluare complexă
cu următoarele propunerii de încadrare în grad de handicap și planuri de abilitare-reabilitare, către C.P.C. Gorj
după cum urmează:
- grav- 366 : -cu asistent personal = 356
-fără asistent personal = 10
- accentuat
= 63
- mediu
= 73
- ușor
=
2
- nu se încadrează
=
3
Pentru a veni în sprijinul familiilor cu copii cu dizabilități ce nu se pot prezenta pentru evaluare, s-au
efectuat evaluări la domiciliu pentru 120 copii nedeplasabili.
S-au soluționat:
- 10 reevaluări prin modificarea Ordinului 1306/1883/2016;
- s-au prezentat în C.P.C. un număr de 8 referate privind analiza și încadrarea în grad de handicap pentru copiii
internați în clinicile de specialitate și care beneficiază de tratamente conform protocoalelor terapeutice;
- 2 referate privind modificarea hotărârii C.P.C. privind încadrarea copiilor într-un grad de handicap și a
anexelor acesteia, prin schimbarea adresei de domiciliu;
- 6 referate privind schimbarea reprezentantului legal și a domiciliului;
- 5 decese ( 5 referate pentru revocarea Hot. C.P.C. urmare a deceselor a 5 copii);
- 1 referate pentru eliberare de adeverințe către primării în care se menționează imposibilitatea școlarizării;
S-au mai emis:
- 6 adrese către D.G.A.S.P.C. Dolj, Caraș Severin, Timiș ;
- 4 transferuri dosare către alte D.G.A.S.P.C.-uri din țară;
- 3 adrese către primării pt. numirea RCP și delegare de responsabilități conf.Ord.1985/2016;
- 1 raport privind implementarea Ordinului 1985/2016 către A.N.D.P.D.C.A.;
- 1 adresă către I.S.J. Tg Jiu privind implementarea Ordinului 1985/2016 și completarea unor date statistice;
I.6. Oferirea de servicii de prevenire şi combatere a abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv
protecţia victimelor violenţei domestice:
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Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Tg-Jiu din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu (C.S.C.C.D. Tg-Jiu) - denumit în
continuare C.P.R.U. Tg-Jiu.
Centrul de primire în regim de urgenţă Tg-Jiu este un serviciu pentru protecţia copilului care are drept
misiune asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol
iminent în propria familie naturală, familia lărgită sau familia substitutivă. Beneficiarii locaţiei sunt copii
abandonaţi de familie, copii abuzaţi şi neglijaţi, copii din comunitate, copii separaţi de parinţi din motive
obiective, dificultăţi majore financiare şi locative. În anul 2019 Centrul de primire în regim de urgenţă Tg-Jiu
a asigurat furnizarea unor servicii de calitate în vederea protejării copilului privind securitatea, dezvoltarea
psiho-socio-emoţională sau integritatea morală.
Pe parcursul anului 2019 în cadrul C.P.R.U. Tg-Jiu au beneficiat de găzduire şi de măsură de protecţie
specială un număr de 71 de copii.
Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei domestice,
Tg-Jiu.
Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei domestice Tg-Jiu,
este un serviciu de tip rezidenţial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate
Tg-Jiu, parte componentă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, având drept
scop: asigurarea protecţiei victimelor pe o perioadă determinată de timp, cuprinsă între 7-60 de zile (reper
legislativ standard.V pc.29 din Ordinul nr. 383/2004 ), a unei intervenţii eficiente (protecţie împotriva
agresorului, asistenţă medicală, consiliere juridică şi psihologică, hrană, cazare) în beneficiul victimelor.
Pe parcursul anului 2019, Centrul de primire în regim de urgenţă mama şi copilul victime ale violenţei
domestice Tg-Jiu, a oferit protecţie şi găzduire pentru 8 cupluri: 8 mame şi 17 copii victime ale violenţei.
Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale „Telefonul
copilului” şi pentru semnalarea cazurilor de urgenţă:
În anul 2019, la Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale,
Telefonul copilului şi pentru semnalarea cazurilor de urgenţă, s-au primit un total de 134 apeluri, din care 64 sau înregistrat ca sesizări cu privire la diferite situaţii de risc de abuz sau de altă natură pentru 119 copii din care
91 din mediul rural și 28 din mediul urban.
Din totalul de 119 cazuri s-au semnalat următoarele situații de risc: 58 neglijare, 2 abuz emoțional, 5
violență domestică, 1 abuz fizic, 1 legislativ, 2 exploatare prin munca, 1 caz fals,49 cazuri referite la alte
servicii din cadrul DGASPC Gorj.
În urma evaluărilor efectuate împreună cu autoritățile locale la domiciliul copiilor, s-au confirmat 34
cazuri, dintre care: 27 de neglijare, 4 de violență domestică, 1 de abuz fizic, 1 legislativ, 1 de exploatare prin
muncă.
În funcție de particularitățile fiecărui caz confirmat, s-au luat următoarele măsuri: pentru 10 copii s-a
instituit măsura de protecție specială plasament în regim de urgență, pentru 1 copil s-a instituit măsura de
protecție specială plasament familial, 4 copii împreună cu mamele lor au beneficiat de găzduire și protecție în
Centrul maternal, pentru 3 copii s-a instituit măsura de protecție specială plasament în regim de urgență la
asistent maternal profesionist.
Pentru copiii aflați în situație de risc de neglijare, la care nu s-a impus instituirea unei măsuri de protecție
specială, s-au elaborat și implementat de către serviciile publice de asistență socială planuri de servicii, pe o
perioadă de 3 luni, prin care copiii și familiile lor au beneficiat de prestații și servicii în vederea prevenirii
instituționalizării.
Pentru 49 dintre cazurile la care au existat suspiciuni de exercitare a unor forme de abuz asupra copiilor, s-a
facut referire la Compartimentul violenţă domestică şi de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie
şi repatrieri pentru a se interveni în echipă multidisciplinară în vederea efectuării evaluării detaliate a mediului
de viață al copiilor și monitorizarii evoluției lor în familie, în perioada acordării serviciilor prevăzute în
competența D.G.A.S.P.C. Gorj (evaluare și consiliere psihologică, management de caz cu menținerea și
acordarea serviciilor în familie în baza unui contract încheiat cu familia, etc.). La 36 cazuri, s-a procedat la
închiderea lor întrucât evaluarea inițială a mediului familial a infirmat sesizările efectuate, nefiind identificați
factori de risc de abuz sau neglijare a copiilor.
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Compartimentul violenţă domestică şi de intervenţie în situaţii de abuz, neglijenţă, trafic,
migraţiune şi repatrieri:
În anul 2019 Compartimentul violenţă domestică şi de intervenţie în situaţii de abuz, neglijenţă, trafic,
migraţiune şi repatrieri a derulat activităţi de soluţionare a tuturor sesizărilor înregistrate în cadrul
compartimentului privind diferite forme de abuz, privind cazuri de de minori care au săvârşit fapte de natură
penală dar nu răspund penal dar şi activităţi de prevenire.
A. Activităţi de combatere a situaţiilor de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatriere şi violenţă în
familie.
Au fost înregistrate un număr de 326 sesizări, privind 440 copii. Se observă o uşoară creştere a cazurilor
semnalate, însă conform evaluărilor compartimentului, numărul de cazuri confirmate este aproximativ constant
în fiecare an. Creşterea numărului de semnalări poate fi datorată şi acţiunilor de informare cu privire la serviciile
sociale şi psihologice ce pot fi oferite, în cadrul instituţiei, care au avut o adresabilitate cât mai completă şi
complexă.
Dintre cele 326 sesizări, 175 au fost confirmate și 151 infirmate. Cele 175 cazuri confirmate privesc un
număr de 266 copii, iar cele 151 cazuri infirmate privesc un număr de 174 copii.
Cazurile confirmate sunt distribuite astfel:11 minori aflați în situație de abuz fizic; 73 minori aflați în situație de
abuz emoţional; 3 minori aflați în situație de abuz sexual; 159 minori aflați în situație de neglijare ; 20 minori
victime ai violenței domestice.
Mediul de provenienţă al celor 266 minori sunt: 102 copii provin din mediul urban iar 164 provin din mediul
rural. Din totalul de 266 minori victime, 141 sunt de gen masculin şi 125 sunt de gen feminin.
Referitor la activitatea de soluţionare a compartimentului se urmăresc procedurile de lucru iar ca
proceduri de lucru pentru situaţiile de abuz, neglijenţă, trafic, migraţiune, repatriere şi violenţă în familie.
Activitatea compartimentului de intervenţie în situaţii de abuz, neglijenţă, trafic, migraţiune, repatriere şi
violenţă în familie a constat şi în acţiuni de prevenire a diferitelor situaţii de abuz, neglijare, exploatare.
B. Activităţi prin care s-a asigurat asistenţă la audierea minorilor în cadrul Posturilor de Poliţie,
Instanţe şi Birouri Executări Judecătoreşti:
În cadrul acestor activități s-a asigurat asistență psihologică la Posturile de poliție și în Instanță, pentru
un număr de 244 minori. Pentru un număr de 232 minori au fost întocmite Rapoarte de evaluare psihologică,
acești minori fiind evaluați psihologic în cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj.
- Compartiment delincvenţă juvenilă
Activitatea compartimentului în anul 2018 s-a axat pe trei componente majore:
I. de prevenire a conduitei delincvente juvenile şi a absenteismului școlar;
II. de soluţionare a sesizărilor pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal.
I. Activitatea de prevenire a conduitei delincvente juvenile a absenteismului școlar a fost concretizată
de reprezentanţii Compartimentului delincvenţă juvenilă prin următoarele acţiuni:
1. Activitate cu ocazia informării/promovării proiectului național, ‘’Creativ’’. Activitățile
desfășurate fiind, ergoterapie-quilling, organizată de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere
Antidrog Gorj, în parteneriat cu reprezentanții D.G.A.S.P.C Gorj.
2. Activitate informativă/ preventivă privind tema ,, Modul de intervenție unitar în cazuri de
violență între elevi și bullying, organizată de I.P.J. Gorj-Serviciul de Ordine Publică, în parteneriat cu
reprezentanții D.G.A.S.P.C. Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Centrul Județean de Resurse
și Asistență Educațională Gorj și Inspectoratului Județean de Jandarmi Tudor Vladimirescu Gorj.
3. Activitate, Școala Gimnazială Gheorghe Tătărăscu Tg-Jiu, activitatea cu tema‘’ Drepturile
copiilor‘’, în cadrul proiectului ‘’ Învățați să fiți un bun părinte’’.
4.Activitate cu privire la rezolvarea unor situații speciale în cadrul unității (Şcoala Gimnazială
‘’Constantin Săvoiu‘’, Tg-Jiu );
5.Activitate de informare a elevilor cu tema ‘’Prevenirea absenteismului şcolar, eşecul şcolar şi
gestionarea situaţiilor conflictuale‘’
6.Activitate de informare a elevilor ‘’Prevenirea absenteismului şcolar, eşecul şcolar şi
gestionarea situaţiilor conflictuale‘’
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7.Activitate de informare a elevilor ‘’Prevenirea absenteismului şcolar, eşecul şcolar şi
gestionarea situaţiilor conflictuale‘’
8. Marcarea zilei mondiale împotriva exploatării prin muncă a copiilor, organizată de
reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Gorj în data de 12 iunie 2019.
Au fost desfăşurate activităţi de informare – comunicarea populaţiei (părinţi şi copii, tineri) fiind
distribuite şi pliante care conţin informaţii privind tema discutată.
II. Activitatea de soluţionare a sesizărilor primite.
Analizând comparativ numărul de sesizări primite în perioada 2004–2017, am ajuns la concluzia că,
începând cu anul 2010, incidenţa infracţionalităţii juvenile (la copiii ca nu au împlinit vârsta de 14 ani) a crescut
depăşind nivelul anilor 2005–2008, cu un maxim în 2011, an după care urmează o perioadă de scădere a
fenomenului infracțional în rândul minorilor sub 14 ani. În anul 2015 s-a observat o creștere semnificativă a
infracționalității în rândul minorilor, față de anul 2014 (creștere de aproape 100%). În anul 2019, am avut un
număr mai mare de cazuri privind copiii care au săvârșit fapte de natură penală, dar nu raspund penal, a copiilor
cu tulburări de comportament, dar și a copiilor cu absenteism școlar ridicat și risc de abandon școlar decât în
anul 2017, creșterea fiind de 84%, respectiv 149 de cazuri. Prin consilierea juridică s-a urmărit informarea atât
a minorilor cât şi a părinţilor acestora cu privire la încălcările legislaţiei penale în vigoare, a consecinţelor care
decurg din aceste fapte, precum şi prelucrarea legislaţiei în vigoare privitoare la minori. S-a efectuat consiliere
juridică la toate cazurile care au fost preluate şi soluţionate de Compartimentul delincvenţă juvenilă.
I.7.Pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, situaţia statistică a copiilor din complexurile rezidenţiale
şi evoluţia acestora se prezintă după cum urmează:
Nr.
Complexul
Nr. copii - cazuri
Nr. copii-cazuri
crt.
active la 01.01.2019
active la 31.12.2019
1.
65
73
Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg - Jiu
2.
42
40
Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Novaci
3.
28 copii
28 copii şi 1 mama
Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti
4.

67
73
Complexul de servicii comunitare pentru
copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu
5.
101
103
Complexul de servicii comunitare pentru
copilul cu handicap Tg - Jiu
6.
24
27 copii şi 5 mame
Complexul de servicii alternative la protecţia
rezidenţială Tg - Jiu
7.
447 copii și 6 mame
TOTAL
327 copii
1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Jiu funcţionează cu
următoarele servicii alternative:
Nr.
Servicii
Nr. copii la
crt.
31.12.2019
1.
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Debarcader » Tg - Jiu
0
2.
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Săvineşti » Tg – Jiu
3
3.
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Aleea Teilor » Tg – Jiu
5
4. Apartament pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi « Sf.Dumitru »
Tg Tg- Jiu
0
5. Apartament pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi « Sf.Nicolae »
Tg Tg - Jiu
5
6.
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Mărgăritarul » Motru
4
7.
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Primăverii » Motru
4
8.
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Tineretul » Rovinari
4
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9.
10.
11.
12.
13.

Centrul de Zi Pestalozzi Tg - Jiu
21
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor a copiilor Motru
0
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor «Rovinari »
5
Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi Petreşti
12
Centrul de Primire în regim de Urgenţă Tg-Jiu
2
2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti funcţionează cu
următoarele servicii alternative:
Nr.
Servicii
Nr. copii la
crt.
31.12.2019
1.
2.
3.
4.
5.

Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor Tg - Cărbuneşti
Centru maternal Tg - Cărbuneşti
Centrul de zi Tg - Cărbuneşti
Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit în
maternitate Tg - Cărbuneşti
Serviciul de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă să îşi
abandoneze copilul Tg - Cărbuneşti

20
1
4
3
4

3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci funcţionează cu
următoarele servicii alternative:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Servicii
Centrul de zi Novaci
Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor « Novaci»
Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor « Huluba »
Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau de definitiv de părinţii săi
Pociovaliştea
Centrul de Zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi Valea Gilortului

Nr. copii la
31.12.2019
10
8
7
8
9

4. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu funcţionează cu
următoarele servicii alternative:
Nr.
Servicii
Nr. copii la
crt.
31. 12. 2019
1.
Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi Tg-Jiu
39
2.
7
Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi Scoarţa
3.
Casa de tip familial destinată protecţiei rezidentiale a copiilor cu dizabilităţi Răchiţi
8
4.

Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie

13

5. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg - Jiu funcţionează cu următoarele
servicii alternative:
Nr.
crt.
1.
2.

Servicii
Centrul de recuperare (tip ambulatoriu) pentru copilu cu dizabilităţi
Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor
dizabilităţi

Nr. copii la
31.12.2019
64
cu

37
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6. Complexul de servicii alternative la protecţia rezidenţială Tg-Jiu
Nr.
Servicii
Nr. copii la
crt.
31.12.2019
1.
Centrul maternal Tg-Jiu
4
2.
Centrul de zi Tg-Jiu
19
7. Complexul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu 01.01.2019- 31.01.20189
Nr.
Servicii
Nr. copii la 31.12.2019
crt.
1.
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu (servicii de
91
îngrijire de zi)
2.
Echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu
16
Dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor a fost realizată prin furnizarea următoarelor activităţi de recuperare
pentru toţi cei 91 beneficiari înscrişi în centrul de zi de recuperare: kinetoterapie - 1220 intervenţii; hidroterapie
-116 intervenţii; masaj de recuperare – 138 intervenţii; logopedie - 645 intervenţii; ergoterapie/terapie
ocupaţională/ socializare - 1264 intervenţii; terapie comportamentală - 738 intervenţii; cabinet medical - 598
intervenţii; asistenţă socială - 40 intervenţii, terapie asistată de animale – 181 intervenții.
Dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor a fost realizată prin furnizarea următoarelor activităţi de recuperare
pentru toţi cei 19 beneficiari înscrişi în cadrul echipei mobile: Kinetoterapie - 130 intervenţii; Ergoterapeie –
166 intervenţii.
I.8. În cursul anului 2019 D.G.A.S.P.C. Gorj prin Biroul Monitorizare, analiză statistică şi indicatori
asistenţă socială şi incluziune socială a continuat culegerea de date de la primăriile din judeţ pe linia copiilor
cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, prin parcurgerea şi însuşirea de către fiecare primarie a H.G. nr.
691/2015.
În acest sens la 31.12.2019 un număr de 702 familii cu un numar de 957 copii, sunt familii în care
parinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate .
La nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Monitorizare există evidenţa privind aceşti copii, pe unităţi
administrativ-teritoriale iar evoluţia situaţiei lor este permanent monitorizată de catre fiecare primarie din judeţ
cu astfel de cazuri. Situaţia detaliată privind aceşti copii se prezintă în tabelul de mai jos:
Număr de copii cu măsură de protecţie
Număr de
la sfârşitul perioadei raportate
Număr
copii aflaţi în
Număr de familii în care
de copii
îngrijirea
în centre la
părinţii sunt plecaţi la muncă în
la
Alte
rudelor până
de
rude
străinătate la sfârşitul perioadei sfârşitul
situaţii
la gradul IV
plasament până
la alte
perioadei
raportate
fără măsură la AMP publice
la persoane/familii
raportate
de protecţie
sau gradul
private
- cu ambii părinţi plecaţi la
muncă în străinătate
-cu un singur părinte
plecat la muncă în
străinătate
-cu părinte unic susţinător
al familiei monoparentale
plecat la muncă în
străinătate
Total

IV

147

194

167

13

6

8

0

0

416

574

481

19

22

43

5

4

139

189

137

9

8

30

3

2

702

957

785

41

36

81

8

6
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Și în cursul anului 2019, Compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială
și incluziune socială a ținut legătura cu reprezentanții primăriilor, care au atribuții în a soluționa problemele
sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap și a oricaror persoane aflate în nevoi, în raportarea statistică a situației serviciilor
sociale de la nivelul județului cerută în cursul anului 2019 de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale,
precum și a altor situații centralizate, în vederea îmbunătățirii cadrului relațional și a creșterii gradului de
eficiență și transparență între instituții
I.9. Iniţierea de proiecte şi parteneriate pentru atragerea de finanţare externă şi internă în vederea
diversificării serviciilor sociale la nivel judeţean şi local.
Pentru atingerea obiectivelor strategice, în anul 2019, D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Strategii,
Programe, Proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu O.N.G.-urile s-a continuat sustenabilitatea
implementării de proiecte cu finanţare europeană, a continuat derularea/încheierea de noi parteneriate
materializate în proiecte /programe şi convenţii de colaborare, în domeniul social, implementarea Strategiei
judeţeane de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2014-2020, elaborarea
planurilor de acţiune ale D.G.A.S.P.C. Gorj , raportări activităţi şi măsuri întreprinse, după cum urmează:
A. Proiecte cu Finanţare din Fonduri Structurale Europene, Nerambursabile:
1.Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul
în Dificultate Tg-Carbunesti” Cod SMIS 16907, solicitant D.G.A.S.P.C Gorj, cu finanţare din Fonduri
Structurale
POR
Axa
3-Îmbunătăţirea
infrastructurii
sociale
D.M.I.-3.2
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
Proiectul se află în perioada de sustenabilitate și monitorizare /verificare din partea ADR SUD
VEST Oltenia-organism intermediar POR, s-au transmis rapoarte de activitate pe anul 2019, cu
finalizare 30.06.2021.).
În cadrul vizitei la faţa locului şi a întocmirii Raportului privind durabilitatea investiţiei efectuate de
reprezentamţii ADR SUD VEST OLTENIA, echipa de implementare a proiectului, a pus la dispoziţie
documentaţia solicitată şi a avut receptivitate privind ducerea la îndeplinire a acestora.
2.Proiectul TEAM-UP : ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169 depus
de către A.N.D.P.D.C.A. în parteneriat cu cele 47 de D.G.A.S.P.C.-uri în cadrul apelului noncompetitiv „Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi
maternali” - AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14. În data de 08.11.2018 s-a semnat contractul de finanţare.Sursa de
finanțare, fonduri P.O.C.U..
Prin proiect se estimează a se rambursa sumele financiare cheltuite cu plata salariilor AMP
pentru perioada 2014-2018 (pentru aproximativ 146 asistenţi maternali), precum şi decontarea, prin
proiect, a salariilor AMP pe care D.G.A.S.P.C. Gorj estimează să-i angajeze, în număr de 10 persoane/an ,
pe perioada 2019-2023, în total 50 de AMP.
Durata contractului este de 10 ani , valoarea contractului pentru D.G.A.S.P.C. Gorj este de 28.694.448,08 lei,
iar contribuţia Consiliului Judeţean este de 2% în valoare de 573.895,08 lei.
3.Proiectul ,,Venus-Împreună pentru o viață în siguranță”-Contractul de finanțare
nr.POCU/465/4/4/128038 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; Beneficiar: Agenția
Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (A.N.E.S.) și 42 de parteneri locali, instituții ale
administrației locale (C.J.-D.G.A.S.P.C./C.L.-S.P.A.S.);
- Acordul de parteneriat înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj
sub nr. 603/18773/05.09.2019, încheiat între Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și
Bărbați (A.N.E.S.) și Partener nr.21- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, privind
implementare proiectului ,,Venus-Împreună pentru o viață în siguranță” având ca obiectiv general
îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței
domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe
protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de
protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea
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violenței în familie. Elaborarea planurilor de reorganizare/restructurare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap din subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj pe anul 2019 s-a realizat în
conformitate cu Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap şi
Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu
handicap. S-a trimis la A.N.P.D. documentaţia în acest sens în vederea obținerii avizelor.
B)Monitorizarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru
perioada 2014-2020, a Planurilor Operaționale de Implementare a Strategiei aprobată de către
Consiliului Judeţean Gorj prin hotărârea nr. 106/29.08.2014.
Misiunea strategiei este dezvoltarea unui sistem funcţional de servicii la nivel judeţean care să aibă ca
scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea
riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora.Scopul
strategiei este de a implementa măsuri şi acţiuni sociale pentru garantarea dreptului fiecărei
persoane/colectivităţi aflate într-o situaţie de nevoie socială, datorată unor motive de natură economică, fizică,
psihică sau socială, de a beneficia de servicii sociale corespunzatoare şi nediscriminatorii. Analiza nevoilor şi
identificarea principalelor direcţii de acţiune s-a realizat de către D.G.A.S.P.C. Gorj cu sprijinul persoanelor,
instituţiilor şi organizaţiilor implicate în domeniul social, autorităţilor publice locale-primăriilor, A.J.O.F.M.ului, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj.(Raportarea trimestrială la C.J. Gorj privind
stadiul realizării programelor de activităţi; Participare la întâlnirile Grupului de lucru pentru implementarea
strategiei judeţene şi în Comitetul de monitorizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru
perioada 2011-2020)
C) PARTENERIATE / RELAŢII CU ALTE INSTITUŢII/FUNDAŢII/ONG-URI/ACTORI
care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale sau activităţi similare întocmite pe anul 2018(110
parteneriate încheiate).
D)VOLUNTARIAT- reprezintă activitatea benevolă de oferire de servicii a unei persone denumită
voluntar, care se deşfăşoară pe termen scurt sau lung, fără remunerare. Contractul de voluntariat se încheie
între voluntar şi D.G.A.S.P.C. Gorj, activitatea de voluntariat se desfășoară în concordanță cu specificul
serviciilor sociale. Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, între voluntar şi
D.G.A.S.P.C. Gorj, în condiţii de libertate contractuală a părţilor implicate(9 contracte de voluntariat).
E) ACTIVITATEA ECHIPEI INTERSECTORIALE LOCALE (E.I.L.) cu atribuţii în
prevenirea şi combaterea violenţei asupra copiilor, în familie şi a exploatării prin muncă
Biroul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizaţiile neguvernamentale
asigură secretariatul E.I.L. Gorj.
Activitatea Echipei Intersectoriale Locale cu Atribuţii în Prevenirea şi Combaterea Violenţei asupra
Copiilor, Violenței în Familie şi a Exploatării prin Muncă este axată pe două componente cea de prevenire şi
cea de combatere.
Activitatea de prevenire a E.I.L. în anul 2019 la care reprezentanții D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul
strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizaţiile neguvernamentale, au
participat, s-a concretizat în numeroase acțiuni și campanii pentru prevenirea şi combaterea violenței asupra
copiilor şi a exploatării prin muncă.
I.10. Alte activităţi desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul protecţiei copilului
I. În anul 2018 Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj s-a întrunit în 48 de şedinţe, rezultatele
dezbaterilor fiind consemnate de către secretarul C.P.C. în procese- verbale, conform prevederilor legale.
În perioada analizată, C.P.C. Gorj a luat în discuţie şi a stabilit măsuri de protecţie a copilului în
dificultate şi încadrarea copiilor în grad de handicap după cum urmează:
1. Au fost redactate un număr de 474 de hotărâri privind: încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu
handicap, menţinerea încadrării în grad de handicap cu schimbarea reprezentantului legal sau a
domiciliului copilului, revocarea încadrării în grad de handicap:-321 de hotărâri privind încadrarea copiilor
în gradul grav cu asistent personal;-15 hotărâri privind încadrarea în gradul grav;-61 de hotărâri de
încadrare în gradul accentuat;-67 de hotărâri de încadrare în gradul mediu;-3 hotărâri de încadrare în gradul
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uşor;-2 hotărâri pentru copiii care nu se încadrează în grad de handicap;-5 hotărâri prin care se revocă
încadrarea în grad de handicap, urmare decesului copiilor;
2. Au fost redactate 145 de hotărâri privind măsurile de protecţie specială pentru copilul în dificultate:-3
hotărâri privind instituirea măsurii de protecţie specială- plasament la familii/ persoane/ rude până la gradul
IV;-1 hotărâre privind instituirea măsurii de plasament în sistem rezidenţial;-12 hotărâri de încetare a
măsurilor de plasament în sistem rezidenţial;-31 de hotărâri de încetare a măsurilor de plasament familial;8 hotărâri de încetare a măsurilor de plasament la asistenţi maternali profesionişti,-30 de hotărâri privind
reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj şi 30 de atestate;10
hotărâri privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj şi 30
de atestate, 8 hotărâri privind instituirea măsurii de protecţie specială-supraveghere specializată cu
menţinerea copilului în familia naturală;-14 hotărâri privind încetarea măsurilor de supraveghere
specializată;-21 de hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie specială la solicitarea tinerilor, conform
art. 55 alin. (2) din Legea 272/2004, republicată;-2 hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie specială la
solicitarea tinerilor, conform art. 55 alin. (3) din Legea 272/2004, republicată;-5 hotărâri privind
menţinerea măsurilor de protecţie specială, deoarece împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor
s-au modificat.
3. În scopul unei bune colaborări interjudeţene şi respectării principiului competenţei teritoriale, 3 avize
favorabile pentru instituirea măsurilor de protecţie specială au fost redactate şi comunicate comisiilor
pentru protecţia copilului din alte judeţe.
II. Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap
Activitatea noastră a avut scopul de a realiza cât mai multe obiective prevăzute în Planul operaţional
pentru implementarea Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale pentru perioada 2014-2020, utilizând
la maxim toate resursele umane, financiare de care am dispus în anul 2019.
II.1. Îmbunǎtǎţirea infrastructurii sociale, reabilitare, extindere, modernizare amenajare, dotarea
instituţiilor rezidenţiale privind protecţia specială a persoanelor adulte cu handicap.
Având în vedere planul de restructurare a centrelor rezidenţiale (cu avizul Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi) în vederea diversificării serviciilor sociale şi implementarea standardelor de calitate
la aceste servicii s-au efectuat studii, proiecte, lucrări de reabilitare, modernizare, amenajare, dotare, la centrele
rezidenţiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj .
II.2 Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap
Pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din judeţul Gorj, din data de 1
ianuarie 2019, plățile prestațiilor pentru persoanele cu handicap neinstituționalizate au fost preluate de către
A.J.P.I.S. Gorj, care colaborează în permanență cu serviciul pentru evidență, plăți, prestații, situații persoane
cu dizabilități.
Pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din judeţul Gorj a fost cheltuită
suma totală de 96.209.988 lei, din care:
-O sumă totală de - 70.216.080 lei (plată efectuată de A.J.P.I.S. Gorj) astfel: pentru indemnizaţie lunară
I + II- 40.419.519lei; pentru bugetul personal complementar lunar adulți- 17.470.210 lei; pentru indemnizatia
de însoțitor pentru nevăzători - 9.454.418 lei; pentru prestații sociale pentru copii - 2.871.933lei.
-pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap adulte instituţionalizate în cele
patru complexe, cu un număr total de 357 beneficiari de servicii sociale, au fost cheltuieli ale D.G.A.S.P.C.
Gorj în cuantum de 25.993.908 lei, din care: C.I.A. Suseni-4.976.623lei;C.R.R. Suseni-2.451.174 lei; C.I.A.
Dobriţa
3.182.126 lei; C.R.R. Dobrița 846.926lei; C.R.R.N. Bîlteni -5.334.273lei; C.R.R. Bîlteni6.457.138lei; C.R.R. Tg-Cărbuneşti -2.745.648 lei.
În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, biroul de evidență prestaţii sociale pentru persoane cu handicap
a întocmit documentaţia conform Legii 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale pentru un număr de 12.911
persoane cu handicap, după cum urmează:
1. Copii beneficiari de prestații sociale, conform art. 58, alin. (4): copii gradul I - 682 copii; copii
gradul II - 155 copii; copii gradul III - 202 copii.
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2. Adulţii fără venit, beneficiari de prestaţii sociale, conform art. 58, (4) Legea 448/2006, sub formă
de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: adulţi gradul I - 1.357 persoane; adulți
gradul II - 2.465 persoane; adulţi gradul III -216 persoane.
3. Persoane încadrate în muncă, beneficiare de prestaţii sociale, conform art. 58 alin. (4) Legea
448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: salariaţi gradul I- 79
persoane; salariaţi gradul II - 402 persoane; salariaţi gradul III - 55 persoane.
4. Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) Legea 448/2006, sub formă de
indemnizaţie de persoană cu handicap și buget complementar: pensionari gradul I - 3.544 persoane; pensionari
gradul II- 3.461 persoane; pensionari gradul III - 337 persoane.
S-a înregistrat un număr de 1.396 cazuri noi de persoane care beneficiază de prevederile Legii
448/2006.
În perioada raportată (01.01.2019-31.12.2019) s-a efectuat plata prestaţiilor sociale pentru persoanele
cu handicap în sumă totală de 70.216.080 lei (plată efectuată de A.J.P.I.S. Gorj), astfel: pentru indemnizaţie
lunară I + II- 40.419.519 lei; pentru bugetul personal complementar lunar adulți - 17.470.210 lei; pentru
indemnizația de însoțitor pentru nevăzători - 9.454.418 lei; pentru prestații sociale pentru copii - 2.871.933
lei.
S-au emis dispoziții privind încetarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru un număr de 1.033
de persoane decedate.
S-a efectuat plata dobânzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare de prevederile
art. 27 din Legea 448/2006 republicată, conform ord. 27/ 15.06.2009 al Preşedintelui A.N.P.D în perioada
01.01.2019 – 31.12.2019, în sumă totală de 31.156,11 lei pentru un număr de 17 beneficiari.
S-au înregistrat 2.249 cereri cu opțiuni asistent personal sau indemnizație însoțitor și s-au trimis 2.249
adrese de comunicare a acordului către primăriile de domiciliu.
S-a întocmit un nr de 4.939 dispoziții pentru stabilirea drepturilor persoanelor cu handicap.
S-a întocmit un număr de 1.305 dispoziții privind încetarea drepturilor persoanelor cu handicap.
S-a efectuat constituirea registrului electronic propriu privind persoanele cu handicap, care trebuie sa
conțină informațiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul 1106/09.03.2011 al M.M.F.P.S., pentru constituirea
registrului electronic central.
Compartimentul management de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi, monitorizare servicii
sociale, prevenire marginalizare socială şi asistenţă persoane vârstnice a eliberat un număr de 33.300 bilete,
în baza a 3.610 cereri, reprezentând bilete de transport interurban auto, dar și C.F.R., pentru persoanele cu
handicap grav şi accentuat, care beneficiază de gratuitatea transportului interurban conform art. 24 din Legea
448/2006.
În cadrul Compartimentului management de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi, monitorizare
servicii sociale, prevenire marginalizare socială şi asistenţă persoane vârstnice, ținând cont de prevederile Legii
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a Ordinului nr. 62/2007
privind transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă emis de A.N.P.D. Bucureşti, la nivelul
judeţului Gorj, s-au întocmit şi eliberat în anul 2019 un număr de 507 legitimaţii pentru transport urban gratuit
cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, dintre care 459 legitimații pentru persoanele cu handicap și 48
legitimaţii ale asistenţilor personali.
Conform art. 28 din Legea 448/2006 în anul 2019, au fost eliberate 593 roviniete.
În vederea transmiterii drepturilor băneşti cǎtre beneficiari, s-a încheiat o convenţie cu POŞTA
ROMÂNĂ S.A. Regională Craiova în baza Legii nr. 448/2006.
În vederea asigurării gratuității a transportului interurban pe cale ferată s-a încheiat un număr de 19
convenții pentru transport (convenţie cu S.N.C.F.R. şi celelalte, cu societăţi comerciale de transport) pentru
asigurarea transportului gratuit cu autobuzele a persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora.
În vederea obţinerii rovinietelor gratuite de către persoanele cu handicap, a fost încheiată o convenţie
cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi
evoluţia acestora pe complexe se prezintă astfel:
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Centru

Capacitate

Beneficiari
01.01.2019

Beneficiari la
31.12.2019

CIA DOBRITA

50

48

49

CRR DOBRITA

11

11

11

CIA SUSENI

65

65

62

CRR SUSENI

25

25

25

CRRN„ BILTENI”

80

80

80

CRR„ BILTENI”

90

90

90

CRR TGCARBUNESTI

41

41

40

TOTAL

362

359

357

II.3 Activitatea Serviciului de Evaluare Complexă-Adulţi
Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap are rolul - în conformitate cu
normele metodologice şi legislaţia în vigoare - de a verifica, evalua, analiza şi propune Comisiei de Evaluare,
încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de handicap a persoanelor care solicită acest lucru.
Evaluarea complexă a persoanelor care solicită un certificat de încadrare în grad de handicap se face
de către persoanele cu pregatire profesională în acest sens după cum urmează:- evaluare medicală;- evaluare
psihologică; - orientare profesională şi vocaţională; - evaluare socială.
Pentru persoanele nedeplasabile care solicită un certificat de încadrare în grad de handicap (prin
cerere depusă în cadrul serviciului în baza scrisorii medicale-tip, emisă de medicul de familie şi ancheta
socială), specialiştii serviciului de evaluare complexă, se deplasează la domiciliul solicitantului în vederea
realizării evaluării complexe.
În baza raportului de evaluare complexă, Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu
Handicap, transmite rezultatele procesului de evaluare precum şi propunerea de încadrare/neîncadrare în grad
de handicap Comisiei de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap.
Analizând activitatea Serviciului de Evaluare Complexă, desfăşurată în perioada 01.01.2019 31.12.2019, din punct de vedere cantitativ, al încadrării în termene, al calităţii evaluărilor executate se pot
formula concluzii despre această activitate în ansamblul ei.
Analiza cantitativă a evaluărilor în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019
Din punct de vedere al numărului mediu de persoane care se prezintă zilnic la Serviciul de Evaluare
Complexă, acesta este de aproximativ 70 persoane, din care:
persoane care au fost evaluate în vederea reactualizării certificatului de încadrare în grad de handicap;
persoane care au fost evaluate pentru prima data în vederea încadrării în grad de handicap (cazuri noi);
persoane care au fost programate și ulterior reevaluate în vederea schimbării gradului de handicap
datorită agravării stării de sănătate;
persoane (rude apropiate, asistenți personali, asistenți sociali, etc.) care au solicitat programarea în
vederea evaluării complexe atât pentru bolnavii deplasabili cât și pentru cei nedeplasabili;
persoane care solicită diverse informații în vederea evaluării complexe și obținerea unui certificat de
încadrare în grad de handicap.
În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, au fost evaluate și s-au făcut propuneri de încadrare/neîncadrare
într-un grad de handicap pentru un număr total de 4931 persoane adulte, după cum urmează: evaluări (cazuri
noi) - 1.307 persoane; reevaluări în urma expirării certificatului de handicap - 3.383 persoane; reevaluări ca
urmare agravării bolii – 148 persoane; reevaluări ca urmare a sesizărilor - 17 persoane; evaluări treceri
copil/adult – 68 persoane;
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Pentru cele 4931 de persoane evaluate în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă, s-au propus
încadrări/neîncadrări în grad de handicap după cum urmează: pentru 1610 persoane s-a propus încadrarea în
gradul grav cu asistent personal; pentru 765 persoane s-a propus încadrarea în gradul grav fără asistent
personal; pentru 1.984 persoane s-a propus încadrarea în gradul accentuat; pentru 416 persoane s-a propus
încadrarea în gradul mediu; pentru 16 persoane s-a propus încadrarea în gradul ușor; pentru 72 persoane s-a
propus neîncadrarea în grad de handicap; pentru 7 persoane nu s-a facut propunere de încadrare în grad de
handicap deoarece 6 dintre acestea au decedat în timpul evaluarii, respectiv o persoană nu a depus documentele
necesare solicitate, conform legislației în vigoare care să poată susține elaborarea propunerii de încadrare în
grad și tip de handicap și a propunerii de program individual de reabilitare și integrare socială; pentru 58
persoane care au fost evaluate și urmează să se întocmească raportul de evaluare complexă cu propunere de
încadrare/ neîncadrare în grad și tip de handicap ca urmare a expirării certificatelor în prima zi lucratoare a
anului 2020.
Din totalul persoanelor nedeplasabile, pentru 346 persoane s-au facut solicitări și au fost evaluate la domiciliu.
În anul 2019, au fost întocmite și transmise un număr de 3.239 adrese de rechemare care vizau
informarea bolnavului cu privire la documentele necesare în vederea evaluării complexe cât și asupra datei la
care urma să se realizeze evaluarea complexă și de asemenea au fost întocmite și transmise 37 de răspunsuri
ca urmare a diferitelor solicitări scrise.
Pe tot parcursul anului 2019, s-au prezentat în cadrul serviciului un număr de 2.600 persoane (rude
apropiate, asistenți personali, asistenți sociali, etc.) care au solicitat informații și programări pentru bolnavi, în
vederea evaluării complexe pentru a fi încadrați în grad de handicap, din care:
a) 1.753 persoane au fost programate în vederea evaluării complexe și încadrarea în grad de handicap;
b) 847 persoane au refuzat programarea deoarece au fost informați ca nu se încadrează în grad de handicap
conform criteriilor medico-psiho-sociale;
În perioada raportată, s-au înregistrat la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu
Handicap un numar de 36 sesizari și au fost chemați pentru reevaluare complexă un numar de 19 de persoane,
după cum urmează:17 persoane s-au prezentat, au fost reevaluați și pentru care s-a propus
încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap; 2 persoane nu s-au prezentat la a doua adresă de rechemare, fapt
pentru care s-a propus suspendarea drepturilor aferente certificatului de încadrare în grad de handicap; 17
persoane reclamate nu au fost identificate în baza de date ca fiind persoane cu handicap; 5 anonime care au
fost clasate conform legislației în vigoare ;
De asemenea, au fost rechemate în vederea reevaluării și încadrării/neîncadrării în grad și tip de
handicap încă 9 persoane, ca urmare a controlului efectuat de inspectorii A.J.P.I.S. Gorj, din care 8 s-au
prezentat iar o persoană a solicitat transferul în alt județ în timpul controlului.
În luna septembrie 2019, pentru un număr de 20 persoane ca urmare a procesului verbal de control nr.
17723/03.09.2018 întocmit de echipa de control A.J.P.I.S. Gorj și în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
2298/2012 privind aprobarea Procedurii - cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad
și tip handicap, articolul 8, alineatul 6, s-a întocmit referat către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap cu propunere de emitere a certificatelor de neîncadrare în grad și tip de handicap .
În urma recomandărilor formulate prin Raportul de audit public intern nr. 44/74/08.05.2019, întocmit
în urma misiunii de audit de regularitate/conformitate realizat la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor
adulte cu handicap, au fost revizuite fișele de post și a fost întocmită procedura de arhivare a dosarelor
medicale.
Analiza cantitativă a activității de arhivare a dosarelor medicale în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019:
Din punct de vedere al activitatii de arhivare a dosarelor medicale, situația se prezinta astfel:
Începând cu data de 01.07.2016, procedura de predare/primire/arhivare s-a efectuat. Personalul din
cadrul S.E.C.P.A.H. a realizat atribuțiile privind arhivarea dosarelor medicale:
- s-au scos din arhivă pe motiv de deces un numar de 1033 dosare medicale și îndosariate în vederea
casării conform procedurii de arhivare;
- s-au făcut copii xerox pentru un număr de 25 dosare medicale, la solicitarea persoanelor cu
handicap, în vederea transferului către alte judete;
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- s-au supus analizei și controlului A.J.P.I.S. Gorj un numar de 9 dosare medicale ca urmare a
adresei cu nr. 21246/22.10.2018, în vederea demarării procedurii de reevaluare și a emiterii certificatului de
încadrare în grad și tip de handicap pe model nou conform HG. Nr.927/2016 ;
- au fost introduse în baza de date și validate un numar de 30 dosare medicale ca urmare a transferului
din alte județe;
Ca urmare a contestațiilor certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap și la cerința instanței de
judecată sau Serviciului de Medicina Legală, - Serviciul de Evaluare Complexă, a pus la dispoziția
Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap - la cererea acestuia pe bază de registru
- un numar de 61 dosare medicale în vederea întocmirii de adrese către Compartimentul Juridic și Contecios
din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj.
La nivelul anului 2019, au fost anexate certificate de handicap prelucrate în urma sentințelor civile ale
Tribunalului Gorj sau Curții de Apel Craiova pentru 19 persoane cu handicap la dosarul medical deja arhivat
.
II.4 Activitatea Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj.
În perioada 01.01.2019-31.12.2019, Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea
Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap după
cum urmează:
-În această perioadă, au fost verificate şi înregistrate documentele unui număr de 4939 persoane în
vederea evaluării/reevaluării complexe după cum urmează: evaluări 1352 de cazuri noi; reevaluări 3568 de
cazuri; Sentinţe civile 19 cazuri;
Din care: gradul I Grav cu asistent personal: 1806 cazuri; gradul I Grav fără asistent personal: 615
cazuri; gradul II Accentuat: 2045 cazuri; gradul III Mediu: 370 cazuri; gradul IV Uşor: 20 cazuri; nu se
încadrează: 83 cazuri; s-au înregistrat la registratura D.G.A.S.P.C Gorj un nr. de 8 de contestaţii, cărora li s-a
răspuns să se adreseze instanţei de judecată, conform O.U. nr. 51/2017, s-a răspuns la un nr. de 12 petiţii
înaintate de alte instituţii adresate instituţiei noastre.
Au fost lucrate în baza de date 4939 dosare medicale şi listate 14.817 certificate pentru şedinţele
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
-Secretariatul Comisiei a întocmit şi înaintat Comisiei de Evaluare 135 procese verbale de întrunire a
comisiei în vederea analizării şi stabilirii gradelor de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap,
comisii ordinare, cât şi extraordinare;-Secretariatul comisiei a redactat un număr de 73 decizii de
internări/externări/decese/internări în aşteptare /transfer între centre;- Secretariatul comisiei a formulat un
punct de vedere medical la un nr. de 53 adrese, solicitate de către Compartimentul Juridic şi Contencios din
cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj; - au fost înaintate către Serviciul de Medicină Legală Gorj 33 dosare, în copie xerox,
certificate cu originalul, pentru a fi stabilit diagnosticul şi încadrarea făcută de C.E.P.A.H. Gorj, solicitată de
instanţa de judecată; s-a răspuns pentru S.M.L./I.M.L. Gorj la un număr de 13 rapoarte expertiză medicolegală.
III. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control, personal.
III.1. Raport financiar – contabil
Situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2019 au fost întocmite în conformitate cu
prevederile legale. Bugetul final al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj
pentru anul 2019 a fost de 83.271.870 lei, defalcat astfel:
Secțiunea de funcționare
= 81.280.180 lei
- cheltuieli de personal
= 70.799.000 lei
- bunuri și servicii
= 9.635.480 lei
- asistență socială (ajutoare sociale)
= 1.215.000 lei
- alte cheltuieli
=
430.000 lei
- plăți efectuate în anii precedenți
și recuperate în anul curent
=
-799.300 lei
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Secțiunea de dezvoltare
= 1.991.690 lei
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile = 1.016.220 lei
aferente cadrului financiar 2014-2020
- cheltuieli de capital
=
975.470 lei.
Conform contului de execuție la data de 31.12.2019 prezentat mai jos s-au plătit următoarele sume
pe cele trei subcapitole de cheltuieli :
Subcapitolul 68.02.05 „Asistență socială în caz de invaliditate”
- lei Denumire titlu bugetar

Execuția bugetară 2019

Buget 2019
Inițial

Final

Total cheltuieli

30.135.900

30.230.780

29.777.198,81

Secțiunea de funcționare

29.847.000

29.575.300

29.165.554,69

Cheltuieli de personal

25.372.000

24.651.000

24.324.859,00

4.325.000

4.774.300

4.707.908,69

Alte cheltuieli 59.40

150.000

150.000

132.787,00

Secțiunea de dezvoltare

288.900

655.480

611.644,12

Cheltuieli de capital

288.900

655.480

611.644,12

Bunuri și servicii

Subcapitolul 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copil”
Denumire titlu bugetar

Execuția bugetară 2019

Buget 2019
Inițial

- lei -

Final

Total cheltuieli

53.137.800

51.675.870

49.382.306,16

Secțiunea de funcționare

51.557.000

50.489.880

48.834.534,15

Cheltuieli de personal

46.732.000

46.148.000

45.028.502,00

4.545.000

4.861.180

4.759.311,15

280.000

280.000

273.637,00

-799.300

-1.226.916

1.580.800

1.185.990

547.772,01

866.000

866.000

256.534

714.800

319.990

291.238,01

Bunuri si servicii
Alte cheltuieli 59.40
Plăți efectuate în anii precedenți
și recuperate în anul curent
Secțiunea de dezvoltare
Proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020
Cheltuieli de capital

Subcapitolul 68.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale” - lei Denumire titlu bugetar

Execuția bugetară 2019

Buget 2019
Inițial

Final

Total cheltuieli

2.200.220

1.365.220

1.148.029,94

Secțiunea de funcționare
Asistenta sociala

2.050.000
2.050.000

1.215.000
1.215.000

1.131.063,94
1.131.063,94

150.220

150.220

16.966,00

Secțiunea de dezvoltare
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150.220

150.220

16.966,00

La bunuri și servicii suma alocată a fost utilizată, în principal după cum urmează:
- hrană pentru beneficiarii din centrele rezidențiale
= 3.266.389,44 lei;
- echipament, cazarmament beneficiari
= 120.880,99 lei;
- încălzit, iluminat, forță motrică
= 1.884.892,51 lei;
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 894.471,93 lei;
- medicamente și materiale sanitare
= 116.636,91 lei;
- deplasări
= 52.870,00 lei;
- pregătire profesională
= 70.069,50 lei;
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (înzestrări la ieșirea din sistem, sume de bani pentru nevoi
personale)
= 760.093,52 lei;
- reparații curente
= 162.140,74 lei, constând în lucrări de
reparare a tavanului la Complexul de recuperare și reabilitare Târgu Cărbunești, lucrări de înlocuire
a tocăriei de lemn la apartamentele din Tg-Jiu, Rovinari și Casa Petrești, din cadrul Complexului de
Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificulate Tg-Jiu, reabilitare tablouri electrice la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj din str. Siretului, nr. 24.
În anul 2019 s-a derulat Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, cod
214R005M90P001, Axa prioritară 4-incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9, Obiectiv
specific 4.14, care urmărește creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității , ghidul
solicitantului-condiții specifice ,,Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea
rețelei de asistenți maternali”, AP4/PI9.iv/OS 4,5Et 4.14, prin proiectul "TEAM-UP: Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor''
În data de 01.11.2018 s-a semnat Acordul de parteneriat nr. 15570/01.11.2018 , înregistrat la
D.G.A.S.P.C. Gorj la nr. 21989/01.11.2018, încheiat între Beneficiar (A.N.D.P.D.C.A.) și Partener nr. 33
(D.G.A.S.P.C. Gorj) , prin care instituția noastră va dezvolta, prin intermediul proiectului, rețeaua de asistenți
maternali de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și derularea
de activități ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională,
îmbunătățirea nivelului de competențe al acestora. Prin proiect se estimează derularea de activități ce privesc
dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională, îmbunătățirea nivelului de
competențe al personalului cu atribuții în asistență socială, formarea profesională a persoanelor interesate să
devină asistenți maternali profesioniști, precum și rambursarea sumelor financiare cheltuite cu plata salariilor
AM din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj pentru perioada 2014-2018
și decontarea, prin proiect, a salariilor AM pe care D.G.A.S.P.C. Gorj estimează să-i angajeze, în număr de 10
persoane /an, pe perioada 2019-2023, în total 50 de asistente maternale.
Valoarea totală a proiectului, pentru perioada 2019-2023 este de 28.694.448,08 lei, din care
573.895,08 lei co-finanţarea (2% din valoarea eligibilă aferentă D.G.A.S.P.C. Gorj). În anul 2019 s-a plătit
suma de 256.534 lei.
În baza cererii de finanțare, depusă în calitate de lider de proiect, de către, Agenția Națională Pentru
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa
prioritară 4, OS 4.4. Prioritatea de investiție 9ii, Apel: POCU/465/4/4/Reducerea numărului de persoane
aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de
formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/4/Reducerea
numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale a
fost aprobat spre finanțare, proiectul ”Venus - Împreună pentru o viață în siguranță”. Proiectul se
implementează în baza contractului de finanțare nr. POCU/465/4/4/128038 COD SMIS 2014+:128038 și
acordului de parteneriat, încheiat între, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați,
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având calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1) și Consiliul Județean Gorj în calitate de Partener 21,
beneficiar fiind Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Proiectul are o durată de
implementare de 48 luni de la data semnării contractului de finanțare.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aparținând
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare
profesională adecvată nevoilor specifice.
Bugetul total al proiectului ” VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță” ce a fost alocat Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în calitate de partener, este de 1.137.174,76 lei
(inclusiv TVA), din care 1.114.431,26 lei finanțare nerambursabilă și 22.743,50 lei contribuție proprie a
Consiliului Județean Gorj. În anul 2019 s-a plătit suma de 16.966 lei.
La cheltuieli de capital a fost cheltuită suma de 902.882,13 lei, după cum urmează:
- Forarea unui puț de mare adancime la C.I.A. Suseni = 200.741,73 lei;
- Împrejmuire la C.I.A. Dobrița din plasă bordurată și lemn în lungime totală de 447 m = 217.191,57
lei;
- Sistem de încalzire la Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți Valea
Gilortului – C.S.C.C.D. Novaci = 25.298 lei;
- Mașina de spalat industrială (la C.I.A. Suseni, C.I.A. Dobrița, C.R.R.N.A. Bâlteni, C.R.R. TgCărbunești, C.S.C.C.H. Tg-Jiu) = 165.648 lei;
- Boiler 3000 litri, montaj și punere în funcțiune la C.I.A. Suseni – 28.479,32 lei;
- Server și Network Attached Storage = 61.317,13 lei;
- Licență Windows Server Standard 2019 64 Bit English, Licență Windows SQL Server Standard
2017, Licență Microsoft Cal User Server/Device, Licență SQL CAL 2017 = 47.374,38 lei;
- Centrală termică cu funcționare pe gaz natural = 3.927 lei;
- Autoutilitară N1 transport marfă cu cabină simplă și benă = 120.477,5 lei;
- Calandru călcat rufe profesional industrial la C.I.A. Suseni = 29.571,50 lei;
- Studii de teren, studii de fezabilitate și rapoarte A.N.E.V.A.R. = 2.856 lei.
III.2. Achiziţii publice , tehnic şi de patrimoniu
Biroul specializat în achiziţii publice
Au fost lansate și încheiate 17 proceduri de achiziție publică conform anexei ,,Proceduri 2019”din
care:
- 20 proceduri simplificate în baza carora au fost încheiate contracte în valoare de 1.929.761,05 lei fără
TVA,
- 2 negocieri fară publicare prealabilă a unui anunț de participare în baza cărora au fost încheiate
contracte în valoare de 175.035,35 lei fără TVA,
- 1 licitație deschisă în baza căreia s-au încheiat contracte în valoare de 2.861.414,55 lei fără TVA,
-734 achiziții directe în baza cărora s-au încheiat contracte în valoare de 2.374.350,97 lei fără TVA
-10 achiziții directe off-line în valoare de 19.878,49 lei fără TVA.
Din totalul contractelor încheiate în urma unei achiziții directe mai sus amintite:
-un număr de 7 contracte sunt aferente obiectivelor din lista de investiții 2019:
Achiziţiile au fost realizate cu încadrarea în bugetul aprobat, în baza necesarului de produse, servicii
şi lucrări primare de la unităţile subordonate şi de la serviciile şi compartimentele funcţionale din cadrul
aparatului propriu.
În cadrul biroului în anul 2019 a fost realizat un număr de 39 devize estimative și 71 caiete de sarcini pentru
lucrări de reparații, recompartimentări, lucrari de reabilitare și modernizare, obiective de investiții.
III.3. Gestionarea resurselor umane.
Pe parcursul anului, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a continuat aplicarea
prevederilor Legii nr.153/2017, legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și a aplicat Hotărârea nr.72/29.05.2019 a
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Consiliului Judeţean Gorj pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.137/31.07.2017 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale
“Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din
subordine, dar și prevederile Hotărârii de Guvern nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut
pe țară garantat în plată, prevederile Hotărârii de Guvern nr.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții
de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare
”Administrație” din administrația publică locală și prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.
Pe parcursului anului, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit proiectele
de hotărâri ale Consiliului Județean Gorj pentru Hotărârea nr.58/19.04.2019 a Consiliului Județean Gorj pentru
modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, Hotărârea
nr.116/27.09.2019 a Consiliului Judeţean Gorj pentru modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj și Hotărârea nr.133/28.10.2019 a Consiliului Judeţean Gorj pentru
modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj a cărei
aplicare a constat în elaborarea a 90 de dispoziţii privind promovarea în funcție, grad profesional sau treaptă
profesională și redenumire funcție publică.
Pe parcursul anului 2019, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit documentaţia
necesară organizării şi desfăşurării a unsprezece concursuri pentru ocuparea a 58 funcții contractuale pentru
care s-au înscris 358 de candidați și documentația necesară organizării şi desfăşurării a două concursuri pentru
ocuparea a 2 funcții publice pentru care s-au înscris 2 candidați.
Pe parcursul anului, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit lunar
pontajele pentru salarii la nivelul aparatului propriu, respectiv pentru un număr de aproximativ 140 de angajaţi
şi 150 de asistenţi maternali profesionişti.
Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a elaborat documentele utilizate în
activitatea de personal pentru cei aproximativ 150 de asistenţi maternali, din care 10 angajați în cadrul
Proiectului TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor – ID 127169, a întocmit şi ţinut
evidenţa dosarelor pentru deducerile personale suplimentare şi a dosarelor privind calitatea de coasigurat, a
asigurat avizarea documentelor specifice activităţii de resurse umane şi transmiterea lor la fiecare
compartiment şi complex de servicii comunitare în cauză, a întocmit documentele necesare încadrării
asistenţilor maternali, verificând valabilitatea hotărârii de plasament/încredinţare emisă de C.P.C. Gorj şi a
întocmit şi eliberat adeverinţe şi orice alte acte ce dovedesc calitatea de angajat a personalului Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.
În ceea ce priveşte perfecţionarea personalului contractual, realizarea planului privind perfecţionarea
acestei categorii de personal s-a făcut în limita fondurilor bugetare. În schimb, pentru respectarea standardelor
minime obligatorii, 174 salariați au participat la cursul ” Comunicare organizațională. Gestionarea conflictelor,
stresului și a situațiilor de criză” și 107 de salariați au participat la cursul ” Formarea deprinderilor de viață
independentă la copii și tinerii din centre”. La cursul ”Implementarea Regulamentului General de protecția
datelor(G.D.P.R.) conform Regulamentului UE 2016/679” au participat 12 salariați care ocupă funcții
contractuale de conducere, la ”Cursul de prim-ajutor” au participat 68 de salariați, iar la cursul ”Noțiuni
fundamentale de igienă”, 65 de salariați. Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici pe parcursul
anului trecut s-a concretizat într-un număr de 68 funcţionari publici (din care 2 de conducere) care au participat
la programe de formare profesională urmate în interesul instituţiei publice, dar și la cele prevăzute în planul
anual de perfecţionare.
În decursul anului 2019, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit 88 noi
contracte individuale de muncă şi 40 acte adiţionale, în dublu exemplar, contracte individuale de muncă ce au
fost comunicate prin aplicaţia Revisal la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Prin aceeași aplicație Revisal, au
fost introduse toate modificările contractelor individuale de muncă ale salariaților, pe parcursul lui 2019 și a
ţinut evidenţa ordinelor de deplasare concretizată într-un număr de 584 ordine de deplasare completate.
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Pe tot parcursul anului 2019, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit şi transmis
compartimentelor şi conducerilor complexurilor de servicii comunitare interesate un număr de 2550 dispoziţii
privind. stabilirea drepturilor salariale.
Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a furnizat datele şi informaţiile necesare
comunicatelor de presă.
III.4. Administrativ şi Protecţia Muncii.
A) Serviciul Administrativ, Aprovizionare şi de Întreţinere a realizat: lucrări de reparare integrală a gardului
de împrejmuire ce delimitează sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, reparații acoperiș și spațiul anexă C3 din str. Siretului
nr. 24, repararea şi igienzare a spaţiilor cu destinaţie de birouri de la sediul din str. Siretului nr. 24, în baza
documentelor justificative s-au recepționat și gestionat activele fixe și obiectele de inventar, s-a efectuat
inventarierea anuală a patrimoniului unității.
B) Compartimentului de Prevenire şi Protecţie
În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, conducerea unităţii,
împreună cu angajaţi din cadrul Compartimentului de Prevenire şi Protecţie, au întreprins o serie de măsuri,
cum ar fi:
-s-au efectuat instructaje conform Legii 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în Muncă şi H.G.
1425/2006 privind Normele de aplicare a Legii Securităţii în Muncă, Legii 307/2006 privind Prevenirea şi
Stingerea Incendiilor după cum urmează: instructajul introductiv general, instructajul specific locului de muncă
şi instructajul periodic, conform tematicii anuale elaborată şi aprobată pentru anul 2018 cu Nr.
26666/08.12.2017 în domeniul situaţiilor de urgenţă şi cu Nr. 26667/08.12.2017 în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă pe categorii de personal;
- s-au efectuat şedinţe trimestriale cu lucrătorii desemnaţi privind securitatea şi sănătatea în muncă precum
şi a lucrătorilor desemnaţi privind prevenirea şi stingerea incendiilor, comunicate Inspectoratului Teritorial de
Muncă, medicului de medicina muncii şi reprezentanţilor securităţii şi sănătăţii în muncă şi prevenire si stingere
a incendiilor din complexurile subordonate, cu 5 zile înaintea fiecărei şedinţe conform legislaţiei în vigoare şi
trimiterea către aceştia a procesului verbal;
-planificarea şi organizarea controlului medical anual, obligatoriu, pe categorii de personal pentru toţi
salariaţii D.G.A.S.P.C. Gorj, conform contractului de prestări servicii medicina muncii 2019;
- s-a obţinut obținut autorizația I.S.U. pentru D.G.A.S.P.C. Gorj – aparatul propriu.
- s-au efectuat instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor în spaţii cu destinaţie socială (oficii, vestiare
etc); instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor specifice încăperilor cu destinaţie administrativă (birouri, săli
de întâlniri, etc); procedură pentru instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă; reguli şi proceduri
privind intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă; planul de organizare şi executare al controlului respectării
măsurilor de prevenire de urgenţă la coşurile de fum; instrucţiuni de ordine interioară obligatorii de urmat pentru
persoanele din exterior;
- s-au emis rapoarte anuale cu activitatea desfăşurată pe linie de securitate şi sănătăte în muncă către
Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj şi situații de urgență către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.
Col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj, etc;
III.5. Juridic şi contencios.
În perioada raportată, compartimentul de specialitate, a desfăşurat următoarele activităţi:
1. S-au verificat şi vizat de legalitate dispoziţiile directorului general;
2. S-a reprezentat în instanţă D.G.A.S.P.C. Gorj în fața altor tribunale: 5;
3.A reprezentat interesele direcției în fața Tribunalului Gorj privind: plasamente, încetări plasamente,
instituiri supravegheri specializate:182; litigii de muncă:2, refuz acordare drepturi protecție socială: 52,
contestații hotărâri C.P.C.:1, ordonanță președențială:3;
4. S-a reprezentat în instanţă D.G.A.S.P.C. Gorj în fața Judecătoriei privind: cotestație executare
silită: 3; , instituiri curatele: 1, act sexual cu un minor:4, a asistat minori în dosare privind „act sexual cu un
minor”: 6;
3. A vizat legalitatea contractelor de achiziţie într-un număr de 82 de contracte, a actelor adiţionale şi
a notelor justificative; a întocmit adrese către alte instituţii publice (Avocatul Poporului, persoane fizice,
petiţii); a acordat consiliere juridică beneficiarilor de servicii minori şi majori precum şi altor persoane; a
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întocmit cereri privind punerea în executare a sentințelor judecătorești în număr de 5, a efectuat cercetări
disciplinare și a întocmit rapoarte de cercetare disciplinară pentru 13 cercetări.
Prin activitatea desfăşurată Compartimentul contencios a îndeplinit standardele cerute de Ordinul
secretarului general al Guvernului nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial în
entităţile publice.
III.6. Comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi incluziune socială.
În perioada raportată, compartimentul de specialitate, a desfăşurat activităţi prin care, s-au pus la
dispoziţia reprezentanţilor presei centrale şi locale, informaţii de interes public, în conformitate cu
prevederile legii .Colaborarea cu presa s-a făcut în mod organizat şi constant prin intermediul
comunicatelor şi informărilor de presă. Astfel, în decursul anului 2019 au fost elaborate şi transmise
30 de comunicate și informări de presă, fiind transmise reprezentanților mass-media și 5 răspunsuri pe
Legea 544/2001. Pe parcursul anului 2019 au fost 56 de apariţii televizate ale conducerii D.G.A.S.P.C.
Gorj, ale șefilor de centre din subordinea instituției, şi ale purtătorului de cuvânt. Scopul acestora a fost de
a informa opinia publică cu privire la activităţile, proiectele şi iniţiativele D.G.A.S.P.C. Gorj.
Pe baza informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţii de către D.G.A.S.P.C. Gorj, dar şi la iniţiativa
proprie a reprezentanților presei, în mass-media locală, regională și centrală au fost publicate 482 de articole
vizând protecţia copilului şi asistenţa socială, din care: 337 au făcut referire la aspecte pozitive, 42 au făcut
referire la aspecte negative, iar 103 având un caracter neutru cu privire la activitatea D.G.A.S.P.C. Gorj. La
posturile radio şi TV locale au fost difuzate 95 de știri și reportaje.
În relaţia cu publicul şi incluziune socială compartimentul este în exclusivitate în slujba cetăţeanului, pentru
a rezolva cu promptitudine problemele acestuia, realizând astfel o bună comunicare între D.G.A.S.P.C.
Gorj şi beneficiari astfel: au fost înregistrate 27.484 documente, iar în registrul de petiţii au fost înregistrate
un număr 43 de sesizări s-au expediat 16.190 plicuri conţinând diferite răspunsuri ale instituţiei către diverşi
solicitanţi, asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 pe parcursul anului
2019 s-a realizat, întocmindu-se 26 răspunsuri la cereri formulate conform legii mai sus menţionate.
III.7 Audit.
Compartimentul de audit public a conducătorului entităţii publice îşi exercită efectiv funcţia de audit
intern. Reprezintă structura funcţională de bază în domeniul auditului public intern, organizat în subordinea
directă.
Activitatea de audit intern pe anul 2019, din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, s-a desfasurat în baza
Planului anual de audit intern înregistrat sub numarul 105/182/27.11.2018 și cel multianual înregistrat sub
numarul 55/954/28.11.2017.
La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în anul 2019, au fost
realizate un număr de 6 misiuni de asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se
pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în cadrul a:
- 2 misiuni de asigurare, s-a abordat domeniul financiar-contabil;
- 4 misiuni de asigurare, s-a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii;
- 1 misiune de asigurare, s-a abordat domeniul SCM/SCIM.
Gradul de realizare a planului anual de audit public intern aferent anului 2019 a fost de 100%, durata
medie a unei misiuni de audit fiind de 45 zile.
Compartimentul audit din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj a elaborat norme proprii privind exercitarea
auditului intern, acestea fiind inregistrate sub numarul 4/74/03.01.2019 și avizate de catre directorul general
al D.G.A.S.P.C. Gorj si de coordonatorul compartimentului audit public intern din cadrul Consiliului
Județean Gorj. Avizul favorabil, dat de Consiliul Județean Gorj, a fost transmis prin adresa nr.
1166/28.01.2019.
A fost elaborat Programul de asigurare și îmbunătățire a calității ( înregistrat nr.2/74/03.01.2019 și
aprobat) și Carta auditului intern (nr.3/74/03.01.2019, aprobat), fiind avizate favorabil, de persoanele
responsabile, împreuna cu Normele proprii.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj dispune de un sistem de control
intern managerial a cărui concepere şi aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că
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fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice, au fost utilizate în condiţii
de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.
Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor
privind creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. Pe baza rezultatelor autoevaluării,
sistemul de control intern managerial al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj
este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.
În anul raportat s-au întocmit toate documentele solicitate de implementare a standardelor de control
managerial respectiv s-au stabilit în mod unitar, obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi
alte componente ale măsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul
instituţiei care vor continua şi în cursul anului următor.
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SERVICIUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI A
ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE GORJ

Activitățile desfășurate la nivelul serviciului s-au diversificat în timp, având scopul creșterii
calității vieții și a mediului, prin realizarea în sistem organizat a coordonării activităților de gestionare
a deșeurilor și de salubrizare, la nivelul județului Gorj.
Intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru Mediu, impune noi obligații, angajamente pentru autoritățile publice local.
Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj a întreprins
mai multe activități în anul 2019, având următoarele direcții:
- sprijin acordat unor UAT-uri în vederea încheierii de contracte pentru colectaretransport-depozitare deșeuri menajere cu operatorii de salubrizarea, dar și pentru
respectarea ordonanței nr. 74/2018 privind regimul deșeurilor;
- înțelegerea privind gestionarea datelor referitoare la deșeurile municipale și a modului
de raportare a acestora;
- îndrumarea autorităților administrației publice locale in vederea respectării de către
operatorii de salubrizare a contractelor de salubrizare;
- asigurarea de sprijin prin deplasarea salariaților în localitățile pe care le coordonează,
pentru identificarea punctelor unde sunt depozitate (aruncate) deșeuri neconforme, dar
și pentru păstrarea curățeniei în localitățile respective prin acțiuni de voluntariat;
- urmărirea modului în care consiliile locale asigură colectarea selectivă, transportul,
neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor;
- urmărirea asigurării de către consiliile locale a spațiilor necesare pentru colectarea
selectivă a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu,
precum și funcționalitatea acestora;
- analizarea propunerile consiliilor locale, în vederea elaborării de prognoze pentru
refacerea și protecția mediului;
- campanii de conștientizare, educație ecologică (separarea deșeurilor pentru compostare
și reciclare este mult mai avantajoasă decât depozitarea deșeurilor la depozitul ecologic
sau incinerarea acestora în gospodăria personală, atât din punct de vedere financiar cât
și pentru protecția mediului);
- distribuirea de materiale de promovare cu prilejul participării la activitățile de
conștientizare.
În cursul anului 2019 au fost încheiat parteneriate cu mai multe instituții publice din județul
Gorj, dar și cu diferite ONG-uri, pentru organizarea de campanii de ecologizare, dar și de informare
a populației și elevilor privind colectarea selectivă.
De asemenea, au fost fost organizate mai multe acțiuni care au avut un impact semnificativ
asupra populației din județul Gorj, dintre care amintim:
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Campania „Baterel și Lumea
Non-E”
- s-a adresat tuturor unităților de
învățământ din județul Gorj și a avut următoarele
obiective:
creșterea nivelului de informare și
conștientizare cu privire la problematica colectării
selective și reciclării deșeurilor în rândul elevilor;
responsabilizarea acestora prin implicarea
activă într-o competiție pozitivă;
promovarea educației ecologice în
unitățile de învățământ din județul Gorj;
stimularea colectării selective a echipamentelor electrice și electronice vechi sau defecte, dar
și a bateriilor și acumulatorilor portabili uzați.
Campania s-a desfășurat în perioada 7.01.2019 – 30.07.2019, înscriindu-se un număr
semnificativ de unități de învățământ din județul Gorj.
 Campanii de plantare - Împreună cu Asociația „TNG”, Asociația „Plantăm fapte
bune”, Ocolul Silvic Tg Jiu, Inspectoratul de Situații de Urgență, Inspectoratul de Jandarmi Gorj,
S.C. Minprest S.A am participat la mai multe campanii de
plantare, în diferite zone ale județului. În cadrul acestor
campanii s-au plantat aproximativ 4000 de puieți de cer
și 5.000 de puieți de salcâm, în localitatea Negomir, 1.500
de puieți de plop, în zona Dedeman, din Târgu Jiu,
respectiv 3.500 de puieți de salcâm în zona Poiana.
Aceste campanii de plantare s-au desfășurat în
perioada 1.03.2019 – 1.05.2019 și
au participat
aproximativ 500 de voluntari.

 Campanii de ecologizare – au fost organizate mai multe campanii de ecologizare în
diferite zone ale județului Gorj, campanii la care au participat instituții publice din județul Gorj, dar
și diferite ONG-uri, urmărind astfel să eliminăm depozitele necontrolate de deșeuri.
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Acțiunea de ecologizare „Let's Do It Romania! - În urma unui parteneriat semnat cu
Asociația „Let's Do It Romania!” am organizat pe data de 28 septembrie 2019 cea mai amplă acțiune
de ecologizare din județul Gorj, acțiune la care au participat 11.237 de voluntari, cel mai mic voluntar
având vârsta de 3 ani, iar cel mai învârstă voluntar având vârsta de 83 de ani. În cadrul acestei
campanii au fost implicate toate unitățile de învățământ din județul Gorj, toate instituțiile publice,
toate ONG-urile care se ocupă de mediu, reușind să colectăm 17.501 saci menajeri, saci ce au fost
duși la depozitul ecologic din Târgu Jiu.
În urma protocolului semnat, începând cu anul 2019 Serviciul Județean de Gestionare a
Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj se va ocupă organizarea la nivelul județului de această
acțiune, fiind parteneri permanenți.
 Campanie colectare DEEE-uri (deșeuri din echipamente electrice și
electrocasnice vechi) – s-a organizat cea mai ampla campanie de colectare DEEE-uri care a avut
vreodată loc în județul Gorj. În cadrul acestei campanii s-au înscris 35 de unități administrative
teritoriale, fiind colectate 60 de tone de DEEE-uri. Datorită acestei cantități ne-am plasat pe primele
locuri din țară din punct de vedere organizatoric, dar și al cantității colectate.
Toți cei care au participat la această campanie au fost recompensați cu premii constând
în tichete valorice.

 Campanii colectare deșeuri voluminoase (mobilă)
Tot pe parcursul anului 2019 am organizat mai multe campanii de colectare deșeuri
voluminoase (mobilă) în majoritatea localităților din județul Gorj, campanie organizată cu operatorii
de salubrizare ce-și desfășoară activitatea pe raza județului.
Această campanie s-a adresat
tuturor locuitorilor de pe raza județului
Gorj care au vrut să se debaraseze de
mobila veche.


Campanii
în
zona
locurilor de picnic
Angajații Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare
Gorj au mers în zonele de picnic de lângă Târgu Jiu, pentru a discuta cu cei care au ieșit la grătar, dar
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și pentru a ecologiza aceste zone. În cadrul acestei campanii au fost împărțiți saci menajeri, dar și
pliante de informare privind modul în care să ne comportăm atunci când mergem în astfel de zone.


Întâlnire cu operatorii de salubrizare

Datorită modificărilor legislative apărute privind colectarea deșeurilor menajere, dar și privind
colectarea selectivă, pe parcursul anului 2019 am organizat mai multe întâlniri cu operatorii de
salubrizare din județul Gorj pentru a vedea modul în care aceștia vor implementa colectarea selectivă
în localitățile în care își desfășoară activitatea, dar și dacă contractele de concesiune au fost
modificate, astfel încât să fie adaptate legislației în vigoare. În același timp, ne-am consultat cu
administrațiile publice locale și cu operatorii de salubrizare pentru a rezolva problemele apărute din
punct de vedere al colectării deșeurilor, iar populația să nu fie afectată.
 Schimburi de experiență, participarea la conferințe naționale privind
gestionarea deșeurilor
În cursul anului 2019, am participat, alături de colegii mei, la mai multe conferințe naționale
privind gestionarea deșeurilor, a modului de aplicare a legislației de mediu în vigoare, dar și a
modului în care trebuie organizată colectarea selectivă.În același timp, am mers în schimburi de
experiență la alți colegi din țară pentru a vedea modul în care ei au organizat sistemul de salubrizare
la nivel de județ.

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de
Salubrizare ,,ADIS” Gorj.
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Unul dintre cele mai importante proiecte desfășurate în anul 2019 a fost reorganizarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS”
Gorj. De asemenea, s-a reușit implementarea colectarii selective, din poartă în poartă, în 29 de
localități din județul Gorj.
 Campanii umanitare
Cu toate că în fișa fostului sau în regulamentul serviciului nu se prevăd astfel de campanii,
angajații Serviciului de Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj au
organizat și campanii umanitare, în perioada sărbătorilor pascale sau de iarnă.
În anul 2019 am lansat și pagina de internet a serviciului, https://salubrizare.cjgorj.ro/, am
participat la emisiuni radio și tv pentru a prezenta obiectivele serviciului, ce proiecte am desfășurat
sau urmează să desfășurăm, dorind astfel să fim transparenți privind activitatea noastră.
În același timp, reprezentantul Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a
Activităților de Salubrizare Gorj monitorizează, coordonează şi raportează conducerii Consiliului
Judeţean Gorj cantităţile de deşeuri colectate selectiv de către instituţiile publice din subordinea
acestuia, deoarece conform legislaţiei în vigoare, persoanele juridice care generează deşeuri au
obligaţia colectării separate, depozitării temporare, predării spre reciclare colectorilor autorizaţi, dar
şi evidenţierii gestiunii pentru fiecare tip de deşeu.
Printre măsurile de reducere a cantităţii de deşeuri eliminate în afara unui cadru controlat,
enumerăm Campania Naţională pentru Colectarea Cartuşelor de Imprimantă Consumate, Serviciul
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj fiind unitatea responsabilă
cu coordonarea acestei acţiuni din partea Consiliului Judeţean Gorj, pentru toate unităţile subordinate.
Salariaţii serviciului nostru au fost implicaţii și în anul 2019 în responsabilizarea
administraţiilor publice locale în ceea ce priveşte obligativitatea colectării separate, pentru cel puţin
următoarele tipuri de deşeuri: hârtie - carton, metal, plastic, sticlă.
Consiliile locale şi unitățile administrativ teritoriale din județul Gorj trebuie să
conştientizeze faptul că o colectare selectivă bine organizată reduce costurile de gestionare a
deşeurilor.
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SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT GORJ

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciul
Public Județean Salvamont Gorj îl constituie patrularea preventivă în zonele montane cu aflux turistic
mare, grad de periculozitate ridicat și în stațiunile montane de practicare intensivă a sporturilor de
iarnă, deplasarea de urgență la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, acordarea
primului ajutor medical și transportarea acestuia la prima unitate medicală de specialitate,
participarea la acțiunile de prevenire a accidentelor în munți și în mediul subteran speologic,
amenajarea și întreținerea traseelor turistice montane.
De asemenea în conformitate cu Procedura de sistem nr. 3654/2017 a Ministerului de Interne
privind managementul informațiilor și managementul resurselor în cadrul acțiunilor de căutaresalvare și în alte zone cu acces dificil, activitatea structurilor salvamont a fost extinsă și în afara zonei
montane, în orice alte locuri greu accesibile.
Acțiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele identificate cu mare potențial
și afluență turistică, precum și în zonele de plai cu așezări de sezoniere sau permanente, astfel :În
zona munților Cerna, Mehedinți, Godeanu s-au efectuat 72 de zile/om în următoarele perimetre de
interes turistic : Plaiul Cloșani, Motru Sec, Plaiul
Sohodol, valea Lupșa, lac Valea Mare, valea Cernei,
Izvoarele Cernei, Cerna Sat, pe creasta munților
Godeanu și pe traseele de acces/retragere din zona de
crestă a munților Mehedinți și a munților Godeanu;
- În zona munților Vâlcan s-au efectuat peste
160 de zile/om în următoarele perimetre de
interes turistic sau așezări de conace: Plaiul
Schela, valea Șușiței Verzi și cea a Șușiței
Seci, Valea Sohodolului, Valea Bâlta, lac
Vâja, Plaiul Tismana, Valea și Plaiul Pocruia,
zona de alpinism Cheile Sohodolului,
perimetrele speologice Runcu, Tismana,
Pocruia și pe traseele turistice pedestre ce pornesc din zona submontană către zona de creastă;
- În zona munților Parâng și Căpățânei s-au efectuat 240 de zile/om în următoarele perimetre
de interes turistic Cheile Oltețului, Cheile Galbenului, zona de campare alpină Gâlcescu, culme
Crasna-Molidviș, Lainici, perimetru speologic Polovragi – Baia de Fier, zonele de alpinism Polovragi
și Baia de Fier și pe cele 10 trasee turistice pedestre adiacente traseelor de creastă.
Aceste activități s-au organizat la fiecare sfârșit de săptămână, permanent pe perioada
vacanțelor școlare, în cel puțin doua locații diferite din munții din Vestul, respectiv Estul județului,
precum și pe perioada competițiilor sportive sau activităților culturale organizate în zona montană,
reușindu-se astfel o distribuție judicioasă în teritoriu a echipelor de prim răspuns la intervenție,
asigurându-se astfel nu numai un timp de intervenție scurt, ci, și un grad de răspuns la solicitări de
100%.
In cursul anului 2019 s-au realizat un număr de peste 1.800 zile patrulare/om, ca asistență în
stațiunea Rânca și în zona montană adiacentă cu un număr de 2-10 salvatori montani zilnic.
Astfel, la cabinetul medical al Baza de Intervenție Salvamont de la Rânca a fost asigurată
asistența în regim zilnic de permanență, 24/24 h, indiferent de sezon și de afluxul de turiști din zonă,
salvamontiștii aflați în tură între care și minim doi salvatori montani cu calificare și de paramedic, pe
lângă activitățile specifice profesiei, acționând și ca echipă de prim răspuns la situațiile ce necesitau
prim ajutor medical produse la nivelul structurilor de primire turistică din stațiune. Pentru intervenția
operativă în zonă a fost asigurată în permanență o ambulanță salvamont pentru transportul cazurilor
grave la spital sau până la locul de întâlnire cu ambulanța SAJ, SMURD sau elicopter.
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În cele 9 posturi salvamont din zona

submontană a județului asistența a fost
asigurată, astfel, sezonier în 4 posturi
salvamont și, permanent, în 5 posturi
cu personal administrativ cu pregătire în
oferirea de informații turistice și atestat și
ca salvator montan. Alături de aceștia, în weekendurile din sezonul turistic posturile salvamont au
fost asigurate și cu echipaje suplimentare de salvatori montani. În posturile Salvamont din Polovragi,
Baia de Fier și Padeș a fost asigurată zilnic asistența și în cabinetele medicale, persoanele ce deservesc
aceste baze având și calificarea de paramedici. De altfel, chiar dacă toți salvatorii montani au pregătire
medicala certificată, în
decursul anului, pentru asigurarea formării și pregătirii continue, încă 6 salvatori montani au
absolvit cursurile de paramedici în centrele de formare ale IGSU în cadrul unui program inițiat de
către Salvamont Romania și Departamentul pentru Situații de Urgență.
În perioada de referință, salvamontiștii gorjeni au fost solicitați să intervină la un număr de
313 (+ 38,5% față de anul 2018) de evenimente în care au fost salvate 332 persoane(+ 26,24 %).
Dintre aceste evenimente, un număr de 265 de evenimente s-au petrecut în zona montană a județului
Gorj, iar la 66 evenimente, salvatorii din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Gorj, fiind
solicitați să intervină ca structură de sprijin în afara zonei montane.
Dintre evenimentele produse în zona montană, 197 au fost accidente specifice sezonului de
iarnă, iar 134, accidente specifice perioadei de vară. Din numărul total de cazuri, după intervenția
echipelor salvamont pentru acordarea primului ajutor și transportul în zona montana, 68 de cazuri au
fost predate ambulanțelor SAJ sau SMURD, unul elicopterului SMURD, 21 de cazuri au fost
transportate direct cu ambulanța Salvamont Gorj, iar 2 cazuri serviciului IML.
În vederea pregătirii specifice a salvatorilor montani s-a asigurat participarea a 5 salvatori la
cursul de pregătire de salvare cu elicopterul, și s-au organizat lunar, pe plan local, câte una - două
acțiuni de pregătire centralizată și omogenizare
a salvatorilor angajați și voluntari precum și de
atragere și formare de noi salvatori candidați, iar
echipajul canin de intervenție la avalanșă a
urmat și absolvit stagiul anual de reatestare.
Pe linie de salvare speologică au fost
organizată o acțiune de pregătire interjudețeană,
în luna septembrie, acțiune ce a urmărit
recunoașterea, acomodarea și lucrul în mediul
subteran speologic, precum și omogenizarea
salvatorilor în condițiile de mare dificultate și
mare încărcare psihică ce apar în cazul unor
accidente cu grad ridicat de dificultate sau cu
victime multiple. Obiectivele pregătirii au urmărit coordonarea acțiunii din momentul pre-alertei până
la încheierea misiunii, instalarea punctului de comandă exterior și a celor de comandă interioare,
gestionarea corectă și eficientă a resurselor umane și materiale, evaluarea și managementul riscurilor
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în zona de subteran și în exterior, instalarea bivuacului de prim ajutor subteran, echiparea traseului
de acces și evacuare, realizarea dezobstrucțiilor necesare pentru acces și evacuare, testarea de noi
echipamente de transport accidentați și de radiocomunicații subterane, evacuarea și proceduri de
transfer al accidentaților de la echipajele de intervenție în subteran către echipajele terestre salvamont,
respectiv SMURD/Ambulanță, precum și testarea echipamentelor de radiocomunicații și TETRA în
teren variat montan.
În cursul lunii iunie, la Novaci a fost organizat un exercițiu ce a urmărit interoperabilitatea
echipelor de salvatori din cadrul structurilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență privind
intervenția în cazul producerii de inundații pe râul Gilort.
În luna septembrie salvamontiștii au participat la activitățile organizate pentru ecologizarea
râului Jiu acționând cu ambarcațiuni și
cu personal pregătit și echipat pentru
intervenții în mediul acvatic. În cadrul
procesului de pregătire și perfecționare
profesională un reprezentant din cadrul
S.P.J. Salvamont Gorj a făcut parte din
delegația care a reprezentat România la
Congresul Mondial de salvare montană
IKAR desfășurat în Polonia și un
reprezentant în delegația României la
Congresul Federației Internaționale a Salvatorilor pe pârtiile de schi desfășurat în Argentina.
În luna octombrie doi salvamontiști gorjeni au participat, în cadrul delegației care a
reprezentat cu rezultate foarte bune România, la concursul internațional Dolomiti Rescue Race,
desfășurat în Italia cu tematică specifică salvărilor montane.
De asemenea, în baza relațiilor de colaborare cu echipe similare din țările cu mare tradiție în
salvarea montană patru salvatori alpini din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Gorj au
participat gratuit, în cursul lunii martie, la un curs, cu participare multinațională, de pregătire și
perfecționare în salvarea pe pârtiile de schi organizat de către salvatorii montani din Serbia.
Starea marcajelor si a traseelor turistice este bună, traseele turistice pedestre au fost verificate
la ieșirea din iarnă, au fost refăcute potecile, podețele și marcajele , pe majoritatea traseelor fiind
montate noi săgeți indicatoare, iar zonele expuse
pericolului formării de avalanșe au fost semnalizate și
marcate corespunzător cu panouri de avertizare.
De asemenea, panourile indicatoare și de
promovare turistică din principalele zone turistice sau
căi de acces către acestea au fost re-lăcuite și, acolo
unde a fost cazul, a fost înlocuită și suprafață printată.
Trebuie menționată acțiunea de remarcare a
traseelor turistice montane precum si de refacere și
întreținere a suprafețelor de lemn prin lăcuire a fost
realizate prin proiectul “Culorile Românei ”, proiect
prin care Policolor România ne-a oferit gratuit o cantitate consistentă de lacuri și vopseluri. Tot prin
acest proiect, salvamontiștii gorjeni au sprijinit primăria Polovragi, asigurând uleiul special pentru
tratamentul statuilor din lemn realizate și amplasate lângă mânăstirea Polovragi.
Pentru promovarea potențialului turistic/sportiv și de agrement al zonei montane a fost
acordat sprijin instituțiilor organizatoare la întocmirea documentațiilor tehnice necesare aprobării,
organizării și desfășurării de acțiuni sportive, asigurându-se asistența salvamont pentru etapele de
Campionat Național de automobilism, viteza pe traseu montan organizat pe Transalpina, zona
Novaci, o competiție de auto Off Road în comuna Runcu, acțiuni la care Consiliul Județean a fost
partener în organizare. De asemenea fost asigurată organizarea și asistența salvamont la două
competiții locale de schi alpin, menite în principal să popularizeze acest sport și zona turistică Rânca,
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„Cupa Sănătății” – împreună cu Spitalul Județean Tg. Jiu, Cupa ”OMW-Petrom” și Cupa „Rotary”,
precum și la Olimpiada copiilor cu dizabilități. De asemenea, a fost sprijinită organizarea și a fost
asigurată asistența de specialitate pentru acțiunile Transalpina Rockfest si Transalpina Bike Fest ,
acțiuni care au adunat mii de oameni în munte.
În colaborare cu instituțiile de învățământ din județ au fost
organizate 7 acțiuni de educație montană, ecologică și de prim ajutor,
în rândul copiilor și tinerilor, asigurându-se și asistență de specialitate
pe perioada desfășurării acțiunilor școlare organizate în zona montană,
în acest sens, încheindu-se parteneriate de colaborare cu 8 unități de
învățământ școlar și universitar din județul Gorj.
De asemenea, cu ocazia evenimentelor organizate cu prilejul
„Zilei Copilului” și „Zilelor Orașului” am susținut acțiuni de
prezentare de echipamente și mijloace de intervenție specifice
activității, în Piața Prefecturii din Târgu Jiu, panou de cățărare, tiroliana și echipamentul specific de
dovedindu-se deosebit de atractive pentru cei mici.
În colaborare cu asociația „ Prietenii Pădurilor” , asociație condusă de un iubitor al muntelui,
prieten al salvamontiștilor gorjeni, am continuat să oferim peste 300 de pachete cu cărți de colorat la
16 de grădinițe din mediul rural.
Baza de date a Centrului de Informații Turistice s-a reactualizat în permanență și a fost pusă
la dispoziția tuturor turiștilor interesați, încercându-se promovarea acestei prin toate mijloacele :
presa, internet, târguri turism, materiale promoționale, etc.
De asemenea. am acordat sprijin în realizarea unor emisiuni radio/TV și a unor articole în
presa scrisă cu caracter promoțional al potențialului turistic al județului Gorj cu următoarele posturi
de televiziune și radio: TVR 1, TVR 2, TVR Internațional, TVR Cultural, TVR Craiova, Antena 1,
PRO TV, Realitatea, Radio 21, Radio Craiova, Radio România Internațional, etc., continuându-se
colaborarea cu studioul teritorial de radio „ Radio Oltenia” în baza căreia, săptămânal, în fiecare zi
de vineri, am beneficiat gratuit de un spațiu de emisie pentru a promova destinații turistice din
județul Gorj.
Dotarea echipelor de salvatori a fost corespunzătoare intervenției în orice tip de accident
montan, în acest an, continuându-se
implementarea
sistemului
de
intervenție salvamont la nivelul
județului, prin concentrarea a patru
nuclee de salvatori, în Rânca și
Polovragi pentru partea de Est a
județului, Târgu Jiu și Padeș pentru
partea centrală și cea de Vest a zonei
montane, nuclee dotate cu mașini de
intervenție, ATV și echipamentele de
salvare necesare astfel încât timpii de
reacție și răspuns la evenimentul
montan să fie cât mai mici. În bazele de
la Târgu Jiu și Rânca au fost dislocate
cele două ambulanțe Salvamont, special pregătite și dotate pentru intervenția în teren montan variat.
În cadrul activității nu au existat probleme disciplinare, absențe nemotivate, nerespectări ale
codului de conduită profesională sau accidente de muncă.
Activitatea financiar-contabilă s-a desfășurat bine pe toate cele trei capitole bugetare,
personal , materiale și investiții, realizându-se o execuție bugetară de peste 99 %.
Structura operațională de intervenție pentru salvarea montană a celor patru formații de
intervenție a fost asigurată cu 19 salvatori montani profesioniști (13 angajați ai S.P.J. Salvamont Gorj
și 6 angajați cu contract de prestare de servicii ) și 9 salvatori voluntari, alături de care, la acțiunile
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de patrulare, pregătire sau chiar la intervenții de salvare cu grad mai redus de dificultate și
periculozitate, aflându-se în permanență 5-6 candidați aflați în etapele inițiale de formare.
Pentru anul 2020 se va urmări dezvoltarea unor nucleelor de prim răspuns la evenimentul
montan în posturile salvamont din extremitățile județului,
respectiv din Polovragi și Padeș, dotarea lor cu mijloace salvare,
intervenție și de deplasare, mașină de teren sau ATV, astfel încât
personalul de aici să poate interveni, după caz, ca echipă de prim
răspuns la eveniment, din primul moment al alarmării până la
sosirea echipelor de salvatori din bazele din Târgu Jiu sau
Rânca, sau chiar ca echipaj capabil să soluționeze cazul fără
resurse de sprijin.De asemenea, se va continua colaborarea cu
instituțiile de învățământ din județ privind educația montană în
rândul copiilor și tinerilor, asigurându-se
asistență de
specialitate necesară pe perioada desfășurării acțiunilor.
Pe plan național în funcție de prioritățile activității se va asigura participarea la acțiunile de
pregătire/perfecționare și testare/autorizare a salvatorilor alpini și salvatorilor speologi, iar pe plan
internațional se va continua colaborarea cu partenerii tradiționali ai echipei și se va încerca, în limita
bugetului, participarea la acțiunile internaționale la care membrii Serviciului Public Județean
Salvamont Gorj vor fi invitați.
Traseele turistice montane vor fi verificate și întreținute în permanență și se va demara
acțiunea de întocmire a documentației necesare pentru omologarea acestor trasee.
Echipamentul de lucru, protecție și salvare se va verifica și testa permanent astfel încât sa
corespunda normelor tehnice in vigoare si se va înlocui ori de cate ori este nevoie astfel încât acțiunile
de salvare sa se desfășoare in deplină siguranță pentru salvatori și accidentați.
Considerăm ca a fost încă un an bun pentru activitatea de salvare montană la nivelul județului
Gorj, an în care, la fel ca întotdeauna, s-a reușit să se facă față tuturor solicitărilor și, mai ales, să se
cristalizeze un nucleu puternic de salvatori profesioniști și voluntari care să poată menține, mereu,
activitatea de salvare montană la un nivel foarte bun.
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ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU JIU

Percepută de comunitate ca unul dintre cei mai importanți operatori culturali de drept
public din judeţ, care oferă servicii de educaţie permanentă dar și produse şi servicii culturale
diverse pentru comunitate, imaginea instituției a fost, în general una pozitivă, la aceasta
contribuind deopotrivă profesionalismul cadrelor didactice, a personalului artistic și
administrativ, a colaboratorilor avuți pentru organizarea diferitelor evenimente cultural-artistice,
calitatea actului de învățământ și a activităților cultural-artistice organizate, buna promovare a
cursanților care au obținut premii cu ocazia diverselor festivaluri și concursuri, buna colaborarea
avută cu autorități publice, instituții și organizații dar și cu partenerii de proiecte și acțiuni,
extinderea colaborării cu celelalte școli populare din țară, promovarea Gorjului și Târgu Jiului ca
destinații turistice, prin prezența la diferite târguri de profil la care Școala Populară de Artă Târgu
Jiu a participat în anul 2019, atât în România, cât și în străinătate.
În domeniul educației permanente şi a formării continue de interes comunitar, datele ne
indică că numărul de cursanți înscrişi la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în anul școlar 20192020 a fost de 3070, dintre care 1144 înscrişi pentru cursuri la sediul din Târgu Jiu, iar 1926 au
urmat cursurile deschise la una din cele 36 de secţii externe. Față de anul școlar precedent,
asistăm la o creștere a numărului de cursanți cu 8,02%, datorită măririi numărului de cursanți la
secțiile externe cu 8,14%, iar la sediul din Târgu Jiu, cu 7,82%. Numărul foarte mare de cursanți
ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu ne indică, pe lângă o creștere a interesului arătat față de
oferta educațională a instituției, faptul că Școala Populară de Artă Târgu Jiu oferă servicii de cea
mai bună calitate. Trebuie precizat că dintre cei 1144 de cursanți înscriși la sediul din Târgu Jiu,
doar 599 au domiciliul în Târgu Jiu (52,36%), restul fiind domiciliați în diverse localități din
județ sau chiar din alte județe.
Trebuie precizat faptul că această creștere a numărului de cursanți la sediul din Târgu Jiu
a avut loc pe fondul scăderii populației școlare. Datele furnizate de Institutul Național de
Statistică ne arată că la nivelul Municipiului Târgu Jiu, numărul elevilor înscriși în învățământul
preuniversitar a scăzut de la 19.445 elevi înscriși în anul școlar 2017-2018 la 18.863 elevi înscriși
în anul școlar 2018-2019 (ceea ce reprezintă o scădere de 2,99%). Dacă este să ne referim la
întreaga populație școlară a județului Gorj, scăderea a fost de 3,50%, de la 45166, la 43586 copii
înscriși în învățământul preuniversitar.
Evoluția pozitivă a numărului de cursanți s-a datorat faptului că s-a urmărit în permanență
creşterea calităţii serviciilor culturale în mediul rural şi mic urban şi îmbunătăţirea accesului
cetăţenilor la informaţia culturală.
Astfel, în anul școlar 2019-2020 a fost înființată o secție nouă în comuna Aninoasa
(dansuri populare), comună în care nu a existat până acum o secție a Școlii Populare de Artă
Târgu Jiu și au fost reînființate secțiile de la Bengești-Ciocadia (grup vocal folcloric),
Bumbești-Pițic (grup vocal folcloric), Fărcășești (dansuri populare, grup vocal folcloric și
vioară) și Peștișani (iconărit și pictură). Totodată, s-a acționat și în direcția diversificării
disciplinele studiate, fiind înființate noi discipline la Târgu Cărbunești (canto muzică populară)
și Țicleni (acordeon). Din păcate, nu s-a reușit păstrarea în continuare a secțiilor de la Hurezani,
Jupânești, Stoina și Turburea.
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Încheierea de protocoale de colaborare în domeniul educațional cu autorități și instituții
publice din județ a fost una dintre preocupările de bază ale instituției în perioada de început a
anului școlar 2019-2020.
Aceste protocoale au ca obiective susținerea și promovarea secţiilor externe ale Şcolii
Populare de Artă la diverse discipline de studiu precum și participarea, în comun, la festivaluri
şi concursuri, în funcţie de specificul fiecărei părţi şi de alocaţiile bugetare disponibile.
Au fost încheiate protocoale educaționale pentru următoarele secții:
Secția

Nr. crt.

Discipline de studiu

Nr. cursanți

1

ALIMPESTI

– Artă decorativă
– Iconărit

27

2

ANINOASA

– Dansuri populare

39

3

ARCANI

– Dansuri populare
– Țesături–cusături

52
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4

BAIA DE FIER

– Canto muzică populară
– Dansuri populare
– Pictură
– Țesături–cusături

5

BALANESTI

– Țesături–cusături

20

6

BALESTI

– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Olărit

101

7

BENGEȘTI-CIOCADIA

– Grup vocal folcloric

15

8

BERLESTI

– Dansuri populare

10

9

BUMBEȘTI-PIȚIC

– Grup vocal folcloric

17

10

CAPRENI

– Dansuri populare

25

11

CILNIC

– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Olărit

79

12

CRASNA

– Grup vocal folcloric
– Arta lemnului

70

13

DRAGOTESTI

– Dansuri populare
– Fluier

105

14

DRAGUTESTI

– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric

49

FĂRCĂȘEȘTI

– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Vioară

22

16

GODINESTI

– Arta lemnului
– Dansuri populare
– Pictură
– Vioară

77

16

LELESTI

– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric

37

18

LOGRESTI

– Dansuri populare

24

19

MOTRU

– Pictură
– Vioară

43

20

NEGOMIR

– Dansuri populare
– Fluier

47

15

85
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21

NOVACI

– Artă decorativă
– Chitară
– Dansuri populare
– Fluier
– Grup vocal folcloric
– Saxofon

22

PEȘTIȘANI

– Iconărit
– Pictură

23

POLOVRAGI

– Ansamblu de datini și obiceiuri
– Arta lemnului
– Canto muzică populară
– Dansuri populare
– Design grafic
– Fluier
– Împletituri
– Pictură
– Țesături–cusături

149

24

RUNCU

– Dansuri populare

61

25

SACELU

– Grup vocal folcloric

18

26

SCOARTA

– Ansamblu coral

26

27

STEJARI

– Dansuri populare

20

TICLENI

– Chitară
– Dansuri populare
– Orgă electronică
– Vioară

62

29

TÂRGU CARBUNESTI

– Canto muzică populară
– Orgă electronică
– Vioară

33

30

TÂRGU JIU (Juniorii Doina
Gorjului)

– Dansuri populare

24

TISMANA (2 protocoale)

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

229

28

31

141

8
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– Dansuri populare

VLADIMIR

31

În afara acestor secții, Școala Populară de Artă Târgu Jiu mai are organizate secții în
următoarele unități administrative:
Secția

Nr. crt.

Discipline de studiu

Nr. cursanți

1

BUMBEȘTI JIU

– Ansamblu de datini și obiceiuri
– Arta lemnului

49

2

CIUPERCENI

– Pictură

12

3

PADEȘ

– Ansamblu de datini și obiceiuri

26

4

ROVINARI

– Canto muzică populară
– Vioară

35

5

TELEȘTI

– Arta lemnului
– Împletituri

82

Ca aşezământ cultural pe linia educaţiei permanente, Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu
a derulat un număr de 2 programe:
- Un program denumit ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE care înglobează
10 proiecte care se referă la instruirea cursanților la disciplinele: ansambluri de datini și
obiceiuri, arta lemnului, canto muzică populară, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri
vocale folclorice, iconărit, împletituri, instrumente tradiționale și olărit.
- Un program denumit ARTE CONTEMPORANE care cuprinde activităţi de instruire
grupate în 4 proiecte: arte vizuale, balet/dans modern, canto muzică uşoară, folk, clasic şi
instrumente muzicale.
Programul ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, adresat copiilor, tinerilor
și adulţilor, din mediul rural şi urban, prin proiectele sale a urmărit conservarea şi transmiterea
meseriilor şi artelor tradiţionale, în acest scop organizându-se cursuri de arta lemnului,
ansambluri de datini și obiceiuri, canto popular, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri
vocale folclorice, iconărit, împletituri, instrumente tradiționale (nai, fluier, țambal) și olărit.
Implementat într-un număr de 34 de autorități locale, dintre care 7 urbane și 27 rurale,
programul a avut un număr de 2000 cursanți, dintre care 817 la sediile din mediu urban (40,85%)
și 1183 la sediile din mediul rural (59,15%).
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Proiectele derulate în cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI
TRADIŢIONALE, adresate copiilor, tinerilor și adulţilor, din mediul rural şi urban, în număr
de 10, au fost implementate în 91,89% dintre secțiile școlii.
În cifre, numărul beneficiarilor acestor proiecte sunt repartizați după cum urmează:
Nr. crt.

Proiectul/cursul

Număr grupe
de curs

Număr
de
cursanți

1

ANSAMBLURI DE DATINI ŞI OBICEIURI

4

94

2

ARTA LEMNULUI

7

148

3

CANTO POPULAR

14

380

4

CUSĂTURI- ŢESĂTURI

8

202

5

DANSURI POPULARE

24

625

6

GRUPURI VOCALE

12

258

7

ICONĂRIT

3

26

8

ÎMPLETITURI

2

39

9

INSTRUMENTE TRADIŢIONALE

10

180

10

OLĂRIT

2

48

86

2000

TOTAL
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La sediul din Târgu Jiu, Școala Populară de Artă Târgu Jiu s-au desfășurat un număr de 4
proiecte în cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, respectiv
proiectele referitoare la arta lemnului, canto muzică populară, dansuri populare și instrumente
tradiționale (activități de instruire pentru nai, fluier, caval, cimpoi și țambal), pentru un număr de
421 de cursanți, dintre care 328 au fost elevi (6-18 ani).
Așa cum era de așteptat, proiectele din cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI
TRADIŢIONALE organizate de Școala Populară de Artă Târgu Jiu la secțiile externe din
județul Gorj au fost cele mai numeroase, acoperind o bună parte din nevoia de formare continuă
de interes comunitar dintr-un număr de 33 de autorități locale (6 urbane și 27 rurale). Sunt
organizate 10 proiecte referitoare la arta lemnului, ansambluri de datini și obiceiuri, canto
popular, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale, iconărit, împletituri, instrumente
tradiționale și olărit pentru un număr de 1579 de cursanți, dintre care 1431 sunt înscriși în
învățământul preuniversitar (90,63%). În schimb, cursurile care se adresează celor care vor să
deprindă un meșteșug sunt frecventate doar în proporție de 74,19% de către elevi.

Programul ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE
(secții externe)
Dansuri populare

596

Grupuri vocale

258

Cusături-țesături

202

Arta lemnului

146

Ansambluri de datini și obiceiuri

94

Instrumente tradiționale

89

Canto popular

81

Olărit

48

Împletituri

39

Iconărit

26
0

100

200

300

400

500

600

700

Programul ARTE CONTEMPORANE adresat copiilor, tinerilor și adulţilor din mediul
rural şi urban, prin proiectele sale, a urmărit dezvoltarea personală şi vocaţională a comunităţii,
în acest scop organizându-se cursuri de pictură, artă decorativă, artă fotografică, actorie, dans
modern, balet, canto muzică ușoară, folk și clasică, ansamblu coral, acordeon, chitară, orgă, pian,
saxofon și vioară. Implementat într-un număr de 15 autorități locale, dintre care 7 urbane și 8
rurale, programul a avut un număr de 1070 de cursanți, dintre care 919 la sediile din mediu urban
(85,89%) și 151 la sediile din mediul rural (14,11%).
Deși nu sunt la fel de răspândite în teritoriu precum proiectele implementate prin
intermediul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, prin cele 4 proiecte
derulate în cadrul acestui program sunt organizate un număr de 59 de cursuri pentru cei 1070 de
cursanți care provin din rândurile copiilor, tinerilor și adulţilor:
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Denumirea
programului

Număr grupe Număr de
de curs
cursanți

Proiectul/cursul

1

ARTE VIZUALE

15

284

2

CANTO, MUZICA
UŞOARA, FOLK,ANS.
CORAL

5

77

DANS
MODERN/BALET

4

260

INSTRUMENTE
MUZICALE

35

449

59

1070

ARTE
CONTEMPORANE

3
4

TOTAL

La sediul central din Târgu Jiu, acest program a cunoscut un aflux mare de cursanți, toate
cele patru proiecte din cadrul acestuia fiind oferite unui număr de 723 de cursanți, dintre care
613 elevi (6-18 ani). Astfel, există proiectele denumite arte vizuale (în cadrul căruia sunt oferite
cursuri de pictură, grafică, artă fotografică, artă cinematografică artă decorativă, design
vestimentar și teatru), canto muzică ușoară, folk și clasică, dans modern și balet precum și cel de
instrumente muzicale, care oferă cursuri de acordeon, chitară, clarinet, contrabas, orgă, percuție,
pian, saxofon și vioară.

Programul ARTE CONTEMPORANE (Sediu)
324 293

400
300
200
100

260

201
88

51 44

75

Nr. cursanți
Nr. cursanți elevi

0
Canto muzică
ușoară, clasică,
folk

Instrumente
muzicale

Balet, dans
modern

Arte vizuale

La sediile externe din județ, cel de-al doilea program de educație permanentă a cunoscut
un aflux mult mai mic de cursanți, deși trei dintre cele patru proiecte din cadrul acestuia sunt
oferite și cursanților din teritoriu. Având un număr de 347 de cursanți, dintre care 329 sunt elevi
(94,81%), cursurile din această categorie au fost urmate de doar 18,02% din totalul cursanților
înscriși la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în afara orașului de reședință. Astfel, există
proiectele denumite arte vizuale (în cadrul căruia sunt oferite cursuri de pictură, design grafic și
artă decorativă, canto muzică ușoară/folk/ansamblu coral precum și cel de instrumente muzicale,
care oferă cursuri de acordeon, chitară, clarinet, orgă, saxofon și vioară.
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Programul ARTE CONTEMPORANE (secții externe)
195
200

125

150
100
50

26

182

120
Nr. cursanți

26

Nr. cursanți elevi

0
Canto muzică
ușoară, clasică, folk

Instrumente
muzicale

Arte vizuale

Ca și în trecut, managementul a considerat că este necesar să încurajeze participarea
cursanților la cât mai multe activități de profil organizate de instituțiile similare din țară sau de
alte organizații care au ca scop păstrarea, conservarea şi transmiterea patrimoniului imaterial
autentic precum și promovarea valorilor autentice ale creaţiei naţionale contemporane şi artei
interpretative neprofesioniste.
Nr.
crt.

Denumire activității

Locul
desfășurării

Tipul activității

Data

1

Concurs de Artă Fotografică „Obiceiuri de
iarnă”, ed. a VII-a

Cluj-Napoca

Concurs

31 ianuarie

2

Seara Artelor – Porți deschise la Școala de
Arte Cluj

Cluj-Napoca

Expoziție

7 februarie

3

Concurs național de artă plastică Ion
Irimescu, ed. a XI-a

Suceava

Concurs

27 februarie

4 Festivalul de Măști Kukerlandia

Yambol Bulgaria

Festival

28 februarie-3
martie

5 Salonul de pictură „Arte Mici”

Motru

Concurs

23 martie

6

Concursul Național de Arte Vizuale
Nicolae Mantu, ediția a XIII-a

Galați

Concurs

8-19 aprilie

7

Concursul Național de dans modern
„Bucuria dansului”

Alba Iulia

Concurs

13 aprilie

8

Festival internațional de pian „Primăvara
artelor”, ed. a XII-a

Pitești

Concurs

20 aprilie

București

Spectacol și
expoziție

21 aprilie

9 Vin Floriile cu soare și soarele cu Florii
10

Concursul Național de dans modern și
Tenis de masă Trofeul Drobeta

Drobeta-Turnu
Severin

Concurs

4 mai

11

Concurs Național de Pictură și Grafică
„Ilie Cămărășan”

Baia Mare

Concurs

6-18 mai
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12 copii și tineret „Am fost ș-om fi”, ed. a
XXI-a
13

Concursul Național de Pictură și Grafică
Vespasian Lungu, ed. a XXIV-a
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Baia Mare

Festival

16-18 mai

Brăila

Concurs

26 mai

Festivalul concurs naţional de folclor
14 pentru tineri interpreţi „Dor de cânt
românesc”, ed. a XIV-a

Cumpăna

Festival-Concurs 31 mai-1 iunie

Festivalul de dans modern și muzică
15 ușoară „Flori în orașul florilor”, ed. a
XXVIII-a

Timișoara

Festival-Concurs

1 iunie

16

Festivalul Zilele Şcolilor Populare de Arte,
Târgu Mureş
ed. a XVIII-a

Festival

5-6 iunie

17

Concurs Interjudețean de dans modern „Pe Drobeta-Turnu
aripi de primăvară”, ed. a XVII-a
Severin

Concurs

6 iunie

Bocşa, Caraş
Severin

Festival-Concurs

19-20 iunie

Tabăra Internaţională de artă plastică
19
Lumina nordului, ed. a XIV-a

MăliniFălticeni Suceava

Tabără

8-13 iulie

Festivalul-Concurs Internațional de
20 Muzică Populară Românească ”În Grădina
cu Flori Multe”, ed. а XV-a

Cernăuți,
Ucraina

Festival-Concurs

12-14 iulie

21 Festivalul Tradițiile verii

Craiova

Festival

21 iulie

Festivalul concurs naţional de interpretare
18 vocală a muzicii populare româneşti
„Aurelia Fătu-Răduţu”, ed. a XXVI-a

22

Festivalului Internațional „Sibiu, Capitala
Muzicală”, ed. a VII-a

23

Festivalului- Concurs Național „Arte și
tradiții românești”, ed. a VI-a

24

Festivalului de doine și balade "Ileana
Constantinescu", ed. a XLIV-a

Sibiu
Slatina

Festival-Concurs 23-24 august
Festival-Concurs

18-19
septembrie

Drăgănești-Olt, Festival-Concurs 27 septembrie

Festivalul concurs naţional de interpretare
25 vocală muzică populară, ’’In memoriam
Marin Ghiocel ’’, ed. a VII-a

Giurgiu

Festival-Concurs

10-11
octombrie

Festivalul-Concurs Internaţional de
26 Muzică Tradiţională Veche ”Sus pe Argeş
la Izvoare”, ed. a X-a

Pitești

Festival-concurs

18 octombrie

27

Festivalul Internațional de Muzică și dans
"Transylvanian Stars", ed. a IV-a

Târgu Mureș

Concurs

19 octombrie

28

Concursul de dans "Perla Dunării", ed. a
XX-a

Orșova

Concurs

19 octombrie
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Festival concurs internațional de
29 interpretare a cântecului popular Mureș
dorurile tale..., ed. a VII-a

Reghin

Festival-concurs

24-25
octombrie

30

Festivalul Internațional de Folclor
„Cântecele Neamului”, ed. a XII-a

Suceava

Festival-concurs

28-30
octombrie

31

Festivalul Cântecului popular românesc
„Maria Lătărețu”

Târgu Jiu

Festival-concurs 5-7 noiembrie

Festivalul concurs național al interpreților
32 cântecului popular românesc „Maria
Tănase”, ed. a XXV-a

Craiova

Festival-concurs

11-15
noiembrie

Festivalul concurs național de muzică
populară „Vâlcea plai de cânt și dor”

Râmnicu
Vâlcea

Festival-concurs

22-23
noiembrie

Ploiești

Festival

7 decembrie

Craiova

Festival

8 decembrie

Otopeni

Spectacol

12 decembrie

Reșița

Spectacol

14 decembrie

33

34 Festivalul „E vremea colindelor”
35

Alaiul datinilor „Din bătrâni, din oameni
buni”

36 Seara de colinde
37 Târgul de Crăciun
38

Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun
și Anul Nou – Florile Dalbe

București

Festival

14 decembrie

39

Concertul tradițional de Crăciun – Radio
România

București

Spectacol

15 decembrie

București

Festival

22 decembrie

Sighetu
Marmației

Festival

27 decembrie

40 Târgul de Crăciun București
41

Festivalul Datinilor de iarnă „Marmația
2019”

Participarea la festivaluri și concursuri a fost una destul de mare, fapt dovedit de numărul
de premii câștigate de cursanții Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Trebuie precizat că unii dintre
cursanți urmează în paralel și cursuri similare la Palatul Copiilor Târgu Jiu sau sunt înscriși la
Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, motiv pentru care considerăm că la succesele
repurtate de cursanții noștri au contribuit în egală măsură și profesorii celor două instituții.
Exprimat în cifre, cursanții noștri au obținut un număr de 453 de premii și mențiuni la
cele 94 de competiții la care au participat, fie că a fost vorba de competiții internaționale,
naționale, regionale sau județene/locale. Cele mai multe premii au fost obținute la disciplinele
care țin de artele scenice (canto muzică populară și ușoară, instrumente muzicale și dans) – 427
de premii, restul de 26 fiind obținute la competiții care țin de artele vizuale (pictură și grafică).
Trebuie precizat că au fost câștigate și 4 premii la concursuri internaționale.

380

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

Premiile obținute de cursanții Școlii
Populare de Artă Târgu Jiu în anul 2019
62 63
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În calitatea sa de operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj, Școala Populară de
Artă Târgu Jiu contribuie la activitatea de conservare şi transmitere a valorilor artistice ale
comunităţii gorjene, precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal.
Programul GORJUL ANCESTRAL și-a dorit ca prin organizarea sau participarea la
organizarea și desfășurarea unui număr de 37 de evenimente culturale (festivaluri, expoziţii,
ateliere etc.) să pună în valoare bogăţia patrimoniului cultural, cu precădere cel imaterial, din
judeţul Gorj, să contribuie la conservarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului de tradiţii,
meşteşuguri şi obiceiuri din Gorj.
Marea majoritate a acestor activități au fost de nivel local/județean dar nu au lipsit nici
cele de nivel național și s-au adresat unui număr de peste 17.410 beneficiari.
Primul eveniment inclus în cadrul acestui program a fost Salonul de iarnă al artelor populare,
desfășurat pe parcursul lunii februarie 2019 și care s-a desfășurat prin organizarea de expoziţii de artă
populară și spectacole folclorice realizate de secţiile externe ale Şcolii Populare de Artă din
localitățile Tismana, Bumbești-Jiu, Padeș și Novaci.
O manifestare culturală de succes a fost Festivalul Național de muzică populară „Meleaguri
brâncușiene”, aflat la cea de-a IV-a ediție. Desfășurat în perioada 29-31 martie 2019, la Baia de Fier,
festivalul se adresează cursanților școlilor populare de artă din țară de la disciplinele canto muzică
populară și instrumente populare. Festivalul a prilejuit afirmarea unui număr mare de cursanți ai
Școlii Populare de Artă Târgu Jiu precum și a instructorilor care au evoluat pe scenă, ca interpreți sau
ca soliști în cadrul Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”. La acest eveniment au participat, ca
invitați, cursanți și instructori de la Școala de Artă „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, care au prezentat
un spectacol.
Festivalul Jocului și Portului Popular pentru Tineret „Memorial Liviu Dafinescu”, aflat la
cea de-a XVI-a ediție, a reunit, în ziua de 20 aprilie 2019, peste 600 de participanți, Școala Populară
de Artă Târgu Jiu fiind prezentă, pe lângă formația de dansuri populare de la sediul central, „Juniorii
Doina Gorjului”, cu numeroase formații de la secțiile externe din județ.
Ziua internaţională a iei româneşti a fost organizată în anul 2019 într-o zonă tradițională
din nordul județului, la Cloșani (comuna Padeș), în ziua de 24 iunie 2019, în colaborare cu
Primăria și Consiliul Local Padeș și Căminul Cultural Cloșani.
Festivalul Naţional al Cântecului „Maria Lătăreţu”, desfășurat în perioada 4-7 noiembrie
2019, având ca organizator Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu, iar ca parteneri
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Consiliul Județean Gorj, Școala populară de Artă Târgu Jiu, Liga „Fii Gorjului” și Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, a avut o seară în care
Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu” a susținut un spectacol urmărit de aproximativ 300
spectatori.
Salonul expoziţional al artelor şi meşteşugurilor tradiţionale, denumit Artă şi Meşteşug,
ș-a desfășurat în data de 29 noiembrie 2019 la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și
a constat din expoziții și demonstrații practice făcute de meșterii populari care predau cursuri la
Școala Populară de Artă Târgu Jiu, fiind bine primit de public. Au participat: Rotaru Nicolae,
Modroagă Vasile, Coneru Dumitru, Dinoiu Maria, Roșu Ion, Ungureanu Daciana, Drăghescu
Claudia, Mischiu Rodica, Vasile Adriana, Gheorghe Valentina, Tantan Flori, Văcariu Mihaela,
Arapu Liliana, Cârje Gheorghe, Sârbu-Tiștere Filomela și Coconu Georgiana. Cu această ocazie,
un taraf constituit din membrii ai Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu” a prezentat un
spectacol de muzică tradițională gorjenească.
„Alaiul obiceiurilor de iarnă”, desfășurat în data de 19 decembrie 2019, având ca organizatori
Consiliul Județean Gorj, Școala Populară de Artă Târgu Jiu și Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj s-a adresat unui număr mare de spectatori, instituția
participând cu câteva sute de colindători la acest eveniment.
Programul EMULAȚIILE ȘCOLII DE ARTĂ are ca obiectiv prezentarea în comunitate şi
în afara acesteia a rezultatelor obţinute în cadrul programelor de formare profesională.
În cadrul programului au fost organizate sau s-a participat la organizarea și desfășurarea
unui număr de 27 de evenimente culturale de nivel internațional, național sau local/județean la
care au participat un număr de peste 10.930 de beneficiari.
În data de 8 iunie 2019 a fost organizată ediția a cincea a Festivalului naţional de dans
„Prin dans spre infinit”, festival prin intermediul căruia Școala Populară de Artă Târgu Jiu
dorește să ofere copiilor înscriși la disciplina balet-dans modern posibilitatea de a se întrece cu
colegi de la trupe de dans din țară.
Zilele Şcolii Populare de Artă, desfășurate în intervalul 10-14 iunie 2019 au oferit publicului
participant expoziții de pictură și de produse realizate de cursanții și meșterii de la secțiile de
meșteșuguri populare, precum și spectacole de muzică clasică, ușoară și populară.
Tabăra muzicală internaţională de vară „Şcoala muzicală de vară de la Târgu Jiu” s-a bucurat
și în anul 2019 de participarea unor profesori din Franța, VeroniqueThual-Chauvel și fiicele sale,
Claire și Lucie Chauvel, care au ținut lecții de pian și vioară celor peste 20 de cursanți înscriși, urmate
de un spectacol organizat cu aceștia.
Ca în fiecare an, cel mai important proiect al instituției a fost Festivalul Naţional de Folk şi
Baladă „Poarta sărutului”. Organizat în zilele de 9-11 august 2019, festivalul s-a bucurat de prezența
unui număr de peste 2600 de spectatori care au avut posibilitatea de a urmări concursul și prestația
unora dintre cei mai îndrăgiți interpreți de gen.
Activitatea de instituţie de spectacole s-a desfășurat prin produsele şi serviciile culturale pe
care Școala Populară de Artă Târgu Jiu le oferă prin intermediul Orchestrei de Cameră „Lyra
Gorjului”, a Teatrului de Păpuși „Pinocchio” și a Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”. Trebuie
menționat că începând cu data de 3 mai 2018, Școala Populară de Artă Târgu Jiu a fost recunoscută
ca instituție de spectacole și concerte, fiind înscrisă în Registrul Artelor Spectacolului sub numărul
111/2018.
Desfășurate în cadrul programului intitulat ARTELE SPECTACOLULUI, proiectele celor
trei instituții de spectacol, ce funcționează în cadrul sau pe lângă Școala Populară de Artă Târgu Jiu,
au avut ca scop creşterea gradului de acces la cultură pentru un număr cât mai mare de beneficiari
din rândul copiilor, tinerilor și adulţilor, atât din mediul urban, cât și din mediu rural.
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Teatrul de Păpuşi "Pinocchio" a avut în cursul anului 2019 două premiere: în data de 11
aprilie 2019 „Trei iezi și un lup prieteni”, iar în data de 20 noiembrie 2019 a avut loc premiera piesei
„Trei pitici voinici”. În intervalul ianuarie-decembrie 2019, teatrul a oferit copiilor Gorjului 93
spectacole (32 în mediu urban și 61 în mediu rural), urmărite de 6644 spectatori, fapt ce s-a
concretizat prin facturi și vânzări de bilete în sumă de 37.932 lei. La aceștia se adaugă cei 390 de
spectatori care au participat la cele două premiere.
Orchestra de Cameră "Lyra Gorjului", cu un număr de 15-20 de soliști și
interpreți/concert, toţi colaboratori pe baza contractelor de drepturi de autor şi proveniţi din
rândul cadrelor didactice de la Şcoala Populară de Artă, ale profesorilor de la Liceul de Arte
„Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu şi a unui grup de interpreți de la Filarmonica Oltenia din Craiova,
a susținut un număr de unsprezece concerte pentru iubitorii de muzică din Târgu Jiu. Deși
numărul de spectatori a fost unul destul de scăzut, concertele oferite publicului meloman, și nu
numai, reușesc să mențină o formă de manifestare artistică, inițiată cu mulți ani în urmă, care dă
posibilitatea orașului în care se găsesc operele marelui sculptor Constantin Brâncuși să ofere o
viață culturală diversificată pentru locuitorii și vizitatorii săi.
Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu”, alcătuit din profesorii şi cursanții actuali sau foşti
ai şcolii, la care se adaugă și colaboratori, este instituția de spectacol care aduce venituri considerabile
la bugetul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, obţinute din prestările de servicii culturale, artistice şi
de divertisment. În plus, formaţia este considerata ca o adevărată oglindă a școlii, contribuind la
consolidarea prestigiului acesteia, la popularizarea celor mai buni elevi şi profesori şi la atragerea a
numeroşi tineri înspre activităţile instituţiei. Pentru perioada avută în discuție, ansamblul și-a făcut
simțită serios prezența prin participarea la un mare număr de evenimente culturale, înscrise sau nu în
agenda culturală a instituției. Astfel, fie în formula de spectacol, fie într-o formulă restrânsă,
Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu” a participat la un număr de 40 de activități, dând
posibilitatea unui număr de peste 11.270 de spectatori să urmărească evoluția pe scenă a
interpreților instrumentiști și vocali, dintre care unii sunt cursanți ai Școlii Populare de Artă
Târgu Jiu.
Unul dintre obiectivele strategice următite pe parcursul anului 2019 a fost și acela al
valorificării potenţialului patrimoniului imaterial din judeţ prin susținerea de spectacole
folclorice de către Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu”, de către ansamblurile de datini și
obiceiuri sau de către grupuri alcătuite din cursanți ai școlii precum și prin participarea meșterilor
populari la expoziții și târguri. Activitățile desfășurate atât în țară, cât și în străinătate, au vizat
atât punerea în valoare şi promovarea folclorului autentic al județului, dar și promovarea
meșteșugurilor tradiționale din zona Gorjului.
Nr.
crt.

Denumirea activității

Festivalul Internaţional cu
1
Măşti ”Kukerlandia”

2

Vin Floriile cu soare și
soarele cu Florii

3 Pinul negru din Banat

Tipul
Locul
activității desfășurării
Yambol,
Spectacol
Bulgaria

Spectacol,
București
Expoziție

Spectacol

Băile
Herculane

Data

Participanți

28
Ansamblul „Maria
februarie-3 Lătărețu” și Ansamblul
martie „Cheile Oltețului”
Ansamblul „Maria
Lătărețu”, Grupul
21 aprilie
„Măriile Gorjului” și
meșteri populari
1 iunie

Grupul „Muguri de
castan”
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Festivalul Internațional de
4 folclor pentru copii și
tineret „Am fost ș-om fi”

Spectacol Baia Mare

Ansamblul „Maria
16-18 mai Lătărețu” şi Juniorii
„Doina Gorjului”

Muzeul Etnografic al
5 Transilvaniei – Târgul
creatorilor populari

Expoziție Cluj-Napoca 24-26 mai Sârbu-Tiştere Filomela

Târgul de Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel - Muzeul
6
Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti”

Expoziție Bucureşti

7 Festivalul Tradițiile verii

28-30
iunie

Sârbu-Tiştere Filomela

Spectacol Craiova

19 iulie

Ansamblul de datini şi
obiceiuri populare
„Roua”

Târgul Creatorilor Populari
8 din România - Muzeul
Astra

Expoziție Sibiu

15-18
august

Sîrbu-Tiștere Filomela,
Drăghescu Claudia

Cârstovul viilor, Ziua
9 Crucii - Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti”

Expoziție Bucureşti

14-15
Sîrbu-Tiștere Filomela
septembrie

10 Spectacol Govora

Spectacol Govora

27
Ansamblul „Maria
septembrie Lătărețu”

Muzeul Național al Satului
11 Dimitrie Gusti – Târgul de
Sfântul Dumitru

Expoziție București

25-27
Sîrbu-Tiștere Filomela
octombrie

Muzeul Ţăranului Român –
Târgul de Sf. Nicolae

Expoziție Bucureşti

6-8
Sîrbu-Tiștere Filomela,
decembrie Drăghescu Claudia

Spectacol Ploieşti

Ansamblul de datini şi
7
obiceiuri populare
decembrie
„Roua”

12

Festivalul „E vremea
13
colindelor”

14

Alaiul datinilor „Din
bătrâni, din oameni buni“

Spectacol Craiova

Ansamblul de datini şi
8
obiceiuri populare
decembrie „Roua”; Grupul
„Gorjeanca”

15

Salamandra Group SRL –
Seara de Colinde

Spectacol Otopeni

Ansamblul de datini şi
12
obiceiuri populare
decembrie
„Roua”

Muzeul Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti” 16 Festivalul de datini și
Spectacol Bucureşti
obiceiuri de Crăciun și Anul
Nou

14
Grupul „Gorjeanca”
decembrie

17 Târgul de Crăciun

Ansamblul „Maria
14
Lătărețu” şi Juniorii
decembrie
„Doina Gorjului”

Spectacol Reșița
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Muzeul Național al Satului
18 Dimitrie Gusti - Am venit
să colindăm, Florile dalbe

Expoziție Bucureşti

14-15
Sîrbu-Tiștere Filomela
decembrie

Radio România - Concert
19 tradițional „Începem a
colinda”

Spectacol Bucureşti

15
Grupul „Gorjeanca”
decembrie

Sighetu
20 Festivalul Datinilor de iarnă Spectacol
Marmaţiei

Ansamblul de datini şi
27
obiceiuri populare
decembrie
„Roua”

Din punctul de vedere al evoluției economico-financiare, se constată o creștere a
cheltuielilor din venituri proprii, proporțional cu scăderea acestora din subvenții, având în vedere
creșterea veniturilor, de la 650.000 lei, cât s-a prognozat la începutul perioadei (01.01.2019), la
930.883 lei, cât s-a reușit a se încasa la sfârșitul anului 2019 (31.12.2019).
De menţionat este faptul că, în cursul perioadei ianuarie-decembrie 2019, datorită unei
eficiente colectări a taxelor şcolare, negocierii avantajoase a protocoalelor încheiate cu
autoritățile locale, a contractelor de prestări servicii și a contractelor de servicii de telefonie,
transport, cazare, drepturi de autor ș.a., a fost depăşit în trei etape bugetul de venituri proprii
stabilit la începutul anului, cu suma totală de 280.883 RON.
În structură, execuţia veniturilor proprii în perioada 01.01.2019-31.12.2019 este
următoarea:
Realizat
01.01.201931.12.2019

%
(din total
încasări)

Total venituri, din care:

930.883

100

- taxe si venituri în învăţământ

634.663

68,20

- alte activităţi (bilete spectacol, finanţări neguvernamentale
nerambursabile, sponsorizări)

142.965

15,40

- venituri din prestări servicii

147.500

15,80

5.755

0,60

DENUMIRE VENIT

- alte venituri

Gradul de autofinanțare al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu pentru perioada avută în
discuție, 01.01.2019-31.12.2019, a fost de 18,90%, față de 12,80% cât a fost prognozat inițial.
Dacă este să ne referim la Teatrul de Păpuși, gradul de autofinanțare a fost de 10,47%, în timp
ce gradul de autofinanțare la Orchestra Lyra Gorjului a fost de 16,00%.
În ceea ce privește cheltuielile pe beneficiar, din venituri proprii și din subvenții, acestea
s-au ridicat la suma de 299,29 RON/beneficiar, dacă ne raportăm doar la cei 15.785 de beneficiari
plătitori (spectatorii plătitori și cursanții înscriși la cursuri și care au plătit sau pentru care s-au
emis facturi) sau la suma de doar 69,32 RON/beneficiar, în cazul în care ne raportăm la cei 68.150
de beneficiari ai serviciilor oferite de Școala Populară de artă Târgu Jiu în cursul anului 2019.
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BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “CHRISTIAN TELL“ GORJ

Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Gorj, instituție publică în subordinea Consiliului
Judeţean Gorj, funcţionează în baza legii 334/2002 a bibliotecilor şi îndeplineşte funcţia de bibliotecă
publică pentru comunitatea gorjeană. Misiunea asumată a Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj
este de a facilita, prin profesionalismul bibliotecarilor, accesul la resursele informaționale,
culturale, educaționale pe care le deține sau le poate aduce în spațiile sale în scopul construirii
unei comunități gorjene puternice.
Activitățile desfășurate în cursul anului 2019, au urmărit atingerea obiectivelor Strategiei de
dezvoltare a sistemului judeţean de biblioteci publice din judeţul Gorj 2014-2020, adoptată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 34/2013, parte a Strategiei de dezvoltare durabilă a județului
Gorj 2011-2020. Unul dintre obiectivele strategice importante ale instituției noastre este Dezvoltarea
Bibliotecii Județene ,,Christian Tell ” Gorj sub toate aspectele instituționale – infrastructură, resurse
umane, colecții, servicii. În acest scop s-au alocat importante resurse pentru dezvoltarea continuă a
colecțiilor bibliotecii, pentru comunicarea acestora către public și pentru dezvoltarea de servicii noi
în cadrul programelor și proiectelor destinate comunității.
Colecțiile bibliotecii cuprind 299.505 documente disponibile publicului în secțiile de împrumut
de la sediul central, la Secția de Artă, prin Filiala pentru Copii și prin Filiala Victoria, dar și în sălile
de lectură pe care le avem în aceste spații. În anul 2019 în colecții au intrat 6167 documente, din care
5674 achiziționate din finanțare publică, prin alocarea din bugetul aprobat de Consiliul Județean Gorj
a sumei de 187.000 lei și 493 documente care provin din donații și dreptul de depozit legal.
Serviciile oferite de bibliotecă au fost accesate de 28.189 persoane din comunitate, procentual
29,67% din populația municipiului Târgu Jiu a beneficiat de resursele și activitățile bibliotecii în anul
2019, ceea ce reprezintă o creștere cu 6 puncte procentuale față de anul anterior. Pe categorii de
servicii, s-a constatat că 6257 au fost beneficiari de servicii tradiționale, iar 21.932 au participat la
atelierele, cursurile, programele și proiectele oferite de instituție pe parcursul anului. Persoanele care
au accesat serviciile tradiționale ale bibliotecii au consultat 90.407 documente, ceea ce le-a adus o
economie în bugetul familiei de 505,71 lei datorită serviciilor puse la dispoziție de bibliotecă.
În anul 2019, am propus comunității 94 de programe și proiecte culturale și educative, în cadrul
cărora s-au desfășurat 405 activități la care au participat 21.932 de persoane. Statistic vorbind,
principalii beneficiari ai serviciilor de bibliotecă oferite au fost persoanele tinere din comunitate : 46
programe și proiecte pentru copii, cu 301 de activități, la care au participat 12,301 copii ( o creștere
substanțială a numărului de participanți copii, față de anul precedent, peste 4000 de participanți în
plus). Tinerii au avut la dispoziție 24 programe cu 66 activități la care au participat 4176 persoane.
Programele și proiectele propuse în anul 2019 au avut impact și în populația adultă și senioră din
comunitate, rata de răspuns a acestora fiind una în creștere în ultimii ani: pentru adulți au fost propuse
23 de proiecte cu 38 de activități la care au participat 3748 persoane, iar programul dedicat seniorilor
a cuprins 2 activități la care au participat 1707 persoane.
Programul Centrul Europe Direct Gorj aduce în comunitate informație relevantă cu caracter
european prin proiecte interesante adresate atât unor grupuri țintă specifice, cât și publicului general.
Cele 60 de evenimente desfășurate pe parcursul anului 2019 au adus la activitățile centrului 9966
participanți, cu 400 mai mult decît în anul precedent, ceea ce arată consolidarea în conțtiința
comunității a calității activităților Centrului.
Accesarea de la distanță a resurselor bibliotecii noastre, prin site-ul propriu a continuat să
crească și în anul 2019 – 655.243 de vizite, dublu față de anul precedent. Pagina web a instituției –
www.bibliotell.ro a reflectat serviciile și activitățile oferite publicului. Colecțiile noastre sunt
promovate cu regularitate, prin rubricile Noutăți la raft și Cufărul bibliotecii. Site-ul este actualizat
în secțiunea noutăți cu articole referitoare la activitățile desfășurate (anunțuri, articole și imagini de
la activități și evenimente). Secțiunea de noutăți cuprinde inclusiv articole despre evenimentele
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culturale locale, organizate de terți, ceea ce a crescut numărul accesărilor site-ului nostru. De
asemenea, site-ul oferă acces la catalogul electronic al bibliotecii, facilitând utilizatorilor noștri
utilizarea de la distanță a serviciilor oferite.
Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj este unul dintre principalii actori care realizează
agenda culturală a județului Gorj. Programul Gorjul - o comunitate europeană puternică urmărește
dezvoltarea continuă și constantă a colecțiilor bibliotecii, portalului de informare europeană pentru
asigurarea accesului la informație și cultură al comunității. În cadrul programului derulăm două
proiecte:
Dezvoltarea colecțiilor pentru care au fost alocate fonduri publice în valoare de 187.350 lei
din care au fost achiziționate 5674 documente de bibliotecă. Colecțiiile au fost accesate de 6527
persoane care au împrumutat 90.407 documente și au efectuat 75.078 vizite la bibliotecă.
Centrul de Informare Europe Diirect Gorj este rezultatul obținerii finanțării
nerambursabile pentru găzduirea acestui Centru în perioada 2018-2020. Proiectul este multianual,
finanțarea acordându-se pe baza planului de acțiune depus în fiecare an, valoarea maximă a grantului
acordat anual de Comisia Europeană a fost de 24.900 Euro la care se adaugă 24.900 de Euro
cofinanțarea Consiliului Județean.
Obiectivul general al proiectului este să crească nivelul de informare și implicare în dezbaterea
temelor europene pentru publicul urban și rural din județul Gorj. În 2019, în cadrul acestui proiect sau realizat:
- 60 de evenimente organizate pentru public țintă (copii, tineri, seniori, bibliotecari publici),
pentru public larg la
- Furnizare de informații direct la sediul centrului pentru 1129 persoane;
- Realizarea și întreținerea unei pagini web pe care s-au postat periodic informații, cu 118.570
vizite;
- Realizarea și întreținerea unei pagini de Facebook, care a primit 1153 de aprecieri;
- Au fost publicate 4 newsletter-e cu informații pe teme europene, distribuite către 500 de contacte
(biblioteci publice locale, presa locală, voluntarii centrului);
- S-au realizat și distribuit 1 broșură informativă (”Istoria UE și a instituțiilor ei în literatura de
specialitate: bibliografie”)
Rezumând, sesiunile de informare pe tematica drepturilor cetățenești europene (alegerile
europarlamentare), dezbaterile asupra valorilor europene, construirii viitorului Uniunii Europene,
cursurile concepute și dezvoltate în centru, promovarea și formarea deprinderilor de voluntariat
pentru tinerii din comunitate, evenimentele în aer liber organizate, au adus vizibilitate Bibliotecii
datorită acestui serviciu oferit, cel puțin pentru cei 9966 beneficiari direcți ai acestor acțiuni.
Programul Memorie și identitate locală își propune conservarea, valorificarea și promovarea
elementelor culturale identitare - personalități culturale, evenimente, patrimoniul cultural local și
județean în context local, național și internațional. În cadrul programului ne-am propus realizarea a
două proiecte –Personalități gorjene și Momente ale memoriei comunitare în cadrul cărora au fost
realizate 12 activități/evenmente la care au participat 560 persoane.
Concursul de eseuri „Destine cuturale europene” conceput pentru onorarea filosofului,
eseistului George Uscătescu se adresează tinerlor elevi și și-a creat deja o reputație, anual
înregistrându-se participări importante.
Iosif Keber - Contexte spirituale în arta românească a fost proiectul carea a deschis seria
întâlnirilor în MansARTA bibliotecii cu expozunerea celor mai reprezentative lucrări ale artistului
din colecțiile bibliotecii.
Unul dintre proiectele care au produs impact dincolo de granițele județului a fost “Iulius
Doppelreiter, arhitectul gorjean de origine austriacă ce a înnobilat Târgu Jiul”. Expoziția de
arhitectură realizată în 2018 a călătorit la sediul central al Uniunii Arhitecților din România din
București, vernsaj în 4 aprilie și la Sibiu în cadrul Conferinței Naționale a Bibliotecarilor și
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Bibliotecilor Publice din România, vernisaj în 25 mai 2019. Grație Uniunii Arhitecților din România,
prin grija doamnei arhitect Ileana Tureanu, președintele uniunii, în perioada 17 octombrie-23
noiembrie 2019, Institutul Cultural Român din Viena a găzduit expoziția „Julius Doppelreiter 18781954. Stilul neo-românesc al unui arhitect de origine austriacă”. Cele 24 de panouri ale expoziției au
reușit să pună în valoare stilul arhitectural inconfundabil al lui Doppelreiter: imobile cu parament din
piatră la parter și intrări acoperite, ferestre largi care alternează cu pridvoare cu coloane care susțin
arcade rotunde încântătoare, acoperișuri înalte, cu învelitoarea din țiglă ceramică, grija pentru
realizarea fațadelor, indiferent dacă este fața ”de la drum” sau cele secundare.
Programul BIBLIOFest își propune organizarea de evenimente/festivaluri literare, artistice,
de atragere la lectură în spațiile bibliotecii. Pentru anul 2019 au fost prevăzute 4 proiecte la care au
partcipat 365 persoane: Festivalul Internațional de Literatură “Tudor Arghezi”, Tabăra de creație
literar-artistică “Cuvânt, lumină și culoare”, Festivalul Național de Umor “Ion Cănăvoiu” și Nocturna
Bibliotecilor.
Tabăra de creație "Cuvânt, lumină și culoare" realiată în partenriat cu Primăria Peștișan ș
Uniunea Artștilor Plastici, filiala Gorj a avut loc între 2-7 septembrie 2019 la Peștișani. Scopul nostru
a fost să promovăm bogăția patrimoniului cultural și natural al Gorjului altfel, așa că pentru a ne
“pune în starea de a face”, cum spunea Constantin Brâncuși, am propus vizite de documentare în
spațiul încărcat de frumos și valoare memorială al comunei Peștișani, am încurajat dialogul dintre
literatură și arte în atelierele din zilele taberei și am așteptat cu sufletul la gură creațiile scriitorilor și
artiștilor plastici invitați. Reușita întâlnire a ideilor din literatură și arte a fost rezultatul rezidenței la
care au participat șase scriitori: Mihaela Albu, Mircea Pospai, Petrișor Militaru, Nicoleta Crăete,
Ioana Toloargă, Diana-Nicoleta Țaiga-Bocșe și șase artiști vizuali: Florin Gheorghiu, Iliana
Gheorghiu, Petre Birău, Costel Dobrițescu, Mihai Plăveți, Ștefan Strâmtu.
Evenimentul organizat pe 7 septembrie 2019 la redeschiderea centenarului Cămin Cultural
din Brădiceni (construit acum 99 de ani) ne-a întrecut așteptările. Participanții la tabără și-au
prezentat comunității din Peștișani (și nu a fost puțină lume) creațiile - cuvânt (poezie, proză) și artă
(multă lumină și culoare în tablourile din expoziția prezentată celor invitați la eveniment), iar publicul
a receptat extraordinar de bine eforturile tuturor celor implicați, spre bucuria noastră și a colegului
nostru Viorel Surdoiu, cel care s-a identificat cu acest proiect.
Nocturna Bibliotecilor evenimentul anual care are drept scop promovarea biblotecilor ca
spații ale comunității, în 2019 a avut 234 participanți la un program care a cuprins ateliere de lectură
și creație, biblioteca vie la care au participat 12 specialiști dispuși să împărtășească experiențele
profesonale tirnerlor partcipanți care în acest mod non-formal își pot descoperi oportunități de carieră,
vânătoare de comori în bibliotecă și o repreentație de teatru forum pe tema importanței lecturii.
Activitățile s-au desfășurat la sediul central și filiale.
Programul BiblioHUB urmărește proiectarea, organizarea și desfășurarea de activități de
formare pe tot parcursul vieții, consolidarea și dezvoltarea parteneriatului bibliotecii cu utilizatorii
serviciilor sale. Ne-am propus realizarea a 5 proiecte: Atelierele bibliotecii, Biblioteca din parc,
Provocare la lectură, Târgul de științe, Biblioparteneriat în care s-au realiat 332 activități.
Proiectele au avut cuprins concursuri de cultură generală, de stimulare a lecturii în rândul
copiilor și tinerilor, ateliere. Unele dintre ele sunt deja tradiționale în oferta bibliotecii: În bătătura
bunicilor, În familie la bibliotecă, Școala bunicilor, concurs lectura, Cărțile care contează – concurs
lectură, Tolba lu Piticot – concursuri de cultură generală, Campania de atragere la lectură Carnavalul
Poveștilor adresată grupei de vârstă 6-11 ani a continuat în școlile din municipiu și a avut 697
participanți care au participat la sesiuni de lectură urmate de ateliere creative. Pentru tineri Clubul
TeenReaders a fost metoda prin care 138 de adolescenți au citit de plăcere și au realizat povești digtale
pe marginea lecturilor cu scopul de a îndemna alți tineri să citească de plăcere. Rezultatul activităților
proiectului, poveștile digtale, rulează pe info-chioșcul de la intrarea în bibliotecă.
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Biblioteca din parc este proiectul cu cel mai mare impact în comunitate pe care l-am
transformat în serviciu de biblotecă oferit în vacanța de vară. Adresabilitatea lui este mare – copii,
părinț, bunici, astfel că acesta este un proiect pentru comunitate și despre comunitate, care răspunde
nevoilor identificate de bibliotecari: dezvoltarea creativității, educație, socializare, petrecere a
timpului liber în familie, consolidarea relației părinte-copil, stimularea mișcării în aer liber. Scopul
proiectului ”Biblioteca din parc” a fost dezvoltarea abilităților și competențelor personale și sociale
ale copiilor din comunitate prin metode non-formale, într-un spațiu natural, ca alternativă la
tendințele actuale de supertehnologizare a timpului liber și de vacanță. Spațiul deschis permite
participanților să se orienteze spre activitatea dorită, din cele propuse: ateliere de arte plastice, ateliere
de lucru cu hârtia, ateliere de îmbogățire a limbajului (lectură publică, învățarea unei limbi străine),
ateliere de mișcare (dans, sport, joc), ateliere de jocuri de societate.
Pe parcursul lunilor iulie și august 2019, Biblioteca din parc a construit o comunitate, a creat
legături între copii, adulți și tineri și a atras sprijinul altor membri ai comunității, care au contribuit
voluntar sau instituțional la reușita proiectului nostru. Am reușit să îmbogățim competențele
personale, atât în ceea ce privește copii, dar și în ceea ce privește bibliotecarii și voluntarii.
În vara anului 2019, câte două ore pe zi, timp de 34 de zile, 5711 copii, tineri, părinți și
bunici au petrecut timp de calitate alături de cei 11 bibliotecari. 120 tineri, voluntari ai Centrului
Europe Direct Gorj care au dăruit 3111 ore din timpul lor comunității.
Programul Biblioatelier își propune dezvoltarea corpului de bibliotecari din județ;
consolidarea rețelei județene de biblioteci publice și s-a adresat prin 2 proiecte bibliotecarilor publici
din județ, adăugându-se activităților de formare pe care Centrul de Formare al Bibliotecii Județene
„Christian Tell” Gorj le-a desfășurat și în anii anteriori. Prin implementarea acestui program,
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj reușește să atingă un important obiectiv strategic:
Dezvoltarea Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj sub toate aspectele instituționale –
infrastructură, resurse umane, colecții, servicii; O.S.1. Consolidarea corpului profesionist de
bibliotecari, capabili să pună în valoare colecțiile și serviciile în scopul dezvoltării durabile a
comunității.
În cadrul acestui program acordăm premiile BIblionet în urma unei competiții profesionale
între bibliotecarii publici din județ, ale căror proiecte realizate în cursul anului, dar și propunerile de
proiecte pentru anul următor sunt recompensate de biblioteca județeană în premii materiale, necesare
pentru desfășurarea de activități viitoare. În anul 2019 premiile au fost acordate bibliotecilor publice
Bălești și Scoarța. Premiile au reprezentat o oportunitate de dezvoltare profesională pentru
bibliotecarele Corina Popescu și Simona Gheorghe care au participat la lucrările Conferinței
Naționale a ANBPR Serviciile moderne de bibliotecă și transformarea digitală” desfășurată în
perioada 21-23 octombrie 2019 la Miercurea-Ciuc, la Biblioteca Județeană „Kájoni János”
Miercurea-Ciuc, Harghita
Pe lângă proiectele propuse prin programul minimal, în bibliotecă au luat naștere pe parcursul
anului proiecte și acțiuni culturale și educative, care au facilitat accesul comunității la cultură și
educație: lansări de cărți și de reviste, lecturi publice. În 25 iulie 2019 MansARTA a fost gazda
„Discuției dialog despre regenerarea urbană a orașului Târgu Jiu”, eveniment în cadrul Festivalului
de artă stradală Strad’Art, ediția I. Inițiativa pornită din societatea ciivilă (curatori Adrian și Dana
Oniga) a pus în discuția comunității educația prina artă, cea stradală având avantajul că pătrunde
dincolo de spațiile elitiste și a ajunge deopotrivă la inițiați și neinițați, făcând societatea mai inclusivă.
Proiectul CODE Kids – copiii fac coding în bibliotecile publice, implementat de Fundația
Progress în parteneriat cu biblioteci județene din România, care urmărește formarea de competențe
de programare pentru copiii din mediul rural și mic-urban, a continuat cu activități în cluburile de
coding în bibliotecile publice din comunele Jupânești, Vladimir, Țânțăreni, Turburea, Bărbătești,
Țicleni. Mai mult decât atât, conceptul de organizare a cluburilor de coding din bibliotecile publice
a urmărit să crească capacitatea de lucru în echipă pentru copii și împuternicirea acestora pentru
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asumarea responsabilității de organizare a cluburilor și de desfășurare a activităților. Fiecare club a
fost administrat de doi copii-ambasadori, care au identificat pe ceilalți participanți la activitățile de
programare și au monitorizat sau au acordat ajutorul necesar acestora pentru finalizarea temelor pe
platforma www.code.org ce le-a fost pusă la dispoziție prin proiect. Un eveniment important din
proiect a fost organizarea târgului de știință în 30 octombrie 2019, în Mansard(t)a bibliotecii.
Activitatea a dat ocazia copiilor să își prezinte proiectele celorlalți membri din cluburile de coding,
dar a permis și interacțiunea cu alți copii de gimnaziu din Târgu Jiu și timp de câteva ore toți
participanții au fost uniți de pasiunea pentru științe, lăsând impresia că mai multe astfel de acțiuni
vor reuși să conducă la reducerea diferențelor dintre educația din mediul urban și cea din mediul rural.
Proiectul Ora să ȘTIM, implementat în parteneriat cu Fundația Progress a creat creat un
serviciu nou de bibliotecă prin care în 13 de biblioteci publice (în Târgu Jiu, la biblioteca județeană
și 12 biblioteci mici urbane și rurale din Gorj) publicul foarte tânăr (3 - 10 ani) să își dezvolte interesul
pentru ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) și, în același timp, să își dezvolte limbajul
și abilitățile de citire prin activitatea de citire cu voce tare. Din februarie 2019 până în iunie s-au
desfășurat sesiunile de lectură în Filiala pentru Copii a Bibliotecii Județene, Biblioteca Municipală
Motru, Bibliotecie Orășenești Țicleni, Tismana, Bibliotecile Comunale Bărbătești, Bengești,
Cătunele, Roșia de Amaradia, Școarța, Turburea, Țânțăreni, Văgiulești, Vladimir. Proiectul viza doar
10 biblioteci publice din județ, însă a trezit interesul mai multor bibliotecari publici, astfel încât
Biblioteca Județeană s-a implicat în susținerea bibliotecilor publice din Tismana și Vladimir, cărora
le-a asigurat materialele necesare (cărți cu subiecte ȘTIM) necesare pentru participarea în proiect.
Bunele practici din bibliotecile gorjene au fost prezentate la evenimentul Educație și tehnologie în
ruralul românesc desfășurat pe 25.06.2019 la Cotroceni la care au fost invtați coordonatorii județeni
(Luiza Sandu și Lucian Dobroiu), managerul instituției și biblotecara Adriana Vîrdarie de la
Biblioteca Orășenească Țicleni.
În luna mai 2019 s-au încheiat lucrările proiectului de investiții al Consiliului Județean Gorj
“Extinderea prin mansardare și înlocuirea tâmplăriei la Biblioteca Județeană Gorj’. În urma acestei
investiții biblioteca a dobândit o sală de conferințe cu o capacitate de 80 de persoane, un centru pentru
instruirea/formarea comunității, alături de câteva birouri destinate personalului instituției. Sala de
conferințe – Mansard(t)a a devenit deja, în ultimele 4 luni ale anului unul dintre spațiile îndrăgite
de comunitate. Proiectul de investiții a cuprins și dotarea spațiilor cu 50 de computere, mobilier,
echipamente periferice pentru computere, videoproiector.
În concluzie, în anul 2018, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj a oferit acces la
informație și cultură pentru pentru 28.189 persoane din comunitate, toate acestea au fost posibile
datorită profesionalismului echipei bibliotecii care a propus cele 94 programe și proiecte, în cadrul
cărora s-au desfășurat 405 activități.
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VIII. CENTRULUI JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA
CULTURII TRADIȚIONALE GORJ
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj este un
așezământ cultural de rang județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Gorj.
Rolul său ca instituție publică de cultură este acela de conservare, cercetare, protejare,
transmitere, promovare și punere în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial,
precum și de valorizare a creației artistice contemporane a județului.
Conform criteriilor asumate prin Proiectul de management pentru perioada 2019-2022, în
dezvoltarea performanței culturale a CJCPCT Gorj în anul 2019 s-a urmărit:
- întărirea capacității instituționale și de administrare a programelor și proiectelor organizate în
regie proprie și/sau în parteneriat cu instituții și organisme culturale din județ, țară și străinătate;
- elaborarea și implementarea unui concept realist de dezvoltare instituțională care să includă și
elemente de strategie culturală pe termen mediu și lung, pornind de la nivelul de performanță atins în
ultimul deceniu, de necesitățile culturale ale comunităților locale și ale grupurilor specifice de actori
culturali cu activitate constantă și grad mare de creativitate în domeniu, de resursele financiare alocate
de ordonatorul de credite și de capacitatea profesională a specialiștilor instituției;
- definirea mai exactă a atribuțiilor de instituție metodică pentru așezămintele culturale din
teritoriu și, în absența unor instituții/ uniuni de creație profesioniste, de centru cultural județean pentru
segmente majore de cultură scrisă (literatură, arte vizuale, creație umoristică, muzică corală, colecții
muzeale de artă modernă);
- previzionarea cât mai corectă a evoluției financiare pentru perioada respectivă în corelație cu
resursele financiare alocate de Consiliul Județean Gorj;
- amplificarea capacității de promovare a imaginii proprii a instituției și creșterea vizibilității
acesteia la nivel județean, regional, național și internațional prin programe și proiecte adaptate acestui
obiectiv;
- asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane în cadrul instituției în vederea
realizării eficiente a obiectivelor acesteia și a satisfacerii nevoilor angajaților
PROGRAME ȘI PROIECTE REALIZATE ÎN ANUL 2019
1. PROGRAM ,,MARKETING ȘI MANAGEMENT CULTURAL”
Obiectiv: Relația cu teritoriul. Sprijin metodic, coordonare și monitorizare activitate
Proiecte propuse și realizate:
a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE ȘI OFERTĂ
- Conceperea, completarea și transmiterea în teritoriu a unui nou Chestionar privind consumul
cultural în Gorj;
- Realizarea politicilor culturale locale pe anul 2020 în funcție de evaluările rezultate în baza
Chestionarului.
Parteneri: directori de așezăminte, bibliotecari, cadre didactice, preoți, funcționari
publici, elevi, studenți, creatori și meșteri populari.
b. AGENDA CULTURALĂ 2019 A JUDEȚULUI GORJ
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- Solicitare, compatibilizare, selecție, concepție grafică și tehnoredactare;
- Întocmire și transmitere în teritoriu a Calendarului istoric si cultural al Gorjului pe anul 2019
(aniversări evenimente, instituții, personalități, primă atestare documentar);
c. STRATEGII ȘI POLITICI CULTURALE ÎN GORJ
- Organizarea Seminarului metodic ,,Strategii și politici culturale în Gorj” – întâlnirea anuală cu
directorii și responsabili culturali din teritoriu;
- Sprijinirea activității Universităților populare de tradiție din Gorj.
Situație 2019: Baia de Fier, Turceni, Săcelu; Motru; Țânțăreni
- Sprijinirea în continuare a autorităților publice locale în completarea dosarelor pentru
accesarea de fonduri în cadrul Programului prioritar național privind reabilitarea, modernizarea și
dotarea căminelor culturale;
- Menținerea/ consolidarea parteneriatelor public-privat, care pot diminua presiunea asupra
bugetului Consiliului Județean
Parteneri: Obștea Peștișani, Obștea Cerbul Novaci
- Menținerea/ consolidarea parteneriatelor cu ONG-uri și GAL-uri ce au ca obiect al activității
organizarea și promovarea elementelor de cultură populară și cultură scrisă.
2. PROGRAM ,,RĂDĂCINI”
Obiectiv: Conservarea _și promovarea culturii tradiționale a Gorjului:
Proiecte propuse și realizate:
a. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI
- organizarea ca titular de proiect sau ca partener a 28 festivaluri folclorice și a 20 sărbători
comunitare devenite tradiționale;
- restructurarea Simpozionului ,,Satul românesc-sat european”, care și-a epuizat resursele culturale
și transformarea acestuia în evenimentul RURAL FEST orientat spre evidențierea și promovarea
elementelor de tradiție și modernitate ale satului gorjenesc; Locație: Baia de Fier
- organizarea, împreună cu autoritățile administrative și culturale din teritoriu, a unor expoziții de
artă populară semnificative pentru zona respectivă (Baia de Fier -2; Polovragi-2; Turceni;
Rovinari; Motru; Tismana; Țânțăreni; Novaci-2);
- organizarea de festivaluri noi: Polovragi - Festivalul regional de folclor pastoral ,,Cheile
Oltețului” și Festivalul zonal ,,Colindăm, Doamne, colind”;
- sprijinirea administrațiilor locale în înființarea de muzee și colecții muzeale mixte și specializate
în localitățile în care nu exist încă astfel de instituții (Vladimir, Cloșani/ Padeș);
- menținerea și amplificarea Târgurilor meșterilor populari devenite tradiționale și participarea
meșterilor populari gorjeni la Târgurile de profil din județ, regiune, țară:
Realizat: Târgul meșterilor populari olteni (mai, Tg-Jiu), Târgul meșterilor populari din România
(august, Tg-Jiu), Târgul de Moș Nicolae (decembrie, Tg-Jiu), Târgurile din Gorj de la Rovinari,
Polovragi, Baia de Fier, Turceni, Novaci; participare la Târgurile meșterilor populari din Craiova
și Slatina, Târgul de Florii și Târgul de Moș Nicolae de la Muzeul Țăranului Român din București,
Târgurile de la Oradea și Sibiu;
- arhivarea evenimentelor folclorice de peste an în publicația Revista Jiului de Sus;
- editarea de studii, albume și culegeri de specialitate, a publicațiilor ,,Revista Jiului de Sus” și
,,Crinul satelor” și acordarea de sprijin așezămintelor din teritoriu în editarea de reviste ocazionale,
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studii, monografii locale; Realizat:- Studii: Pompiliu Ciolacu, Mari meșteri populari din România;
Victoria Stolojanu, Legendele Gorjului;
- Albume: Gorjul precum Pasărea Pheonix; Muzeul Crucilor de lemn de la Măceșu; Tabăra de
sculptură ,,Simboluri dacice în arta lemnului din România”de la Polovragi; CJCPCT. Gorj. România.
- reeditare Albume ,,Spectacolul lemnului”, “Ia gorjenească”, “Costumul popular din Gorj”,
“Gorj-locuri minunate” , “Dansul măștilor” și prezentare la Târguri de Turism și/sau la evenimente
naționale și internaționale la care CJCPCT este parte;
- sărbătorirea a 51 ani de la înființarea CJCPCT;
- organizarea Zilelor Culturii Populare a Gorjului, ediția a IX-a;
- realizarea de filme documentare cu tematica divers, care să conserve obiceiuri, traditii,
mestesuguri, manifestări laice si religioase etc.;
- realizarea unui parteneriat cu Primăria Polovragi, preluarea sub dublă autoritate, finanțare
parțială, asigurarea pregătirii de specialitate și promovarea prin participare la festivaluri din județ și
țară a Ansamblului Folcloric ,,Cheile Oltețului” din localitate:
Realizat:
- participare la festivalurile din Gorj - Polovragi, Tismana, Baia de Fier, Novaci, Rânca, TgJiu;
- participare la festivaluri din țară și din afara ei: Bușteni; Corbi/Argeș; Vaideeni, Băbeni,
Mălaia/Vâlcea; Baia Mare/Maramureș; Craiova; Tulcea; Sibiu; Yambol/Bulgaria;
- înregistrări audio lăutari, povestitori, bocitoare, zorile, colinde etc.;
- completarea permanent a Arhivei clasice și electronice a instituției;
- completarea permanentă a Bibliotecii de specialitate.
b. OBICEIURI ȘI DATINI ÎN GORJ
- permanentizarea unor manifestri artistice având ca fundament obiceiuri și datini gorjenești: Alaiul
obiceiurilor de iarnă (Tg-Jiu, editia XXIX), Festivalurile de datini și obiceiuri de iarnă de la Motru
(ediția a VII-a) și Tg-Cărbunești (editia a X-a), Alaiul obiceiurilor de iarnă (Motru și Novaci, ediția
a V-a);
- completarea unor festivaluri și sărbători comunitare cu mici târguri ale meșterilor populari și
de produse tradiționale: Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Motru, Rovinari etc.;
c. ARHIVA culturală a Gorjului:
- completarea permanentă a Arhivei audio-video a CJCPCT Gorj;
d. S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL GORJENESC
- Reeditarea în versiune finală (romană și engleză), urmare a finalizării cercetărilor din ultimii
14 ani, a Hărții culturale a Gorjului și difuzarea acesteia la evenimentele naționale și internaționale
la care va participa Județul Gorj.

3. PROGRAMUL ,,ACASĂ LA BRÂNCUȘI”
specializat în sustinerea elementelor de cultură scrisă si promovarea națională și
internațională a imaginii culturale a Gorjului.
Proiecte propuse și realizate:

393

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

a. ARTIFEX:
- Organizarea și desfășurarea marilor evenimente culturale prevăzute în Agenda culturală a
instituției:
* Festivalul internațional de literatură ,,Tudor Arghezi”
Participanți invitați: scriitori și artiști plastici din România, Bulgaria, Peru, Serbia, Ungaria, Israel,
Moldova, Ucraina
* Tabăra internațională de artă modernă România-Israel;
* Tabăra națională ,,Simboluri dacice în arta lemnului din România”, ediția a II-a și
realizarea Colecției omonime de artă a lemnului
Locație: Platoul mănăstirii Polovragi; Partener: Primăria Polovragi
* Festivalul internațional al artelor vizuale GORJFEST – ediție aniversară prilejuită de
împlinirea a 30 ani de la inițierea evenimentului
Participanți invitați: artiști plastici din 30 de țări din Europa, America Latină, Africa, Asia
* Bursa Brâncuși- Tabără sculptură
Obiectiv: Realizarea, în cadrul Programului ,,Centenar Dincă Schileru”, a bustului lui Dincă Schileru
și amplasarea acestuia în interiorul Grupului Școlar din Bâlteni. Partener: Primăria Țânțăreni
*Festivalul internațional de umor ,,Ion Cănăvoiu” și Salonul internațional de caricatură
Participanți: creatori de umor din România, Moldova, Ucraina, Bulgaria
* Continuarea proiectului Galeria Nemuritorilor Gorjului, esplanada centrală Tg-Jiu;
* Organizarea Festivalului de film documentar ,,Acasă la Brâncuși”, ediția a VIII-a (în
cadrul GORJFEST 30);
* Realizarea a peste 40 expoziții diverse (artă plastică, fotografică, populară), în județ, în țară
și în afara acesteia (Bulgaria, Israel).
PLAN EXPOZIȚIONAL
- 15 ian., Expoziție de pictureă Larisa Mindoiu, sediu;
- 19 ian., Expoziție de pictură Florin Hutium și de sculptură Traian Duță și Eric Perjovschi (Rep.
Moldova), sediu;
- 16 febr., Retrospectiva GORJFEST - pictură, sediu;
- 26 febr., Expoziție pictura Fluturi și flori – dedicată Mărtișorului, sediu;
- 4 martie, Expoziție de sculptură mică Amos Morușca, sediu;
- 21 martie, Expoziție fotografie etnografică Oltenia Eternă (Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Mehedinți),
sediu;
- 22 martie, Expoziție pictura Cristina Cioplea și Larisa Mindoiu, Ruse/ Bulgaria;
- 28 martie, Retrospectiva GORJFEST-Portretul, sediu;
- 1 aprilie, Retrospectiva GORJFEST-Peisajul, sediu;
- 8 aprilie, Retrospectiva GORJFEST-Pictura nonfigurativă, sediu;
- 16 aprilie, Retrospectiva GORJFEST -Figurativ și nonfigurativ, sediu;
- 18 aprilie, Expoziție pictura Gelu Costea (Constanța) GENEZA, sediu;
- 18 aprilie, Retrospectiva GORJFEST – Portretul, Petroșani;
- 23 aprilie, Expoziție pictura și arta decorativă ,,Oua, icoane și flori”, sediu;
- 7 mai, Retrospectiva GORJFEST – Arta suprarealistă, Editura Revers, Craiova;
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- 9 mai, Expoziție fotografie Paul Senez (Franța) – AMINTIRI, sediu;
- 16 mai, Expoziție fotografie veche ,,Gorjul în epoca Dincă Schileru”, Bâlteni;
- 16 mai, Dezvelire bust Dincă Schileru, Liceul Bâlteni;
- 21 mai, Expoziție pictura Ivan Kanchev (Bulgaria), sediu;
- 23 mai, Expoziție pictura Liliana Galor (Israel) – CĂLĂTORIE ÎN TIMP, sediu;
- 28 mai, Expoziție fotografie etnografică ,,Oltenia eterna”, Motru;
- 30 mai, Expoziție desene ,,Copilăria în culori”, sediu;
- 13 iunie, Retrospectiva GORJFEST – Arta de la mic la mare, Motru;
-13-18 iunie, Salonul internațional de Arte Vizuale GORJFEST 30, Muzeul Gorjului;
- 11-19 iulie, Tabăra de sculptură ,,Simboluri dacice în arta lemnului din România” – inaugurare
sculpturi realizate în etapa a II-a a Taberei, Polovragi;
- 20 iulie, Retrospectiva GORJFEST 2019, sediu;
- 22 iulie, Expoziție de grafică - In memoriam Florin Isuf, sediu;
- 25 iulie, Expoziție fotografie și pictura ,,Semne și semnificații gorjene”, R. Vâlcea;
- 2 august, Expoziție pictura ,,1/2 GORJFEST”, sediu;
- 3 august, Retrospectiva GORJFEST 2019, Ruse, Bulgaria;
- 7 august, Expoziție de pictura și sculptura din Colecția Obștei Peștișani, Peștișani;
- 20 august, Expoziție pictura ,,Punți comune Turda-Tg-Jiu”, sediu;
- 13 septembrie, Expoziție pictura și fotografie ,,Dialoguri vâlcene”, sediu;
- 15 octombrie, Expozitie ,,Mari caricaturisti bulgari”, sediu;
- 19 octombrie, Salonul internațional de caricatură ,,Ion Cănăvoiu”, Muzeul Gorjului;
- 24 octombrie, Expoziție sculptură mică Constantin Păun (Roșiorii de Vede), sediu;
- 14 noiembrie, Retrospectiva GORJFEST, Râmnicu Vâlcea;
- 16 noiembrie, Expoziție pictură Larisa și Mihai Mutu, sediu;
- 30 noiembrie, Expoziție pictură ,,Moldova, Ardealul și Țara Românească”, sediu;
- 5 decembrie, Expoziție pictură ,,Lumini de decembrie” (CJCPCT Vâlcea), sediu;
- 11-18 decembrie, Expoziții fotografie etnografică și artistică ,,Oameni și locuri din Țara lui
Brâncuși” și ,,Dansul măștilor”, Tel Aviv (Ambasada României și sediul Institutului Cultural
Român), Israel.
Estimat 2019: 22, realizat 42
* Menținerea Editurii CJCPCT Gorj – pe segmentele cultură populară, istorie culturală, literatură,
arte plastice;
PLAN EDITORIAL
1. REVISTE
a. Revista Jiului de Sus (anuar);
b. Portal Măiastra, 4 nr. - bugetată integral;
c. Crinul satelor (anuar) (finanțare în proiectul RURAL FEST);
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d. Hazul, 1 nr. (preluare în proiectul Festivalul internațional de umor);
e. Bilete de papagal, nr.1 (preluare în proiectul Festival internațional ,,Tudor Arghezi”;
- Sprijinirea tehnoredactarii revistelor ocazionale din teritoriu: Rădăcini-Baia de Fier;
Vestitorul-Stănești, Săcelata-Săcelu, Ad Mutrium-Motru, Novăceanul-Novaci.
2. CATALOAGE, ALBUME/ Pliante
a. Catalog aniversar ,,GORJFEST ‘30" (în proiect Festival internațional de arte vizuale
GORJFEST);
b. Album ,,Poeti în Festival” (proiect Festivalul Internațional de literatură ,,Tudor Arghezi”,
colecția ,,Poeți europeni în Festival”);
c. Catalog Salonul Internațional de Caricatură 2019 (preluare în proiectul Festivalul
internațional de umor ,,Ion Cănăvoiu”);
d. Album ,,Gorjul ca Pasărea Pheonix”;
e. Album promovare ,,CJCPCT. Gorj. România”;
f. Album ,,Muzeul crucilor de lemn de la Măceșu”;
g. Album ,,Tabăra de sculptură în lemn <<Simboluri dacice>> de la Polovragi”;
d. Reeditări: ,,Dansul măștilor”, “Gorj-locuri minunate”.
3. CĂRȚI:
a. Ion Cepoi, Protocoalele Consiliului Județean Gorj (1864);
b. Lazăr Popescu, O mână de poeți (antologie poeți olteni);
c. Victoria Stolojanu, Legendele Gorjului;
d. Pompiliu Ciolacu, Mari meșteri populari din România;
e. Ion Popescu-Brădiceni, Poetul este un rege (antologie laureați Atelierul Național de Poezie
,,Serile la Brădiceni”).
4. ALTE TIPĂRITURI
a. Calendar 2020 (cu fotografie veche).
Estimat 2019: 12; realizat: 20
b. EUROPA DE-ACASĂ
- amplificarea participării creatorilor gorjeni la festivaluri, saloane, târguri etc.;
- amplificarea schimburilor culturale internaționale prin contacte directe cu instituții și
organisme culturale similare, precum și prin procedeul realizării de parteneriate între instituții gorjene
și străine;
- amplificarea legăturilor cu diaspora, stabilirea de contacte cu comunitățile românești stabile
din spațiul UE, cu asociațiile și fundațiile culturale românești din aceste zone și realizarea de turnee
în respectivele țări;
- includerea în Agenda culturală anuală a institutiei si a Gorjului - precum și în orice alte pliante
și albume de prezentare a ținutului - a unor informații despre potențialul turistic al județului și
despre oportunitățile culturale oferite de acesta;
- participarea la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri internaționale de turism.
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IX.ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „DOINA GORJULUI”

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” în calitatea sa de instituție publică de
spectacole în subordinea Consiliului Județean Gorj își are forte bine conturat locul și rolul său în
peisajul național, dacă pe lângă valoarea producțiilor sale, vom ține cont și de cei 72 de ani de
experiență, de când a fost fondat și până în prezent.
În ultima perioadă se pare că fiecare an constituie un reviriment în activitatea ansamblului.
Astfel, dacă în urmă cu doi ani ne-am impus printr-o activitate de excepție circumscrisă Centenarului
Românie Mari, 2019 a fost un an de asemenea de excepție sub aspectul numărului mare de acțiuni și
spectacole și, nu în ultimul rând în ceea ce privește realizarea și chiar depășirea programului de
venituri proprii.
Așa cum am subliniat întotdeauna, asemenea „excepții” sunt posibile și chiar normale, firești
dacă vom ține seama de calitatea colectivului artistic și sprijinul pe care ni-l oferă Consiliul Județean.
Desigur, în cele ce urmează vom face doar un rezumat al activități anului trecut, practic
nefiind posibil să cuprinzi munca unui an întreg în câteva pagini, fie ele, chiar și mai multe la număr.
Astfel, considerând că nu interesează problemele interioare legate de organizarea și
desfășurarea activității von face referire, în principal la acțiunile mai importante din fiecare lună care
au suscitat, în funcție de agenda culturală, interesul și implicarea „Doinei Gorjului”.
Ianuarie 2019
Fiecare început de an ne aduce în memorie și în centrul preocupărilor trei zile importante.
- 14 ianuarie- ziua de naștere a Ecaterinei Teodoroiu, cea care, prin faptele-i de glorie, și-a
dăltuit numele între eroii Marii Uniri a României de la 1918, a fost marcată, în Piața Prefecturii.
-15 Ianuarie - Ziua Culturii Naționale, în care îl omagiem pe cel care a fost și va rămâne poetul
nepereche al nemului românesc, Mihai Eminescu.
- 24 ianuarie – Ziua Unirii Moldovei cu Țara Românească, sub oblăduirea aceluiași
conducător, Alexandru Ioan Cuza.
Ziua Culturii naționale a fost omagiată printr-un recital de poezie și romanțe pe versuri de M.
Eminescu, „dându-ne mâna”, în realizarea manifestării, cu CJCPCT Gorj.
Mica Unire s-a bucurat, ca de fiecare dată, întru omagierea sa, de o conlucrare perfectă între
„Doina Gorjului, Școala Populară de Artă și CJCPCT Gorj, sub „bagheta magică” a Consiliului
Județean Gorj.
Februarie 2019
În ciuda faptului că este cea mai scurtă dintre lunile anului putem spune că a fost încărcată de
evenimente. Astfel, pe 1 februarie ne-am reîntâlnit la Cimitirul Eroilor spre a-i cinsti memoria
profesorului Liviu Dafinescu, la împlinirea a 15 ani de când a plecat dintre noi.
În perioada 13-14 februarue am fost prezenți la Otopeni unde am susținut, orchrstral,
coregrafic și chiar vocal o ediție ce s-a filmat de Dragobete de către TVR- Tezaur folcloric.
Ziua de 15 februarie ne-a reunit în aula Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu în
cadrul unui spectacol ce l-a avut invitat de onoare pe inegalabilul Gheorghe Zamfir, iar 19 februarie
ne-a reândreptat pașii spre București, spre a-l omagia pe Brâncuși, la zi de naștere, printr-un spectacol
de excepție..
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În preajma Dragobetelui, în 21 februarue ne-am reîntâlnit, și de această dată, cu „tinerii
însurăței” care și-au serbat Nunta de Aur.
Martie 2019
În cursul acestei luni am fost omplicați în trei evenimente majore. Fiecare dintre ele a presupus
o pregătire prealabilă, constând în scenarii diferite și nenumărate repetiții, spre a fi, ca de fiecare dată,
la înălțime.
De mărțișor, la Călărași, în Republica Moldova ne-am întâlnit cu frații noștri de dincolo de
Prut, în cadrul Festivalului Mărțișorului Moldovenesc, cu un spectacol de excepție.
Ziua Olteniei, 21 martie, a fost marcată printr-un spectacol la Craiova, la Teatrul Național
Marin Sorescu, alături de Ansamblul folcloric „Maria Tănase” și de alte instituții de cultură din
Oltenia.
În fine, în 26-27 martie, „Doina Gorjului” a dus faima folclorului meleagurilor noastre, cu
ocazia manifestărilor organizate de Ansamblul Profesionist „Transilvania” din Baia Mare, la ceas
aniversar.
Aprilie 2019
Această lună a fost marcată în principal de pregătirile pentru Sfintele Paște și nu în ultimul
rând de implicarea ansamblului nostru în câteva activități majore.
Astfel, în prima săptămână a lunii, balerinii și orchestra ansamblului au desprins și deprins
niu pași de dans oltenesc în compania lui Florea Dobrescu, coregraful de care se leagă începuturile
de profesionalism în arta dansului popular, la „Doina Gorjului”.
În 12 aprilie artiștii noștri au fost prezenți la filmări pentru Etno Tv.
În 30 aprilie am susținut spectacol la Padeș cu prilejul inaugurării unui nou cămin cultural.
Acțiunea de căpătâi care ne-a suscitat interesul în primele două decade ale lunii a fost
organizarea și desfășurarea, în 20 aprilie a fazei finale(județene) a celei de-a XVI-a ediții a
Festivalului dansului și portului popular gorjenesc „Memorial Liviu Dafinescu”.
Mai 2019
Sărbătoarea Muncii – 1 mai – ne-a mobilizat și de această dată la Drăgoieni, în cadrul unui
spectacol pe măsură.
A urmat un adevărat maraton al evenimentelor. Astfel, în 5 mai am prezentat spectacol la
Dănciulești ca, mai apoi să ne îndreptăm pașii direct către Drobeta Turnu Severin, unde am susținut
spectacol, cu prilejul zilelor acestui municipiu.
Duminica următoare, 12 mai, ne-a reunit în două locații diferite: Văgiulești – la sărbătoarea
salcâmului și la Runcu, de Gherman, la Festivalul „Maria Apostol”.
O nouă acțiune ni s-a concretizat în 17 mai într-un spectacol pentru rromi, de ziua lor,
reprogramată după ce în 8 aprilie au fost impiedicate activitățile destinate Zilei Rromilor de timpul
nefavorabil.
A treia duminică ne-a regăsit la Novaci, la ce-a de-a 52-a ediție a Festivalului cântecului,
jocului și portului ciobănesc, intitulat sugestiv, „Urcatul oilor la munte”.
În 21 mai de ziua Sf. Împărați Constantin și Elena s-a împlinit un secol de la moartea lui Dincă
Schileru, gorjeanul nostru de frunte care pe lângă atâtea fapte bune pe care le-a făcut de-a lungul
vieții sale, ne-a dus faima și în Parlamentul României acelor vremuri. Evenimentul a fost marcat la
Bâlteni, acolo unde, între altele, a ctitorit o școală ce-i poartă numele.
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În fine, în 24 mai am susținut un spectacol ales în cadrul Zilelor municipiului Târgu Jiu, după
ce pe parcursul săptămânii respective fuseserăm cuprinși în mai multe acțiuni culturale, desfășurate
cu această ocazie.
Iunie 2019
Deja începutul de lună a fost un început în forță și pentru „Doina Gorjului”.
În perioada 31 mai – 2 iunie a avut loc o nouă „ÎNTOARCERE A GORJENILOR ACASĂ”,
la care au participat membrii ai celor două ligi culturale ale Fiilor Gorjului din București și Timișoara,
precum și alți gorjeni care ne fac cinste pe meleagurile unde își desfășoară activitatea. Alături de
aceștia, grație unui parteneriat între „Doina Gorjului” și Filiala Gorj a UAP s-a desfășurat o gală a
picturilor inspirate din opera lui Brâncuși, la care a fost prezentă o parte dintre cei mai buni pictori ai
României zilelor noastre. Acțiunea a culminat cu manifestările organizate la Padeș, în Câmpia
Soarelui, în data de 2 iunie, menite să readucă în memoria celor prezenți Revoluția lui Tudor
Vladimirescu de la 1821.
În continuare putem vorbi de un adevărat maraton al spectacolelor.
- 6 iunie la Balș, județul Olt
- 9 iunie la Islaz, Teleorman
- 13 iunie, București, hotel Flora cu prilejul Sesiunii internaționale pe teme de telecomunicații
- 20 iunie, Sinaia, spactacol în cadrul manifestărilor prilejuite de Întâlnirea Salvamontiștilor Europeni
- 21 iunie-din nou la București pentru Festivalul Internațional de Folclor
- Ziua Iei Românești – ne-a prilejuit un nou spectacol de excepție la Peștișani în 23 iunie în parteneriat
cu Primăria comunei Peștișani și Asociația femeilor antreprenor din România condusă de dna.
Cristina Chiriac
De sărbătoarea Sf. Petru, în 29 iunie am încheiat seria manifestărilor acestei luni cu un spectacol la
Căpreni.
Iulie 2019
Conform planificării inițiale această lună trebuia să fie a concediilor de odihnă, pentru
personalul artistic. Au fost însă mai multe solicitări cărora a trebuit să le răspundem. În sensul acesta
este meritul artiștilor noștri care s-au mobilizat exemplar asigurând formule optime pentru spectacole.
În 3 iulie am avut onoarea de a fi din nou invitați la Timișoara, la Festivalul Inimilor.
În 18 iulie am fost prezenți la Râmnicu Vâlcea la un spectacol în cinstea energeticienilor, cu
ocazia unei sesiuni internaționale a acestora.
În 19 iulie ansamblul nostru a susținut orchestral Festivalul de cântec ciobănesc „Cheile
Oltețului” de la Polovragi, iar în continuare a susținut un spectacol artistic, avându-i invitați de onoare
pe Mariana Deac și Robert Târnăveanu.
Un nou spectacol a fost susținut în aula Universității Constantin Brâncuși, în cadrul unor
manifestări orgnizate de această instituție emblematică a învățământului superior, pe tot parcursul
săptămânii respective.
Un loc special între manifestările din luna iulie 2019 l-a ocupat o nouă ediție a Festivalului
de muzică rock de la Rânca. Anul trecut Roc Fest Transalpina s-a desfășurat în zilele de 19 și 20 iulie,
în organizarea aproape exclusivă a instituției noastre.
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August 2019
Din totdeauna luna august este plină de evenimente la care „Doina Gorjului” ia parte activă.
Prima zi a lunii este marcată de Festivalul tineretului de la Godinești, în desfășurarea căruia
„Doina Gorjului” are un rol preponderent, în sensul că sigurp suport orchestral pentru desfășurarea
concursului tinerelor talente și în continuare, susține un spectacol folcloric. La fel s-a întâmplat și
anul trecut.
Un festival devenit deasemenea tradițional pentru participarea ansamblului nostru este și cel
din 6 august de la Logrești. Tot astfe s-a întâmplat și anul trecut, iar succesul a fost, ca deobicei, pe
măsură.
În 11 august, cu ocazia zilelor orașului Baia de Aramă am fost prezenți, în acel oraș, cu un
spectacol artistic.
14-15 august, la Tismana s-a desfășurat o nouă ediție a Festivalului cântecului, jocului și
portului popular, la care ansamblul nostru și-a adus aportul prin susținerea orchestrală a concursului
precum și prin prezentarea unui spectacol pe scena festivalului.
25 august –Spectacol pe scena orașului Băilești în județul Dolj.
În perioada 19-23 august 2019 s-a desfășurat la Târgu Jiu o nouă ediție a Festivalului
Internațional de Folclor. Putem spune că a fost o reușită atât din punct de vedere al spectacolelor
prezentate cât și ca număr de spectatori prezenți în fiecare seară în amfiteatrul din str. Victorie.
Septembrie 2019
Prima dintre lunile toamnei 2019, pe lângă o vreme excelentă, ne-a oferit și posibilitatea unei
activități intense.
Astfel, în data de 1 septembrie am fost prezenți la Întorsura Buzăului la Festivalul Ciobănașul.
În 11 septembrie „Doina Gorjului” a fost mesagerul oltenilor în cadrul manifestărilor
organizate de Centrul Cultural „Bucovina” la Suceava prilejuite de aniversarea Ansamblului
Profesionist „Ciprian Porumbescu”.
Festivalul de folclor ciobănesc de la Baia de Fier, legat de coborâtul oilor de la munte ne-a
mobilizat anul trecut în două zile diferite. Atât în 13 cât și în 15 septembrie am susținut spectacole
de excepție spre încântarea și deliciul spectatorilor.
În ultima duminică a acestei luni „am dat bice cailor putere” spre București unde a avut loc
întâlnirea de toamnă a Ligii Culturale Fiii Gorjului, manifestare în cadrul căreia alături de gorjenii
din ligă, au fost prezente numereoase personalități ale vieții cultural-spirituale și academice.
Octombrie 2019
Un vechi proverb românesc spune că „ziua bună se cunoște de dimineață”. Nu vom greși dacă
vom spune că și în cazul nostru lunile bune se cunosc după cum încep.
A fost un început bun și în octombrie având în vedere că deja în prima zi am fost prezenți la
București cu spectacol, la invitația Centrului Cultural al Sectorului 5.
6 septembrie a fost deasemenea o zi bogată în evenimente culturale. În cursul dimineții,
ansamblul nostru a susținut spectacol la Târgu Jiu în Piața Mare cu prilejul Zilei Recoltei, iar după
amiază am fost prezenți la Novaci la Festvalul tocanului.
O reîntâlnire, după un an cu iubitorii de folclor din Ciupercenii Noi din județul Dolj a avut
loc în 20 octombrie.
25 octombrie, spectacol lângă Drăgășani în județul Vâlcea.
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În paralel în ce-a de-a doua jumătate a lunii octombrie am început pregătirile pentru Festivalul
„Maria Lătărețu”.
Noiembrie 2019
Între 4-7 noiembrie, Festivalul cântecului popular românesc „Maria Lătărețu”. Ca și cele din
anii trecuți a fost o ediție reușită cu o largă participare a tinerilor interpreți vocali și instrumentiști.
Mai mult de atât talentul și calitățile interpretative ale concurenților au cam „dat de furcă” juriului ăn
ce privește rezultatele finale.
15 noiembrie, întâlnire, la Timișoara, a Ligii Fiii Gorjului în Banat. Artiștii noștri au făcut o
nouă dempnstrație de dăruire, talent și cirtuozitate în inima Banatului.
27 noiembrie, la Sibiu pentru Festivalul „Ioan Macrea”. Acest festival reunește de fiecare dată
ansambluri profesioniste oferindu-le posibilitatea să-și dovedească valoarea repertoriului și a
interpreților. De fiecare dată am reușit să cucerim publicul spectator cu producțiile noastre. La fel sa întâmplat și anul trecut.
Decembrie 2019
1 decembrie - Ziua Națională a Românie. Și de această dată a fost o amplă desfășurare de
forțe artistice dar și de tehnică, având în vedere că spectacolul „Doinei Gorjului” a încheiat parada
organizată, cu acest prilej pe bulevardul Constantin Brâncuși în zona stadionului.
6 decembrie – spectacol la Drăgășani, județul Vâlcea.
În 15 decembrie am susținut un spectacol la Bumbești Jiu.
21 decembrie, la Rânca – ediția I a Festivalului Ignatului. O nouă manifestare culturală
înscrisă pe agenda județului la inițiativa Consiliului Județean, un spectacol maraton susținut de
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” pe o durată de cca. 5 ore. Alături de ansamblul
nostru au fost prezente ansambluri de amatori din Novaci, Baia de Fier, Polovragi și Runcu.
Am fost, deasemenea, omniprezenți în cadrul acțiunilor prilejuite de Alaiul obiceiurilor de
iarnă desfășurate în oraș.
Așa cum subliniam încă de la început nu am reușit o cuprindere a tuturor evenimentelor la
care a luat parte activă „Doina Gorjului” încât să putem afirma că raportul de față reprezintă oglinda
fidelă a muncii noastre de pe parcursul anului 2019. E bine, totuși, că am făcut mai mult decât am
scris pe hârtie.
Ne putem lăuda și cu realizările financiare ale lui 2019, legate, bineînțeles, de veniturile
proprii.
Vom încerca, în cele ce urmează, o analiză „la obiect” a bugetului pe 2019.
Așadar, în ce priveşte activitatea economico-financiară a Ansamblului Artistic Profesionist
„Doina Gorjului” pe anul 2019, lucrurile se prezintă astfel:
Denumire indicator

Prevederi
initiale 2019

Prevederi
finale 2019

Venituri
realizate la 2019

TOTAL VENITURI

5.886.500

6.333.500

6.315.031

venituri proprii, din care:

335.000

382.000

381.340

venituri din prestări servicii

335.000

382.000

381.340
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donaţii şi sponsorizări

-

-

-

subvenţii

5.551.500

5.951.500

5.933.691

Gradul total de autofinanţare în anul 2019 a fost de 6,43 %.
Este adevărat că, în scăderea procentului de autofinanțare, o influență categorică s-a datorat
faptului că, în calitate de instituție de spectacole, ne-a revenit sarcina organizării și finanțării unor
evenimente de amploare, din punct de vedere artistic, dar mai ales al costurilor.
Denumire indicator

Cod ind.

Credite
bugetare
initiale

Credite
bugetare
definitive

Plati
efectuate

5.886.500

6.333.500

6.315.031

5.824.500

5.993.040

5.977.615

10

4.610.000

4.555.000

4.544.795

Cheltuieli salariale în bani

10.01

4.276.000

4.225.600

4.216.135

Cheltuieli salariale în natură

10.02

109.000

104.900

104.450

Contribuţii

10.03

225.000

224.500

224.210

20

1.139.500

1.363.040

1.361.856

20.01

941.000

1.191.990

1.190.822

Bunuri de natura obiectelor de
inventar

20.05

50.000

29.240

29.231

Deplasari in strainatate

20.06

10.500

10.500

10.494

Pregătire profesională

20.13

4.000

3.000

1.300

20.30

134.000

130.010

130.009

TITLUL XI
ALTE CHELTUIELI

59

75.000

75.000

70.964

TITLUL XII
ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

71

62.000

340.460

337.416

71.01

62.000

340.460

337.416

71.01.02

15.000

13.000

13.000

71.01.03

47.000

327.460

324.416

TOTAL CHELTUIELI
(SECŢIUNEA DE
FUNCŢIONARE +
SECŢIUNEA DE
DEZVOLTARE)
SECŢIUNEA DE
FUNCŢIONARE
TITLUL I
CHELTUIELI DE
PERSONAL

TITLUL II
BUNURI ŞI SERVICII
Bunuri şi servicii

Alte cheltuieli (prime
asigurare non-viaţă)

Alte active fixe

de
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Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli la finalul anului 2019 a fost de 71,97%
pentru un numar de 75 de salariaţi, posturi ocupate din totalul de 75 aprobate prin organigramă.
Ponderea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile în total cheltuieli la finele anului 2019 a fost
de 21,56%.
De la Titlul II- Bunuri şi servicii au fost asigurate:
- Cheltuieli de întreţinere, furnituri de birou şi materiale pentru curăţenie, utilităţi – încălzire şi
iluminat (ce reprezintă un procent de 60% din total factură a locatorului), carburanţi şi lubrifianţi
(necesari autoturismelor din parcul auto, autocarul și microbuzul la deplasările ansamblului în
vederea susţinerii spectacolelor), piese de schimb (cele mai relevante fiind anvelopele și acumulatorii
auto), cu prilejul diferitelor ocazii a fost necesară şi închirierea de autovehicule, pentru zilele când sau susţinut câte doua spectacole în locaţii diferite, convorbiri telefonice, internet, cheltuieli
ocazionate de desfăşurarea activităţii de spectacole şi festivaluri, cât şi diverse acţiuni (contracte cu
diverşi artişti din toată ţara, premii, aranjamente florale, materiale scenografice, afişe, bannere, cazare
cu ocazia diverselor manifestări culturale, închirieri scenă, iluminat special, ecrane LED, cât şi
contravaloarea meselor servite), servicii mentenanţă programe contabilitate si salarizare, legislaţie
etc.;
- Achiziție obiecte de inventar - banner, tricouri personalizate, aparat aer condiționat, acordeon,
amplificator pentru acordeon, modul sunet acordeon, cârlig remorcare, cheie țambal, dispozitiv de
stocare date, prelungitor 5 prize, cablu XLR mama-tata , MANFROTTO telecomandă MVR9,
MANFROTTO 504HD FLUID HEAD, mouse, multifuncțional laser monocrom, multifuncțional
xerox, pălării, SONY acumulator original, stingătoare tip P6, router;
- Deplasări în străinătate ale personalului artistic:
- la Festivalul Mărțișorului Moldovenesc din Republica Moldova, în Raionul Călărași, în perioada
27 februarie-2 martie 2019, pentru promovare și de a duce în prim plan tradițiile zonei noastre.
- Asigurările auto Casco, RCA pentru cele 3 autovehicule aflate în parcul auto al instituţiei;
- Fond handicap conform legii 448/2006.
La Titlul XII – Cheltuieli de capital
- Mașini, echipamente și mijloace de transport – a fost achiziționată o remorcă utilată necesară
atasării microbuzului Ford, din dotare, pentru bagajele personalului artistic(recuzită, costume), cât și
aparaturii tehnice folosite în deplasările efectuate pentru susținerea spectacolelor.
– Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale au fost achiziționate:
- un contrabas necesar pentru repetițiile și spectacolele, atât cele în aer liber cât s cele în spații
închise, susținute de ansamblu;
- un laptop cu sistem de operare IOS, necesar operatorului de imagine pentru montaje video, sunet,
machete pentru afișe, editare foto și video.
De asemenea o pondere însemnată o deţin chiriile, având în vedere că am plătit 96,00 mii lei
pentru spaţiile pe care le folosim în imobilul Casei de Cultură a Sindicatelor.
Ca și până acum, cea mai mare problemă cu care ne-am confruntat şi ne confruntăm în
continuare este legată de lipsa unui sediu propriu. Clădirea în care ne desfăşurăm activitatea, dat fiind
faptul că nu ne aparţine, se degradează pe zi ce trece sub ochii noştri, fără să putem face ceva în
sensul reabilitării acesteia. Încă nutrim speranța că va veni momentul când vom avea un sediu propriu,
pe care să ni-l administrăm cum se cuvine. Și, ca să merităm încrederea Consiliului Județean, nu ne
rămâne decât să demonstrăm că suntem la nivelul așteptărilor în plan artistic, încât domnii consilieri
să înțeleagă și nevoia acută de a avea condiții optime pentru desfășurarea activității.
Oricum gorjenii noștri trebuie să știe că „Doina Gorjului” este și va rămâne leagăn adevărat
al tradițiilor și a tot ce au mai frumos aceste plaiuri binecuvântate de Dumnezeu. Lor le aducem la tot
pasul, prin cântecele noastre mulțumiri pentru dragostea cu care ne înconjoară.
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X. MUZEUL JUDEŢEAN GORJ „ALEXANDRU ŞTEFULESCU”
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 lit. a) din Legea muzeelor
şi colecţiilor de artă, nr. 311/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeul Judeţean Gorj
„Alexandru Ştefulescu” funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, fiind o instituţie
de cultură, de drept public, fără scop lucrativ, aflată în serviciul societăţii, care colecţionează,
conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării,
mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului
înconjurător.
Fiind o instituție publică de importanță județeană, aceasta deține în patrimoniul său muzeal
bunuri de valoare excepţională, semnificative în plan județean pentru istorie, arheologie, etnologie,
artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică,
bibliofilie, cartografie şi epigrafie.
Finanţarea acestei instituţii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la
bugetul local, prin bugetul Consiliului Judeţean Gorj.
Obiectivele instituţiei se circumscriu unei diversităţi de servicii culturale cu rol deosebit de
important în cadrul mediului cultural gorjean și se conformează scopului pentru care a fost înfiinţată
instituţia.
În esenţă, acestea sunt:
a. constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;
b. cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;
c. punerea în valoare a patrimoniului muzeal, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării.
Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a colaborat la nivel naţional şi internaţional cu
instituţii prestigioase (muzee, institute, ambasade, etc.) pentru organizarea unor evenimente culturale
de impact.
Împreună cu aceste instituţii şi organizaţii, muzeul a derulat proiecte de colaborare (expoziţii,
simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, mese rotunde, etc.) care au avut drept scop integrarea
zestrei materiale şi spirituale ale comunităţii locale în conştiinţa şi sensibilitatea celor care alcătuiesc
publicul – vizitator.
Evenimentele culturale organizate au îmbogăţit viaţa comunităţii locale, realizând o legătură
trainică cu vremuri apuse, iar prin mesajul lor, trecutul a intrat în conştiinţa prezentului şi au
prefigurat viitorul.
Muzeul a desfăşurat în mod continuu o activitate prolifică şi febrilă, fapt dovedit atât prin
numărul de programe culturale oferite publicului cât şi prin dinamica numărului de vizitatori.
În toată această perioadă identitatea vizuală a muzeului s-a dezvoltat şi consolidat în peisajul
arheologiei româneşti şi străine prin organizarea unor congrese şi simpozioane de specialitate
(preistorie) şi publicarea unor volume ştiinţifice.
Pentru cunoaşterea activităţii instituţiei au fost derulate următoarele acţiuni: conferinţe de
presă, redactare de comunicate de presă cu ocazia activităţilor desfăşurate de muzeu (expoziţii
temporare, aniversări, evocări, lansări de carte, etc.); interviuri acordate periodic în presa scrisă şi
audio-vizuală corelate cu evenimentele culturale ale muzeului; afişarea pe internet a evenimentelor
culturale, realizarea de bilete personalizate; distribuirea de materiale de promovare cu prilejul
participării la diferite activităţi culturale, editarea de afişe, pliante , flyere, cataloage; editarea de
pliante, cărţi poştale, realizarea de insigne, magneţi, semne de carte, cărţi de vizită, etc, cu activitatea
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muzeului; montarea de indicatoare; parteneriate media; promovarea prin emisiuni radio şi TV;
realizarea de DVD-uri; promovarea pe site-ul muzeului; gratuitate pentru copiii proveniţi din centrele
de plasament; gratuitate pentru participanţii la expoziţii temporare, simpozioane, evocări, lansări de
carte; gratuitate pentru vizitatorii care participă la „Noaptea muzeelor”; gratuitate oferită persoanelor
private de libertate; gratuitate copiilor implicaţi în programe metamuzeale; organizarea unor
festivităţi în sălile de conferinţă ale muzeului; promovarea prin intermediul agenţiilor de presă
naţionale (Agerpres); promovarea prin intermediul instituţiilor culturale şi administrative din judeţ şi
ţară; existenţa unui cerc de prieteni ai muzeului (colecţionari, artişti plastici, etc.) care promovează
activitatea muzeului; acorduri de colaborare cu pensiuni, firme de turism, în scopul promovării
simultane; pagina de Facebook a Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai muzeului reprezintă un punct de plecare privind
implementarea unor politici de marketing adecvate pentru îndeplinirea misiunii instituţiei.
Publicul muzeului este compus în special de vizitatorii muzeului şi participanţii la diverse
programe culturale (elevi, studenţi, familii, persoane în vârstă etc.)
Pe lângă aceştia, muzeul relaţionează şi cu diverse ONG-uri, instituţii de cultură şi educaţie,
reprezentanţi ai comunităţii locale, etc.
Însă există şi o categorie de persoane, cea a non-vizitatorilor, adică a celor care nu au călcat
pragul muzeului ori nu au intrat în contact cu oferta sa culturală din diferite motive.
Cunoaşterea acestor non-vizitatori constituie o condiţie a înţelegerii motivelor pentru care ei
nu beneficiază de proiectele culturale ale muzeului.
Începând cu anul 2009, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, pentru cunoaşterea
categoriilor de beneficiari a utilizat ca mijloace de investigare:
chestionare de satisfacţie;
situaţii statistice privind fluxul turistic la obiectivele din oraş şi din teritoriu;
cartea vizitatorilor
Cunoaşterea tipologiei vizitatorilor facilitează, pe termen scurt, adoptarea rapidă a unor
măsuri de a îmbunătăţi produsele şi serviciile culturale oferite de muzeu, iar pe termen lung realizarea
unei strategii adecvate care să crească eficienţa cultural-educaţională a activităţii sale, adică
îndeplinirea misiunii publice pe care o are.
În anul 2011, în cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a fost documentat şi
implementat Sistemul de Management al Calităţii conform standardului internaţional ISO 9001:2008.
Pentru a contribui la îmbunătăţirea permanentă a serviciilor şi produselor culturale ale
muzeului s-a realizat un chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului, care a vizat întrebări
referitoare la desfăşurarea activităţii de informare şi documentare, atitudinea muzeografilor, punctele
slabe şi tari ale instituţiei şi ce aspecte ar trebui îmbunătăţite.
În perioada de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu sunt vizitate cu precădere de către
persoane individual, din categoria adulţilor, autohtoni şi străini.
Din categoria vizitatorilor străini fac parte cetăţeni din UE, din alte ţări de pe continente
diferite aflaţi în vizită la rudele din judeţ, familii care efectuează concediul în România sau care
tranzitează Gorjul, reprezentanţi ai ambasadelor de la Bucureşti, elevi şi studenţi implicaţi în diverse
proiecte culturale.
Din statisticile realizate anual reiese că cei mai mulţi vizitatori se înregistrează la Casa-muzeu
„Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa, Muzeul de Artă, Muzeul Arhitecturii populare din Gorj de la
Curtişoara, Muzeul de Istorie şi Arheologie şi Casa Memorială „Ecaterina Teodoroiu”. La începutul
anului 2019 Peştera Polovragi a fost transferată către UAT Polovragi ceea ce a afectat considerabil
numărul de vizitatori şi încasarea de venituri.
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Investigaţiile din anul 2019 au scos la lumină mai multe complexe arheologice cu inventar
ceramic specific epocii respective.
Cercetările arheologice sistematice efectuate în aşezarea deschisă de la Târgu – Logreşti
– Seaca „Capul Dealului” judeţul Gorj.
Responsabil: Radu Băjenaru, Institutul Naţional de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti.
Cercetările arheologice desfăşurate în anii precedenţi au evidenţiat prezenţa unei aşezări din
prima epocă a fierului, faza târzie, unicat până acum în literatura de specialitate.
Cercetările arheologice preventive efectuate la Totea de Hurezani, comuna Hurezani,
judeţul Gorj (sit 2 2018 Lot 2 km 199+380 – 199+650).
Responsabil: Gheorghe Calotoiu
Situl arheologic din acest punct a fost descoperit cu ocazia unui diagnostic arheologic
determinat de construirea gazoductului BRUA.
Pe suprafaţa decopertată au fost descoperite şi cercetate şase complexe arheologice care
aparţin primei epoci a fierului.
Cercetările arheologice preventive efectuate la Jupâneşti, com. Jupâneşti, judeţul Gorj
(sit 4 2018, Lot 2 T4S km 222+280-222+380).
Responsabil: Gheorghe Calotoiu
Situl arheologic din acest punct a fost depistat cu ocazia unui diagnostic arheologic determinat
de construirea gazoductului BRUA.
Pe suprafaţa decopertată au fost reperate şi cercetate patru complexe arheologice care indică
o locuire din epoca medievală şi premodernă.
Cercetările arheologice preventive efectuate la Hurezani, comuna Hurezani, judeţul
Gorj (sit 2 km 5+360-5+570).
Responsabil: Gheorghe Calotoiu
Situl arheologic din acest punct a fost reperat cu prilejul diagnosticului arheologic determinat
de demararea proiectului: „Sonda de exploatare 4461 Totea – Conectare la capul de erupţie şi
conducta de amestec către parcul 4540 Totea”.
Pe suprafaţa decopertată au fost descoperite şi investigate 312 complexe arheologice. Este vorba
de o aşezare din epoca bronzului timpuriu suprapusă de o aşezare din epoca bronzului mijlociu şi
una din Hallstatt. Pe suprafaţa cercetată s-au identificat, în general, gropi de provizii, gropi cu resturi
menajere, gropi rituale şi mai multe locuinţe e suprafaţă.
Cercetările arheologice preventive efectuate la Pleşa, oraş Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj
Responsabil ştiinţific: Gheorghe Calotoiu
Cercetarea arheologică a fost determinată de construirea unei locuinţe civile
(parter+mansardă). Nu au fost descoperite materiale arheologice.
Cercetările arheologice preventive efectuate în incinta Mănăstirii Vişina, oraş
Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj.
Responsabil ştiinţific: Gheorghe Calotoiu
Investigaţii arheologice au fost reclamate de construirea unui grup sanitar. Nu au fost reperate
vestigii arheologice.
Cercetări arheologice preventive efectuate „La şcoala Pleşa” oraş Bumbeşti-Jiu, judeţul
Gorj.
Responsabil: Gheorghe Calotoiu
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Cercetarea arheologică a fost determinată de necesitatea modernizării unor drumuri de pe raza
oraşului Bumbeşti-Jiu. Cu această ocazie au fost recoltate câteva fragmente ceramice de epocă
romană.
Cercetările arheologice de supraveghere efectuate în punctul Aninoasa şi Săuleşti, la
hotarul celor două comune, sat Bibeşti, comuna Săuleşti, construire conductă aducţiune gaze,
sonda 214 şi extindere grup facilităţi, comuna Săuleşti, judeţul Gorj.
Responsabil: Gheorghe Calotoiu
Supravegherea arheologică a fost efectuată de obiectivul de investiţie „Construire conductă
aducţiune gaze de la sonda 9 Bibeşti” având drept scop determinarea prezenţei sau absenţei
materialelor arheologice în zona afectată de acest proiect.
Nu au fost reperate vestigii arheologice.
Cercetările arheologice de supraveghere efectuate la Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj.
Responsabil: Vasile Marinoiu
Supravegherea arheologică a fost determinată de lucrările efectuate în curtea mănăstirii pentru
săparea şanţurilor unde vor fi introduse conductele pentru utilităţi dar şi pentru amenajarea
lumânărarului şi a osnarului de la Paraclisul Sf. Ilie. Scopul a fost depistarea prezenţei sau absenţei
de vestigii arheologice.
Activitatea de supraveghere arheologică a fost transformată în cercetare arheologică
preventivă.
Au fost descoperite morminte de înhumaţie, ceramică medievală, dar şi din prima epocă a
fierului, obiecte din fier, etc.
De-a lungul anului 2019 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a desfăşurat în mai
multe localităţi din cuprinsul arealului judeţului, activităţi de evaluare de teren şi de diagnostic
arheologic reclamate de lucrări de exploatare a unor obiective de investiţii: exploatări agregate
minerale, microcariere de cărbune, cariere de piatră, construcţii locuinţe civile şi anexe, actualizări
PUG, modernizare drumuri, canalizări, apă etc.
Astfel de activităţi au fost întreprinse la Apa Neagră, Băleşti, Arcani, Turburea, Crasna,
Motru, Bâlteni, Samarineşti, Turceni, Bumbeşti-Jiu, Tg-Jiu, Ioneşti, Prigoria, stejari, Albeni, Novaci
etc.
De asemenea, Institutul Naţional de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti prin Vlad
Vintilă Zirra a efectuat o evaluare de teren la Cetatea dacică situată la Vârţ-Rovinari în punctul
„Cioaca cu bani” care datează din secolele I a Chr. – I p. Chr. pentru a stabili potenţialul arheologic
al sitului, cercetat insuficient în perioada inter/postbelică.
Proiecte proprii realizate în cadrul instituţiei.

125 de ani de la naşterea Ecaterinei Teodoroiu. Expoziţie temporară fotodocumentară
Data şi locul: 14 ianuarie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”
Responsabili: Maria Părăianu, Elena Firescu, Dumitru Hortopan

24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară fotodocumentară
Data şi locul: 24 ianuarie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Perteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”
Responsabili: Maria Părăianu, Elena Firescu, Dumitru Hortopan

Artefacte masonice. Expoziţie temporară de fotografie şi artefacte masonice
Data şi locul: 14 februarie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, Vâlcea
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Responsabil: Dumitru Hortopan

Revelaţia durerii (după Cioran). Expoziţie temporară de arte vizuale.
Data şi locul: 14 martie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva

Comorile României. Ilie Tudorel. Expoziţie temporară de fotografie
Data şi locul: 1 aprilie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri:Asociaţia Eurofotoart Oradea – România, Uniunea Artiştilor Plastici, Asociaţia Millenium.
Clubul Foto-Video
Responsabil: Albinel Firescu

Peisaj. Virgiliu Dan Dinulescu. Expoziţie temporară de pictură
Data şi locul: 19 aprilie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Partener: Uniunea Artiştilor Plastici din România filiala Vâlcea
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva

Resseting memories. Marius Burhan. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 7 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Agenţia de CARTE .ro
Responsabil: Dorina Cioplea

9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei. Ziua Europei. Expoziţie
temporară fotodocumentară
Data şi locul: 9 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”
Responsabil: Titus Zamfiroiu

România. Repere culturale. Ilie Tudorel. Expoziţie temporară de artă fotografică.
Data şi locul: 10 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Asociaţia Eurofotoart Oradea-România, Uniunea Artiştilor Plastici , Asociaţia Millenium.
Clubul Foto-Videa.
Responsabil: Albinel Firescu

Dincă Schileru. Expoziţie temporară omagială fotodocumentară
Data şi locul: 15 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Societatea de Ştiinţe Istorice din România – filiala Gorj, Colegiul Naţional „Ecaterina
Teodoroiu” Tg-Jiu.
Responsabil: Elena Firescu, Dumitru Hortopan

Noaptea Muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, proiecţii de film, programe metamuzeale.
Data şi locul: 18 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul de Literatură
„Tudor Arghezi”, Tg-Cărbuneşti.
Parteneri: Colegiul Naţional „Ecatreina Teodoroiu”, Tg-Jiu. Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”,
Tg-Jiu, Asociaţia „Măiastra” Tg-Jiu, Palatul Copiilor Tg-Jiu
Responsabili: Titus Zamfiroiu, Albinel Firescu, Eugenia Firescu.

Paralelogara. Florin Hutium. Expoziţie temporară de pictură
Data şi locul: 30 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Partener: Uniunea Artiştilor Plastici din România.
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
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Aurel Petrescu. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 27 iunie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva

Atlantis. Cristina Cioplea. Expoziţie temporară de arte vizuale.
Data şi locul: 2 iulie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Partener: Uniunea Artiştilor Plastici din România.
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva

Bijuterii arhitecturale gorjene. Expoziţie temporară de pictură a artiştilor participanţi la Tabăra
Internaţională de pictură. Tg-Jiu, 10-17 iulie 2019.
Data şi locul: 16 iulie 2019, Muzeul de Artă
Parteneri: Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România, Uniunea Artiştilor
Plastici din România
Responsabili: Dorina Cioplea-Văduva, Dumitru Hortopan

Saltul cuantic. Alexandru Marinescu. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 1 august 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva

Meşteşuguri la superlativ din Japonia. Expoziţie temporară de artă şi meşteşuguri tradiţionale
şi contemporane din Japonia.
Data şi locul: 21 octombrie 2019, Muzeul de Artă
Parteneri: Ambasada Japoniei în România, Japan Foundation.
Responsabil: Alina Tiţa, Dumitru Hortopan.

Imaginar arhaic. Emil Paşcalău. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 21 noiembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Dumitru Hortopan

Decembrie 1989 – Decembrie 2019. 30 de ani. Expoziţie temporară de fotografie
Data şi locul: 17 decembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, Tg-Jiu
Responsabil: Titus Zamfiroiu

EGOgrafia – expoziţie naţională de grup. Expoziţie temporară de arte vizuale.
Data şi locul: 20 decembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva

Loreta Nicolcea. Expoziţie de icoane. Expoziţie temporară de icoane pe sticlă.
Data şi locul: 23 decembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
Simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, lansări de carte la sediul instituției.

Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică.
Data şi locul: 14 ianuarie 2019, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”
Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”.
Responsabil: Dumitru Hortopan

Editura EIKON la Tg-Jiu. Lansări de carte. Convorbiri. Recital poetic
Data şi locul: 13 martie 2019, Muzeul de Artă
Partener: Editura EIKON
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Responsabil: Albinel Firescu

„Pasiune, Educaţie, Cultură”. Împreună sărbătorim astronomia. Simpozion judeţean
Data şi locul: 23-24 martie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Astroclubul SARM Gorj, Societatea Astronomică Română de Meteori, Colegiul „Mihai
Viteazul” Bumbeşti-Jiu

Iosif Keber (1897-1989). Simpozion.
Data şi locul: 19 aprilie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu, Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria”,
filiala Gorj
Responsabil: Albinel Firescu

Epoca bronzului în Oltenia. Simpozion naţional de arheologie. Ediţia a VIII-a
Data şi locul: 9-12 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Dumitru Hortopan

Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică
Data şi locul: 27 mai 2019, Casa memorială „Tudor Vladimirescu”, Vladimir
Responsabil: Titus Zamfiroiu

Tudor Arghezi – poetul şi apicultorul. Lansarea revistei Albinuşa, nr. 6
Data şi locul: 10 iunie 2019, Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi”, Tg-Cărbuneşti
Responsabil: Eugenia Firescu

Sat şi stat. De la entitate spirituală la realitate politico-socială. Simpozion naţional de etnografie.
Ediţia a VIII-a.
Data şi locul: 30 octombrie – 1 noiembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Albinel Firescu

Ion Popescu Voiteşti – un savant dat uitării. Evocare .
Data şi locul: 19 noiembrie 2019, casa memorială Ion Popescu Voiteşti, Bălăneşti
Responsabil: Felicia Bantea

Centenarul Unirii Bucovinei şi Transilvaniei cu România. Concurs judeţean de istorie.
Data şi locul: 23 noiembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Asociaţia Şcoala Gorjeană, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Societatea de Ştiinţe
Istorice din România, filiala Gorj.
Responsabil: Dumitru Hortopan
Proiecte metamuzeale

Zborul – spectacol de balet
Data şi locul: 19 februarie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Asociaţia „Măiastra”, Tg-Jiu
Responsabil: Albinel Firescu

Festivalul Naţional de Etnografie şi Folclor pentru Copii şi Tineret - Curtişoara, ediţia a II-a.
Data şi locul: 5-6 septembrie 2019, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara.
Parteneri: n-Sat TV
Responsabil: Albinel Firescu
Proiecte de pedagogie muzeală.
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În bătătura bunicilor. Ateliere de vacanță pentru copii destinat familiarizării cu gospodăria
ţărănească şi activităţile tradiţionale din cadrul acesteia.
Data şi locul: 20-24 iunie 2019, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara.
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu, Școala Populară de Artă, Târgu-Jiu
Responsabil: Elena Firescu
Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei.

Gorjul istoric şi pitoresc. Expoziţie temporară de artefacte şi fotografie
Data şi locul: 20 martie 2019, Casa Băniei, Craiova
Partener. Muzeul Olteniei – Craiova
Responsabil: Albinel Firescu

Ziua Eroilor. Evocare istorică
Data şi locul: 6 iunie 2019, Monumentul Eroilor din satul Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia,
judeţul Gorj
Responsabil: Titus Zamfiroiu

14 octombrie 1916 – Luptele de la Podul Jiului. Reconstituire istorico-militară. Programul
CENTENAR
Data şi locul: 12 octombrie 2019, Podul Jiului (Insuliţă) Tg-Jiu
Parteneri: Asociaţia Tradiţii Ostăşeşti, Edelweiss Ost, Asociaţia Tomis, Asociaţia 6 Dorobanţi.
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”
Responsabili: Dumitru Hortopan, Titus Zamfiroiu.
Participare la festivaluri, târguri, simpozioane, conferinţe etc..
În anul 2019 muzeul a avut următoarele participări:

Conferinţa Naţională „Oltenia. Interferenţe culturale”, ediţia a IX-a, Craiova, 8-10 mai 2019.

Conferinţa privind Dialogul Civilizaţiilor Asiatice (CDAC), Beijing, R.P. China, 15-17 mai
2019.

Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Mehedinţi – Istorie, Cultură, Spiritualitate”, ediţia a XIIa, Drobeta-Turnu Severin, 27-28 mai 2019.

Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice, Istorie-Arheologie, ediţia a XXIX-a, Oradea, 31 mai
2019.

Simpozionul Internaţional „drobeta”, Drobeta – Turnu Severin, 11-13 septembrie 2019.

Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Pontica”, ediţia a 52-a, Constanţa, 2-4 octombrie 2019.

Simpozionul Naţional „Patrimoniul şi Educaţia în muzeele de Artă”, Tulcea, 10-11 octombrie
2019.

Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu”, Tg-Jiu, 4-7 noiembrie 2019.

Conferinţa Europeană a Muzeelor NEMO 2019, Tartu, Estonia, 7-10 noiembrie 2019.
Proiecte ca partener.

Slt. Ecaterina Teodoroiu. Spectacol festiv.
Data şi locul: 16 ianuarie 2019, Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti.
Iniţiator: Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor.
Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Responsabili: Luminiţa Dragomir, Dumitru Hortopan.

Eşantion. Expoziţie temporară de arte vizuale a UAPR.
Data şi locul: 15 martie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Iniţiator: Centrul de Cercetare, Documentare şi promovare „Constantin Brâncuşi”, Tg-Jiu.
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Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Uniunea Artiştilor Plastici din România,
UAPR – filiala Gorj
Responsabil: Dumitru Hortopan.

Soldatul român în sfântul nostru război. Expoziţie temporară de desen.
Data şi locul: 19 aprilie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiatori: Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala Gorj, Cercul Cultul eroilor „Grigore Cătălin
Haidău” al Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”
Responsabil: Albinel Firescu

Pe urmele lui Constantin Brâncuşi. Expoziţie temporară colectivă internaţională de arte vizuale.
Data şi locul: 20 septembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiator: Asociaţia ARS
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Fundaţia „Dumitru Drăghicescu”.
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva

Între sacru şi profan. Marius Barb Barbone. Expoziţie temporară de arte vizuale
Data şi locul: 27 octombrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Iniţiatori: Centrul de Cercetare, Documentare şi promovare „Constantin Brâncuşi”, Tg-Jiu, UAPR.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, UAPR – filiala Gorj, ICR
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva

Tradiţii şi obiceiuri de iarnă. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 7 decembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiator: Cercul Pedagogic al Profesorilor de Arte Gorj.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”
Tg-Jiu
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse.
În anul 2019 muzeul a desfăşurat programe şi proiecte culturale care s-au armonizat, în chip
firesc, cu funcţiile principale ale instituţiei.
Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural a avut ca obiective
dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului şi promovarea valorilor istorice ale judeţului Gorj, inserarea
acestora în literatura de specialitate internă şi externă. În cadrul acestui program s-au desfăşurat mai
multe proiecte care au avut ca scop întocmirea riguroasă a unor activităţi care să prezinte într-o
succesiune culturală şi cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe teritoriul
judeţului Gorj începând cu epoca bronzului şi până în epoca modernă.
Astfel, au continuat cercetările arheologice sistematice de la Târgu Logreşti – Seaca „Capul
Dealului” unde investigaţiile au scos la lumină o aşezare din prima epocă a fierului, faza târzie,
singura până acum din România.
De asemenea, cercetările arheologice preventive efectuate de-a lungul gazoductului BRUA
au scos în evidenţă existenţa unor situri arheologice reprezentative pentru arheologia românească.
Totodată, demararea unor proiecte pe extindere a exploatării gazelor naturale cum este la
Totea de Hurezani a permis cercetarea preventivă a unui important sit arheologic, pe suprafaţa
decopertată investigându-se 312 complexe arheologice. Este vorba de o aşezare din epoca bronzului
timpuriu suprapusă de o aşezare din epoca bronzului mijlociu şi de una din Hallstatt-ul timpuriu. Pe
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suprafaţa cercetată s-au identificat, în general, gropi rituale, un bordei şi mai multe locuinţe de
suprafaţă.
În acelaşi timp s-a urmărit întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural
existent sau îmbogăţit în urma activităţilor de cercetare, donaţie şi achiziţie.
În anul 2019 au fost întocmite 2690 fişe analitice de evidenţă şi introduse în programul
DOCPAT.
De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale au fost
introduse 236 de obiecte de arheologie şi istorie.
Au fost inventariate un număr de 471 de bunuri culturale.
Au fost editate nr. XXI al anuarului Litua. Studii şi Cercetări, Repertoriul arheologic al
judeţului Gorj (autori: Livian Rădoescu, Dumitru Hortopan), precum şi volumele în limbă străină
intitulate: Digging in the Past of old Europe. Studies in Honor of Christian Schuster at his 60th
Anniversary, Tg-Jiu – Brăila, 2019
Programul de Conservare şi restaurare a patrimoniului cultural a avut drept scop
păstrarea nemodificată a formei şi structurii obiectelor muzeale şi asigurarea unor condiţii
microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite conform cu normele de conservare.
Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj
de la Curtişoara şi la cula de la Şiacu-Slivileşti.
S-au desfăşurat desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în expunere şi depozite şi
s-au aplicat tratamente de dezinsecţie şi deratizare.
Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop aplicarea de tratamente menite să
asigure o rezistenţă îndelungată a bunului cultural altfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea.
Astfel, s-au efectuat lucrări de restaurare primară aplicate materialelor arheologice,
descoperite în urma cercetărilor arheologice.
De asemenea, au fost restaurate 9 piese din ceramică, sticlă şi material textil.
Programul Valorificarea patrimoniului muzeal s-a derulat sub forma unor proiecte ale
căror obiective au fost atragere unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de
expoziţii, simpozioane, aniversări, evocări, etc. în cadrul muzeului, în judeţ, dar şi în afara Gorjului,
iar, pe de altă parte s-a urmărit integrarea activităţii instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii
gorjene.
Programele metamuzeale au urmărit organizarea de spectacole, festivaluri, momente
coregrafice etc. având drept scop diversificarea ofertei culturale, atragerea unui public cât mai
numeros şi creşterea vizibilităţii instituţiei.
Programul de cercetare sociologică a urmărit completarea de chestionare care au privit
expoziţiile de bază în vederea creionării profilului vizitatorului şi îmbunătăţirii activităţii instituţiei.
De asemenea, în anul 2019, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a obţinut finanţare
pentru proiectul: Muzeul Învăţării Active prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Educaţia
Adulţilor care urmăreşte: creşterea competenţelor profesionale ale personalului muzeal, dobândirea
de noi idei şi tehnici pentru îmbunătăţirea programelor pe care muzeul le oferă publicului, stimularea
cetăţeniei active, integrarea în activităţile muzeului a tehnologiei moderne etc.
Totodată, Muzeul Judeţean Gorj „Al. Ştefulescu” a obţinut finanţare pentru proiectul
„Explorarea tradiţiilor populare autohtone şi a transmiterii lor generaţiilor viitoare” care se desfăşoară
în parteneriat cu Organizaţia pentru Cultură din Oregon, parte a Universităţii Oregon din SUA. El
este finanţat de Departamentul de Stat al SUA prin programul Communities Connecting Heritage.
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Scopul principal al proiectului este de a susţine colaborarea internaţională şi înţelegerea
reciprocă între popoare prin realizarea de activităţi cultural-educative ce urmăresc promovarea şi
conservarea patrimoniului cultural tangibil şi intangibil.
Pe parcursul anului 2019 managementul muzeului a vizat soluţionarea următoarelor
probleme:

Reparaţii curente (gletuiri, vopsiri) la pereţii sălilor de expoziţii temporare din cadrul
Muzeului de Istorie şi Arheologie;

Îmbunătăţirea expoziţiei de bază a Secţiei de Istorie şi Arheologie;

Reparaţii curente la împrejmuirea Casei Cartianu, sat Cartiu, comuna Turcineşti;

Reparaţii curente la obiectele de arhitectură vernaculară (locuinţe şi anexe) din cadrul
Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara (casa de la Plopşoru, casa de la Dobriţa,
pătulul de la Brădiceni, pătulul de la Racoţi);

Amenajarea expoziţională a casei de la Glodeni din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare
din Gorj de la Curtişoara;

Reparaţii curente la învelitoarea de la cula Şiacu-Slivileşti.
Misiunea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este aceea de a colecţiona,
conserva, cerceta, restaura şi prezenta publicului realităţi ale istoriei, mărturii materiale şi spirituale
ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, în special din arealul Gorjului, folosind ca modalitate
de expresie patrimoniul muzeal pe care îl deţine şi îl expune (permanent sau temporar) în scopul
cunoaşterii, educării şi recreării.

414

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2019

XI. DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj este o instituţie
organizată în subordinea Consiliului Judeţean, având drept principal scop exercitarea competenţelor
ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează
activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, îndeplinind atribuţiile prevăzute de Ordonanţa
Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor.
Totodată, această instituţie sprijină, îndrumă, coordonează şi controlează metodologic
activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă
din judeţ, luând măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă.
A. Activităţi pe linie de management
A1. Documente de organizare, planificare şi monitorizare a activităţii
Au fost întocmite documentele de organizare şi planificare a activităţilor în conformitate
cu Metodologia D.E.P.A.B.D. nr. 26/13.12.2018 privind întocmirea documentelor pe linie de
management, organizarea activităţii de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă şi monitorizarea
indicatorilor specifici care se transmit, periodic, la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, precum și cu actele normative incidente activității de evidență a
persoanelor, respectiv: Planul anual de măsuri şi acţiuni pentru anul 2020 şi Planurile de activităţi
aferente semestrului II 2019 și semestrului I 2020 ale D.C.J.E.P. Gorj, Planurile trimestriale de
activităţi ale Serviciului de Evidenţă a Persoanelor şi Compartimentului Stare Civilă, aferente
trimestrelor II, III, IV 2019 și trimestrului I 2020, Graficul privind planificarea anuală a controalelor
metodologice pe linie de evidenţă a persoanelor la serviciile publice comunitare locale de evidenţă
a persoanelor în anul 2019, Graficul privind planificarea anuală a activităţilor de coordonare şi
control metodologic pe linie de stare civilă din judeţ în anul 2020, Planul de măsuri pentru creșterea
calității și eficienței activității de relații cu publicul şi Planul anual de prevenire a corupției în cadrul
D.C.J.E.P. Gorj.
De asemenea, corespunzător perioadei pentru care s-au întocmit planurile, au fost întocmite
rapoartele de analizele de evaluare a activităţilor desfăşurate atât la nivelul Direcţiei - pentru
semestrul II 2018, anul 2018 și semestrul I 2019, cât şi la nivelul Serviciului de Evidenţă a
Persoanelor, respectiv Compartimentului Stare Civilă pentru trimestrul IV 2018 şi trimestrele I, II şi
III 2019.
Totodată, au fost întocmite şi transmise la D.E.P.A.B.D. statisticile şi rapoartele de analiză a
activităţilor aşa cum sunt ele prevăzute de Metodologia D.E.P.A.B.D. nr. 26/13.12.2018 şi celelalte
dispoziţii de linie.
În vederea coordonării activităţii, au fost emise de către directorul D.C.J.E.P. Gorj, un număr
de 68 de dispoziţii, pe toate liniile de muncă.
A2. Proiecte finanţate cu fonduri europene
Cu privire la programele finanțate cu fonduri europene, D.C.J.E.P. Gorj a fost cooptată în
vedere participării la cursurile de formare profesională, în cadrul Proiectului ,,Optimizarea
performanței sistemelor interne manageriale”, COD SMIS: 120638, organizat de Consiliul
Judeţean Gorj.
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Astfel, un număr de 3 funcţionari publici de conducere au participat la cursul de „Manager al
sistemelor de management al calităţii” şi un număr de 3 funcţionari publici de execuţie au participat
la cursurile de „Control managerial intern”.
De asemenea, un număr de 2 funcţionari publici de execuţie au participat la cursuri de
dezvoltare abilităţi în domeniul „Competenţe sociale şi civice”, din cadrul Proiectului
„Transparenţă, etică şi integritate”, cod SMIS: 116766, organizat de Consiliul Judeţean Gorj.
Totodată, s-a colaborat pe plan local cu celelalte instituții și U.A.T. în vederea implementării
cu succes la nivel județean a proiectului Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare
Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), finanțat din fonduri europene, potrivit competențelor instituției noastre și
dispozițiilor D.E.P.A.B.D..
A3. Implementarea sistemului de control intern managerial
Este monitorizată în permanenţă respectarea procedurilor aferente sistemului de control
managerial. În această perioadă nu a fost cazul revizuiri niciunei proceduri.
Parcurgerea etapelor privind analiza managementului riscurilor a fost sintetizată de către
responsabilii procedurali în Situația privind analiza managementului riscurilor la nivelul
compartimentelor. Din analiza acestei Situații reiese că riscurile au fost identificate și definite
permanent la nivelul compartimentelor în raport cu obiectivele principalelor activități, iar tratarea
acestora (monitorizarea permanentă și atenuarea riscurilor) s-a efectuat prin instrumente de control,
respectiv obiective, mijloace, sistem de informare, organizare proceduri, supervizare.
A4. Implementarea standardelor de calitate a serviciilor
Creşterea calităţii serviciilor prestate către cetăţeni este un obiectiv urmărit atât de către
Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, cât şi de toţi factorii implicaţi în
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. La nivelul
D.C.J.E.P. se urmăreşte în permanenţă respectarea procedurilor din manualul calităţii aferent
sistemului de management al calităţii, recertificat conform standardelor ISO 9001:2015. Nu au
existat revizuiri ale documentației sistemului de management al calităţii. În cursul lunii ianuarie a
fost efectuat un audit intern, fiind constatată o neconformitate care a fost remediată în termenul
stabilit.
Sistemul de management al calităţii este aplicabil următoarelor activităţi:
 coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice comunitare locale de evidenţă
a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din judeţul Gorj;
 actualizarea, utilizarea şi valorificarea Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 asigurarea emiterii certificatelor de stare civilă și a cărţilor de identitate;
 monitorizarea şi controlul modului de respectare a prevederilor legale în domeniul
asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
 evidenţa şi păstrarea registrelor de stare civilă exemplarul II şi efectuarea menţiunilor pe
acestea conform comunicărilor primite;
 schimbarea numelui pe cale administrative;
 avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor/extraselor emise de
autoritățile străine;
 avizarea rectificării actelor de stare civilă;
 avizarea dosarelor de înregistrare tardivă a nașterii.
A5. Prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie
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În perioada analizată, la nivelul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Gorj, prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie a constituit o activitate prioritară, având în
vedere consecinţele grave produse prin comiterea acestui gen de fapte şi impactul mediatic pe care îl
pot avea atât asupra administraţiei publice locale, cât şi asupra M.A.I. în general.
Cu această ocazie s-a avut în vedere respectarea cadrului legislativ şi dispoziţional, conform
H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a
seturilor de indicatori de performanță a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din Strategie și
a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență, instituțională și de prevenire a
corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de
interes public.
În acest sens, la nivelul D.C.J.E.P. Gorj a fost întocmit Planului anual de prevenire a
corupției în cadrul D.C.J.E.P. Gorj nr. 273/07.01.2019, care conţine activităţi, termene şi
responsabilităţi concrete pe această linie.
O componentă prioritară a activităţii în acest domeniu a constituit-o păstrarea permanent a
legăturii cu structura de specialitate de la nivelul judeţului, respectiv Serviciul Judeţean Anticorupţie
Gorj. În acest sens, reprezentanţi ai instituţiei de profil au fost invitaţi şi au efectuat un instructaj
privind prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie cu ocazia convocării personalului de evidenţă
a persoanelor din luna martie, precum și cu ocazia convocării ofițerilor de stare civilă din județ din
luna martie. De asemenea, toate materialele pe linie de anticorupţie transmise au fost prelucrate atât
cu personalul propriu al D.C.J.E.P. Gorj, cât şi cu cel al serviciilor locale, cu ocazia instruirilor
metodologice.
Întrucât scopul principal al activităţii instituţiilor de evidenţă a persoanelor îl reprezintă
deservirea cetăţenilor într-un mod operativ şi corect, D.C.J.E.P. Gorj s-a implicat activ în asigurarea,
în mod gratuit, pentru cetăţeni a imprimatelor necesare intrării în posesia unui act de identitate, iar pe
site-ul instituţiei se regăsesc atât informaţii actualizate, cât şi modele de imprimate utilizate în
activitatea curentă.
Având în vedere acest ansamblu de activităţi desfăşurate de către personalul direcţiei, precum
şi urmare a sprijinului acordat de către structura de specialitate de la nivel judeţean, în perioada
analizată nu a fost înregistrată nicio faptă de corupţie şi nici reclamaţii ori sesizări la adresa
lucrătorilor din acest domeniu.
În perioada analizată, creșterea calității și eficientizarea activității de relații cu publicul
la nivelul D.C.J.E.P. Gorj a constituit una din direcțiile prioritare de acțiune avute permanent în
vedere, data fiind importanța deosebită a documentelor de identitate și de stare civilă pentru cetățenii
români, în scopul rezolvării cu operativitate și corectitudine a solicitărilor acestora.
În această privință, la nivelul instituției noastre a fost întocmit Planul de măsuri
pentru
creșterea calității și eficienței activității de relații cu publicul nr. 271/07.01.2019 care cuprinde
activități concrete, termene de implementare și responsabilități, fiind monitorizat permanent modul
de respectare a dispozițiilor acestui document.
Precizăm că un aspect important l-a constituit însușirea corespunzătoare a legislației în
domeniu de către întreg personalul instituției fiind prelucrate și aplicate prevederile O.G. nr. 27/2002
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale Procedurii D.E.P.A.B.D. privind organizarea și desfășurarea activității de soluționare
a petițiilor la nivelul DJEP/DGEPMB/SPCLEP și oficiilor de stare civilă COD PS.DEPABD 26, iar
salariaților din cadrul Serviciului de evidență a persoanelor și Compartimentului stare civilă le-au
fost prelucrate toate ordinele și instrucțiunile cu specific în acest sens.
Având în vedere modalitatea de respectare a dispozițiilor actelor normative specifice, la
nivelul D.C.J.E.P. Gorj au fost luate măsuri de organizare a acestor activități, atât sub aspectul unei
informări corecte a cetățenilor, cât și a constituirii documentelor de specialitate .
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Astfel, s-a procedat la afișarea, la loc vizibil, la intrarea în sediu, atât a programului de
audiențe al instituției noastre, cât și cele ale M.A.I., respectiv D.E.P.A.B.D.. Aceste documente au
avut în mod real doar un rol de informare pentru că, practic, ori de câte ori un cetățean s-a prezentat
la sediul instituției noastre a fost primit, inclusiv în afara programului de audiențe, și în toate cazurile
au fost desfășurate activitățile prevăzute de lege pentru soluționarea solicitărilor sale .
Totodată, facem precizarea că un rol important în relația D.C.J.E.P. Gorj – cetățean l-a avut
și preocuparea continuă de a mediatiza activitățile instituției, contribuind astfel la corecta informare
a publicului.
Site-ul instituției www.evpgorj.ro a fost permanent actualizat, regăsindu-se informații de un
real interes pentru cetățeni, printre care actele normative ce reglementează activitatea, documentele
necesare soluționării cererilor pe linie de stare civilă și evidență a persoanelor, programul de audiențe,
imprimatele necesare cetățenilor, diverse informații de interes public, etc..
Urmare a implementării acestui complex de activități, facem precizarea că în anul 2019 s-a
reușit o comunicare favorabilă și permanentă cu cetățenii, având drept rezultat faptul că numărul
petițiilor a fost foarte redus - 9 petiții și nicio audiență, în toate situațiile fiind găsite soluții în
vederea rezolvării problemelor semnalate ori fiind informați cetățenii cu privire la prevederile legale
în vigoare.
O importanță deosebită a fost acordată informării cetățenilor cu privire la aspectele de interes
pe linie de stare civilă și evidență a persoanelor, atât prin intermediul site-ului D.C.J.E.P. Gorj, cât și
prin ținerea în actualitate a avizierelor de la nivelul serviciilor locale pe care D.C.J.E.P. Gorj le
coordonează metodologic.
A6. Servicii publice locale de evidenţă a persoanelor avizate/funcţionale
La această dată funcţionează la nivelul judeţului Gorj un număr de 13 servicii publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor în municipiile Târgu Jiu şi Motru, oraşele Bumbeşti
Jiu, Novaci, Rovinari, Tg. Cărbuneşti, Tismana, Turceni şi în comunele Bustuchin, Hurezani, Runcu,
Ţânţăreni și Turburea, ce deservesc cele 355945 persoane domiciliate în acest județ.
În perioada de referință nu fost înregistrate solicitări din partea autorităților locale în scopul
asigurării documentației și a sprijinului necesar în scopul înființării de noi servicii publice comunitare
de locale de evidență a persoanelor.
De asemenea, în perioada de referință nu fost înregistrate solicitări din partea autorităților
locale în scopul asigurării documentației și a sprijinului necesar în scopul rearondării unor comune
pe linia evidenţei persoanelor.
A7. Pregătirea profesională
Având în vedere atributul de coordonare metodologică a activității serviciilor publice
comunitare locale de evidență a persoanelor, pe care îl are D.C.J.E.P. Gorj în conformitate cu art. 7
lit. b) din O. G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor, un obiectiv central îl reprezintă asigurarea pregătirii
profesionale continue a personalului din subordine şi a celui aflat în coordonare metodologică.
Pentru aceasta, dispoziţiile D.E.P.A.B.D. au fost prelucrate cu lucrătorii Serviciului de
Evidenţă a Persoanelor şi Compartimentului Stare Civilă de îndată ce acestea au fost primite, astfel
încât acesta să poată acorda ulterior sprijin și îndrumare metodologică S.P.C.L.E.P. aflate în
coordonare. Totodată, acestea au fost transmise în cel mai scurt timp către serviciile locale de evidenţă
a persoanelor prin serverul FTP al D.E.P.A.B.D. şi către oficiile de stare civilă din judeţ prin poşta
militară sau Internet.
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Totodată, pregătirea profesională continuă s-a realizat pe baza temelor incluse în Planul de
pregătire profesională al D.C.J.E.P. Gorj nr. 747/22.02.2019 aprobat de conducerea Direcţiei.
Astfel, D.C.J.E.P. Gorj a elaborat şi transmis SPCLEP aflate în coordonare metodologică, trimestrial,
temele pe linia evidenţei persoanelor, prelucrării datelor cu caracter personal, informatică și
protecţia informaţiilor clasificate, acestea fiind dezbătute totodată în cadrul convocărilor
metodologice.
La convocările trimestriale metodologice a personalului cu atribuții pe linia evidenței
persoanelor din cadrul SPCLEP aflate în coordonare, au fost prelucrate dispoziţiile Direcției
pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și concluziile rezultate în urma
controalelor metodologice trimestriale efectuate de structura judeţeană de evidenţă a persoanelor la
serviciile locale.
Au fost puse în discuție diferite situații/spețe atipice întâlnite în activitatea specifică a
serviciilor locale din județ, pentru care au fost solicitate puncte de vedere Serviciului de Evidenţă a
Persoanelor sau care au fost constatate cu ocazia activităților de control metodologic, împreună cu
modul de soluționare a acestora, insistându-se asupra măsurilor în vederea prevenirii emiterii actelor
de identitate prin declinarea unei false identități.
Au fost totodată dezbătute aspecte legate de SISTEMUL NAŢIONAL INTEGRAT DE
INTRODUCERE ŞI ACTUALIZARE A INFORMAŢIILOR LEGATE DE EVIDENŢA
PERSOANELOR (SNIEP), la convocări participând şi şeful B.J.A.B.D.E.P. Gorj.
Activităţile pe linia reducerii numărului persoanelor care nu au solicitat eliberarea actelor de
identitate în termenele prevăzute de lege desfăşurate de către SPCEP în această perioadă în baza
dispozițiilor de linie, au constituit un alt subiect principal al acestor convocări.
La convocarea din luna decembrie au fost prelucrate materialele prezentate de către
D.E.P.A.B.D. la convocarea metodologică anuală – Brașov - 2019, la care a participat directorul
executiv al D.C.J.E.P. Gorj împreună cu șeful Serviciului de Evidență a Persoanelor și coordonatorul
Compartimentului Stare Civilă, fiind analizate și explicate prevederile specifice pentru a exista
certitudinea că au fost înțelese și vor fi aplicate unitar.
De asemenea, au avut loc convocări metodologice semestriale a ofiţerilor de stare civilă
din judeţ, desfăşurate la sediul D.C.J.E.P. Gorj, ocazie cu care au fost prelucrate dispoziţiile legale
şi metodologice în domeniu şi au fost dezbătute situații punctuale prezentate de către ofiţerii de stare
civilă.
Un alt domeniu al pregătirii profesionale îl reprezintă cel al protecţiei datelor cu caracter
personal, constând în dezbateri trimestriale ale temelor profesionale aferente acestor domenii,
precum şi instruiri periodice ale personalului instituției care are acces la date cu caracter personal
pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în vederea asigurării cerinţelor de confidenţialitate şi de
protecţie a datelor cu caracter personal aşa cum sunt ele stabilite prin Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor – RGPD), precum și ărpn alte reglementări specifice. De asemenea,
pregătirea profesională privind protecţia informaţiilor clasificate a inclus, trimestrial, prezentări în
Power Point ale temelor dedicate acestui domeniu, lucrătorii Serviciului de Evidenţă a Persoanelor şi
trei lucrători ai Compartimentului Stare Civilă având acces la informaţii clasificate – clasa secret de
serviciu.
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B. Activităţi pe linia evidenţei persoanelor
B1. Activităţi de îndrumare, sprijin şi control metodologic al serviciilor publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor
1. Coordonarea, sprijinul și îndrumarea metodologică a activității SPCLEP pe linia
evidenței persoanelor reprezintă o coordonată principală a activității Serviciului de Evidenţă a
Persoanelor (SEP).
Una dintre principalele atribuții ale SEP o reprezintă asigurarea aplicării în mod unitar, la
nivelul întregului județ, a prevederilor dispozițiilor D.E.P.A.B.D..
În vederea monitorizării și asigurării comunicării într-un mod unitar a informațiilor conform
Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr. 3413612/08.03.2019 referitoare la Îndrumarea nr. 4/08.03.2019 privind
modul de completare a termenului de valabilitate a cărților de identitate provizorii și actualizarea
R.N.E.P. pentru anul bisect, prin adresa nr. 905/11.03.2019 a fost transmis s.p.c.l.e.p. un format de
raportare și a fost solicitat transmiterea acestuia la D.C.J.E.P. GORJ în scopul verificării datelor
înscrise. Ulterior, D.C.J.E.P. GORJ a transmis situația centralizată la B.J.A.B.D.E.P. GORJ.
Având în vedere prevederile Dispoziției comune D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 4315800/57/
23.05.2018 privind desfășurarea activităților pentru punerea în legalitate a minorilor cu vârsta între
14-18 ani și a persoanelor majore care figurează în R.N.E.P. cu domiciliul în România și nu au
solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2017, precum și faptul că la data
de 28.02.2019 figurau în R.N.E.P. 23 de persoane cu domiciliul pe raza județului Gorj care aveau
preluată în modulul Informații persoană mențiunea ”restanțier invitat”, prin adresa nr. 802/
28.02.2019 a fost reiterată obligația s.p.c.l.e.p. de a proceda la informarea unității de poliție pentru
luarea măsurilor necesare potrivit competențelor în cazul în care persoana nu a dat curs invitației
polițistului în termen de 30 de zile.
Pentru asigurarea desfășurării în mod unitar a activităților ocazionate de emiterea unei cărți
de identitate provizorii pentru motivul ”lipsă locuință” au fost transmise, cu ocazia convocării
metodologice desfășurate în luna decembrie șabloanele privind solicitarea verificărilor cu privire la
identificarea solicitantului, respectiv privind procesul-verbal privind identificarea solicitantului.
SEP a asigurat în permanență sprijinul și îndrumarea în scopul soluționării situațiilor atipice
întâlnite în activitatea S.P.C.L.E.P., soluțiile fiind solicitate și comunicate telefonic. De asemenea,
îndrumarea şi sprijinul metodologic s-a concretizat și în soluţiile furnizate pentru diferitele speţe
atipice de către personalul SEP cu ocazia controalelor metodologice, precum şi în precizările
referitoare la modul de actualizare a RNEP, în anumite situaţii particulare.
Având în vedere solicitarea telefonică a S.P.C.L.E.P. Runcu cu privire la posibilitatea stabilirii
domiciliului într-un sat de vacanță, SEP a solicitat punctul de vedere al D.E.P.A.B.D. în această speță,
acesta fiind comunicat cu ocazia convocării metodologice anuale a D.E.P.A.B.D..
Întocmirea și ținerea în actualitate a MAPEI DOCUMENTARE în format electronic
constituie o preocupare permanentă a SEP, aceasta reprezentând un instrument de sprijin în asigurarea
pregătirii continue de specialitate a personalului SEP și S.P.C.L.E.P.. MAPA conține cadrul normativ
actualizat incident activității de evidență a persoanelor, informația fiind structurată pe subdomenii
astfel încât să poată fi ușor accesată informația dorită. În cursul aacestui an au fost transmise
S.P.C.L.E.P. aflate în coordonare metodologică două noi versiuni, în data de 28.03.2019, respectiv
în data de 27.09.2019.
În scopul realizării analizelor periodice ale activității, SEP a transmis S.P.C.L.E.P. situaţia
volumului de muncă pentru anul 2019 privind persoanele care împlinesc vârsta de 14 ani şi cele
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cărora le expiră valabilitatea actului de identitate, așa cum au fost ele comunicate de către
B.J.A.B.D.E.P. GORJ (adresa nr. 418/18.01.2019).
Cu adresa nr. 153/03.01.2019 a fost transmis șablonul Nomenclatorului arhivistic al
S.P.C.L.E.P., actualizat la nivelul D.C.J.E.P. GORJ conform reglementărilor normative în vigoare,
în scopul aprobării acestuia după confirmarea de către Serviciul județean Gorj al Arhivelor Naționale,
în conformitate cu prevederile art. 8 alin.(2) din Legea arhivelor naționale nr. 16/1996, republicată,
astfel încât documentele aferente anului 2019 să fie arhivate conform acestui nou nomenclator.
Nu au fost semnalate cazuri de acte de identitate eliberate prin declinarea unei false identități.
2. În baza art. 7 lit. b) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a Graficului privind planificarea
anuală a controalelor metodologice pe linie de evidenţă a persoanelor nr. 228/08.01.2018 şi a
Planurilor de control aprobate de conducerea D.C.J.E.P. GORJ, în cursul anului 2019 Serviciul de
Evidență a Persoanelor toate cele 39 de controale metodologice planificate la serviciile publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor din mun. Târgu Jiu și Motru, oraşele Bumbeşti Jiu,
Novaci, Rovinari, Tg. Cărbunești, Tismana, Turceni și comunele Bustuchin, Hurezani, Ţânţăreni,
Turburea și Runcu.
Activitățile de control au vizat activitatea pe linie de evidenţă a persoanelor desfășurată în
perioada 01.09.2018 – 31.10.2019, verificările fiind efectuate prin sondaj.
Scopul activității de control a fost acela de a realiza coordonarea necesară în vederea aplicării,
într-o concepție unitară, a legislației în vigoare care reglementează activitatea de evidență a
persoanelor, în urma verificării modului în care sunt cunoscute, aplicate și respectate prevederile:
O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, republicată, actualizată, H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare unitară a dispoziţiilor privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, actualizată, H.G. nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate,
ale autocolantului privind stabilirea reședinței, și ale cărții de imobil, cu modificările și completările
ulterioare, instrucţiunilor, metodologiilor, planurilor de măsuri, protocoalelor și dispozițiilor inițiate
sau elaborate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, precum
și ale celorlalte reglementări specifice sau conexe activităţii de evidenţă a persoanelor.
În urma controalelor efectuate s-a constatat că lucrătorii de evidență a persoanelor și-au
desfășurat activitatea în baza fișelor posturilor, a planurilor de activități, precum și a celorlalte
documente de organizare și planificare, aprobate de către persoanele responsabile.
Au fost identificate însă și unele neconformități, în mare parte aceleași cu cele constatate la
controalele metodologice anterioare.
Cauzele persistenței acestor neconformități sunt reprezentate, în principal, de lipsa de interes
a unora dintre lucrătorii S.P.C.L.E.P., inclusiv a personalului cu funcții/atribuții de conducere, pentru
cunoașterea, înțelegerea și aplicarea corectă a legislației specifice, dispozițiilor și îndrumărilor de
linie transmise de către D.E.P.A.B.D., precum și de neatenția manifestată de unii lucrători în
desfășurarea activităților specifice.
În vederea eliminării/remedierii deficiențelor, disfuncțiilor și neregulilor constatate, Raportul
întocmit de către comisia de control și aprobat de către Directorul executiv al D.C.J.E.P. GORJ, având
anexat Planul cu măsuri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților, ce cuprinde
măsurile, termenele și responsabilitățile în scopul remedierii neconformităţilor constatate, a fost
transmis autorității locale în subordine căreia este organizat serviciul controlat, precum și serviciului
controlat, pentru măsuri conform competențelor.
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D.C.J.E.P. Gorj a fost informată, în termenele solicitate, asupra punerii în aplicare a măsurilor
stabilite, cu ocazia următorului control metodologic urmând a fi urmărit cu prioritate modul de
remediere a neconformităţilor constatate.
Așa cum rezultă din Rapoartele trimestriale privind principalele concluzii rezultate în urma
activităţilor de control tematic metodologic pe linia evidenţei persoanelor efectuate la serviciile
publice comunitare de profil de pe raza judeţului Gorj, nu au fost constatate probleme deosebite
de ordin metodologic, care să fi făcut obiectul unor abateri grave, neconformităţile constatate fiind
remediate pe loc sau în termenele stabilite de către D.C.J.E.P. Gorj.
B2. Activităţi pe linia reducerii numărului cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea
actelor de identitate în termenele prevăzute de lege
Având în vedere importanţa deosebită pe care o au actele de identitate pentru cetăţenii români,
în interesul rezolvării operative a tuturor situaţiilor existente care să permită identificarea corectă a
cetăţenilor, prevenind astfel tentativele de substituire a identităţii, punerea în legalitate cu acte de
identitate a cetăţenilor a constituit principala preocupare a serviciilor publice comunitare de evidenţă
a persoanelor de pe raza judeţului Gorj.
În cursul anului 2019, Serviciul de Evidență a Persoanelor a continuat coordonarea
activităţilor specifice desfășurate de către SPCLEP în vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care
nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege, în conformitate cu
prevederile dispozițiilor de linie, în cursul anului 2019 fiind desfășurate trei categorii de activități,
după cum urmează:
A) În perioada 01.01-28.02.2019 a fost continuată coordonarea activităţilor în baza Dispoziției
comune D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 4315800/57/2018 privind desfăşurarea activităţilor pentru
punerea în legalitate a minorilor cu vârsta între 14-18 ani și a persoanelor majore care figurează
în R.N.E.P. cu domiciliul în România și nu au solicitat eliberarea primului act de identitate până
la data de 31.12.2017, aferente celei de-a doua etape a dispoziției de mai sus (începute la data de
21.08.2018), ce a vizat un număr de 355 de persoane (din numărul total de 422 de persoane care au
făcut obiectul acestei Dispoziții la nivelul județului Gorj).
Activitățile desfășurate și rezultatul acestora au fost analizate lunar la nivelul D.C.J.E.P. Gorj
și I.P.J. Gorj, în scopul dispunerii, după caz, a măsurilor necesare, potrivit competențelor, pentru
finalizarea verificărilor la termenele stabilite în dispoziția de referință.
În data de 01.03.2019 a fost transmisă D.E.P.A.B.D. Analiza activităţilor desfăşurate în
perioada 04.06.2018 - 28.02.2019 conform Dispoziției comune D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr.
4315800/57/2018 nr. 781/28.02.2019. Din aceasta reiese faptul că în urma activităţilor mai sus
menţionate, în perioada 04.06.2018-28.02.2019 a fost clarificată situaţia tuturor celor 422 de
persoane care au făcut obiectul acestei Dispoziții, după cum urmează: 160 persoane au fost puse în
legalitate cu acte de identitate, pentru 3 persoane au fost înregistrate în R.N.E.P. informațiile privind
decesul, 5 persoane au dobândit statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate, pentru 4
persoane a fost eliminată dublura de cod numeric personal, iar în cazul a 250 de persoane există
preluate în R.N.E.P., în modulul Informații asociate persoanei, mențiuni operative din categoria
”restanțier”.
B) În perioada iulie - noiembrie 2019 au fost coordonate activităţile în baza Planului comun
de acțiune I.G.P.R.-D.E.P.A.B.D. nr. 284316/3415383/2019 privind desfășurarea activităților pentru
punerea în legalitate a persoanelor care dețin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat
ori nu au solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2018, transmis cu
Dispoziția D.E.P.A.B.D. nr. 3415383/16.07.2019, ce au vizat, la nivelul județului GORJ, un număr
de 790 de persoane.
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Activitățile desfășurate și rezultatul acestora au fost analizate lunar la nivelul D.C.J.E.P. Gorj
și I.P.J. Gorj, în scopul dispunerii, după caz, a măsurilor necesare, potrivit competențelor, pentru
finalizarea verificărilor la termenele stabilite în dispoziția de referință.
În data de 01.11.2019 a fost dat de către D.C.J.E.P. Gorj un comunicat de presă în care au fost
reiterate obligațiile cetățenilor pe linia evidenței persoanelor.
În urma activităţilor mai sus menţionate, în perioada 01.08.2019 - 29.11.2019 a fost
clarificată situaţia tuturor celor 790 de persoane care au făcut obiectul acestui Plan, după cum
urmează: 255 persoane au fost puse în legalitate cu acte de identitate, pentru o persoană au fost
înregistrate în R.N.E.P. informațiile privind decesul, pentru o persoană au fost înregistrate în R.N.E.P.
informațiile privind pierderea cetățeniei române, 6 persoane au dobândit statutul de cetățean român
cu domiciliul în străinătate, iar în cazul a 527 de persoane există preluate în R.N.E.P., în modulul
Informații asociate persoanei, mențiuni operative din categoria ”restanțier”.
C) Activități cu privire la restanțierii din trimestrul anterior.
Acestea s-au desfășurat în cursul semestrului I în conformitate cu prevederile art. 6 din
Dispoziția comună D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 4315800/57/2018. Astfel, SEP a transmis S.P.C.L.E.P.
listele privind 2848 persoane care în cursul trimestrului IV 2018 (1292 persoane), respectiv
trimestrului I 2019 (1556 persoane) au împlinit vârsta de 14 ani - 613 persoane (trim. I – 322, trim.
II – 291) sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate - 2235 persoane (trim.
I – 970, trim. II - 1265) şi nu au solicitat punerea în legalitate, așa cum au fost comunicate de către
B.J.A.B.D.E.P. GORJ.
În cursul semestrului II, activitățile au fost desfășurate în baza Planului comun de acțiune
I.G.P.R.-D.E.P.A.B.D. nr. 284316/3415383/2019 privind desfășurarea activităților pentru punerea
în legalitate a persoanelor care dețin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat ori nu au
solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2018. Astfel, SEP a transmis
S.P.C.L.E.P. listele în format electronic privind 1026 persoane care în cursul trimestrului II 2019 au
împlinit vârsta de 14 ani (234 persoane) sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de
identitate (792 persoane) şi nu au solicitat punerea în legalitate, respectiv listele în format electronic
privind 1253 de persoane care în cursul trimestrului III 2019 au împlinit vârsta de 14 ani (272
persoane) sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate (981 persoane) şi nu
au solicitat punerea în legalitate, așa cum au fost comunicate de către B.J.A.B.D.E.P. GORJ.
S.P.C.L.E.P. au desfășurat activitățile specifice, respectiv au tipărit și transmis invitaţiile
privind această categorie de persoane, au continuat, după caz, verificările în scopul clarificării
situației acestei categorii de persoane și au preluat informațiile obținute în modulul Informații
asociate persoanei.
În toate cazurile mai sus menționate, SEP a monitorizat în permanență activitățile desfășurate
de către S.P.C.L.E.P., iar cu ocazia controalelor metodologice a verificat modul în care au fost
valorificate de către S.P.C.L.E.P. informațiile primite de la structurile de ordine publică, pentru a se
stabili dacă acestea au fost preluate corespunzător în modulul Informații asociate persoanei ori dacă,
după caz, au fost extinse verificările, în general nefiind constatate neconformități.
În cursul lunii octombrie, în conformitate cu prevederile pct. 14 din Planul de Măsuri
D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 1970237/95835/2010 pentru eficientizarea activităților desfășurate în
vederea punerii în legalitate a cetățenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în
termenele prevăzute de lege a fost realizată informarea autorităților publice care au în subordine
structuri a căror activitate presupune identificarea persoanelor pe baza actelor de identitate, cu privire
la prevederile legale pe linie de evidență a persoanelor.
Așa cum rezultă din datele comunicate de către B.J.A.B.D.E.P. Gorj, la sfârșitul anului 2019
la nivelul județului GORJ se înregistrau 4279 persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de
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identitate în termenele prevăzute de lege, din care 1108 la împlinirea vârstei de 14 ani și 3171 la
expirare. Dintre totalul acestora, 2580 reprezintă restanţe justificate pentru care sunt preluate
informații în modulul Informații persoană al aplicației SNIEP.
Raportat la volumul de muncă aferent anului 2019, au fost puse în legalitate cu acte de
identitate 92,6% dintre persoane, respectiv 86,3% dintre persoanele care au împlinit vârsta de 14
ani și 93,7% dintre persoanele cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate în
această perioadă.
În cursul anului 2019 au fost eliberate la nivelul judeţului Gorj 37378 acte de identitate, din
care 36144 cărţi de identitate şi 1234 cărţi de identitate provizorii, iar la solicitarea cetăţenilor au
fost înscrise în actele de identitate 2574 menţiuni de stabilire a reşedinţei.
B3. Coordonarea și monitorizarea activităților privind eliberarea actelor de identitate/
înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței persoanelor din instituții de ocrotire/centre de
servicii sociale, precum și persoanelor internate în unități sanitare
Având în vedere necesitatea aplicării în practică a exigenţelor Uniunii Europene în legătură
cu situaţia persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de protecţie socială, monitorizarea situaţiei
privind punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor a asistaţilor şi minorilor
instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de protecţie socială reprezintă o altă coordonată
importantă a activităţii D.C.J.E.P. Gorj.
În baza Planul de măsuri pentru punerea în legalitate pe linie de stare civilă şi de evidenţă a
persoanelor a asistaţilor şi copiilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de protecţie socială
întocmit la nivelul D.C.J.E.P. Gorj, în anului 2019 lucrătorii serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor au efectuat un număr de 238 controale la unităţile sanitare şi de ocrotire socială
de pe raza judeţului, fiind puse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor un număr de 176
persoane cu acte de identitate sau vize de reşedinţă.
De asemenea, cu aceste ocazii au fost reinstruiţi factorii de răspundere cu privire la obligaţiile
legale ce le revin pe această linie şi s-a urmărit identificarea persoanelor neînregistrate la starea civilă
ori nepuse în legalitate pe linia actelor de identitate.
S-a urmărit ca personalul din cadrul maternităţilor să cunoască modul de completare şi să
înmâneze spre completare declaraţia-tip pentru stabilirea identităţii femeilor care se internează fără a
prezenta actul de identitate, aşa cum este prevăzut în H.G. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei
privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și
profesioniștilor implicați in prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de
părăsire sau părăsiți în unități sanitare şi totodată, să verifice cu operativitate la serviciile publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor datele din declaraţia-tip.
Au fost luate măsuri de afişare la loc vizibil, în cabinetele medicale, a numerelor de telefon
care pot fi apelate pentru efectuarea de verificări în vederea identificării mamelor care se internează
fără a avea asupra lor actul de identitate.
La sfârşitul anului 2019, în unităţile sanitare şi de ocrotire socială de pe raza de competenţă
nu se află niciun minor neînregistrat la starea civilă și nicio persoană asistată în unităţile
sanitare şi de protecţie socială nepusă în legalitate cu act de identitate.
B4. A fost asigurată aprovizionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor și oficiilor de stare civilă cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a
persoanelor și stare civilă distribuite de către D.E.P.A.B.D. și a fost comunicat D.E.P.A.B.D.
necesarul de imprimate necesare desfășurării activității pentru anul 2020.
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B5. Activitatea desfăşurată pe linia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
În baza art. 7 lit. e) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, SEP a monitorizat şi controlat modul de
respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la
persoană, nefiind constatate neconformități pe această linie.
Toate serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sunt notificate ca operator de
date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal și au implementate măsurile organizatorice necesare pentru asigurarea protecției
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate. Astfel, este afișată la loc
vizibil informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate
în domeniul evidenței persoanelor și al stării civile, respectiv: identitatea operatorului, baza legală,
scopul prelucrării, categoriile de destinatari ai datelor prelucrate, modul de colectare a datelor
personale, drepturile persoanei vizate. De asemenea, la avizier se regăsește un extras din actul
normativ în vigoare referitor la drepturile persoanei privind prelucrarea datelor personale, precum și
formularele necesare exercitării acestor drepturi. Totodată, formularele sunt puse la dispoziția
cetățenilor în mod gratuit la ghișeele serviciilor.
Verificările efectuate prin sondaj de către SEP au avut în vedere activitatea desfăşurată de
către SPCLEP în intervalul 01.09.2018 – 31.10.2019, cu precădere cea privind furnizările de date cu
caracter personal, fiind urmărit modul în care au fost cunoscute, aplicate şi respectate prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum şi ale celorlalte
reglementări specifice, O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, republicată, actualizată, precum şi ale celorlalte reglementări
specifice.
Cu aceste ocazii s-a constatat că sunt cunoscute, aplicate şi respectate prevederile normative
mai sus menționate, înregistrându-se însă şi unele neconformităţi, pentru remedierea cărora au fost
stabilite de către SEP și comunicate serviciilor locale în cauză măsuri de reprelucrare a unor prevederi
normative și metodologice.
Trimestrial, personalul SEP și personalul Compartimentului Stare Civilă a fost instruit asupra
Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Drepturile persoanei vizate, Legii nr.
190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Totodată, personalul SEP și personalul Compartimentului Stare Civilă a fost reinstruit asupra
Măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal în legătură cu folosirea și distrugerea
documentelor tipărite ce conțin date cu caracter personal.
Cu această ocazie, personalul cu acces la bazele de date privind evidența persoanelor a
completat declarațiile de confidențialitate prevăzute de
Dispoziția D.E.P.A.B.D. nr.
3496071/23.07.2019 care modifică și completează Dispoziția D.E.P.A.B.D. nr. 3484706/23.12.2015
privind Îndrumarea nr. 23/22.12.2015 cu privire la instruirea noilor lucrători ai serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor și autorizarea accesului acestora pentru actualizarea
R.N.E.P..
Pe parcursul anului 2019, SEP a furnizat date cu caracter personal existente în R.N.E.P.
privind 1762 de persoane, toate la solicitarea unor instituții din afara M.A.I. sau M.Ap.N..
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Nu au fost înregistrate solicitări privind exercitarea drepturilor de acces sau de intervenție.
B6. Activitatea pe linie de informatică.
Odată cu trecerea la actualizarea on-line a Registrului Național de Evidență a Persoanelor prin
utilizarea exclusivă a noului SISTEM NAŢIONAL INTEGRAT DE INTRODUCERE ŞI
ACTUALIZARE A INFORMAŢIILOR LEGATE DE EVIDENŢA PERSOANELOR (SNIEP), SEP
monitorizează și sprijină activitatea S.P.C.L.E.P. aflate în coordonare în ce privește utilizarea
aplicației SNIEP.
Astfel, problemele semnalate de către serviciile locale privind modul de actualizare a
Registrului Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) în unele cazuri particulare au fost
soluționate cu sprijinul SEP, iar în cazuri atipice – cu ajutorul B.J.A.B.D.E.P. Gorj, respectiv
D.E.P.A.B.D..
SEP a actualizat RNEP cu informaţiile privind dobândirea statutului de CRDS pentru un
număr de 240 persoane, în baza comunicărilor primite de la S.P.C.E.E.P.S. GORJ.
Pentru un număr de 6 persoane au fost transmise la D.E.P.A.B.D. comunicări în scopul
introducerii în SINS a informațiilor privind cărțile de identitate aflate în termen de valabilitate
declarate pierdute/furate în străinătate de către cetățenii români care au solicitat stabilirea domiciliului
în străinătate.
Este asigurată transmiterea şi recepţionarea operativă a dispoziţiilor D.E.P.A.B.D.,
documentelor elaborate de către D.C.J.E.P. GORJ ce privesc îndeplinirea obligaţiilor de serviciu pe
linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, prin transmiterea lor către SPCLEP prin serverul FTP
al D.E.P.A.B.D., iar către oficiile de stare civilă - prin Internet.
Permanent au fost desfășurate activități potrivit Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr.
4316471/18.06.2018 referitoare la Îndrumarea nr. 15/18.06.2018 cu privire la activitățile care se
desfășoară pe linie de evidență a persoanelor ca urmare a transmiterii, în format electronic, de către
serviciile publice comunitare pentru evidența și eliberarea pașapoartelor simple a comunicărilor
privind cetățenii care au dobândit statutul de cetățean roman cu domiciliul în străinătate
Personalului cu acces la bazele de date privind evidența persoanelor i s-au reprelucrat
Normele privind măsurile de securitate implementate la nivelul staţiilor de lucru conectate la bazele
de date privind evidenţa persoanelor - schimbarea parolelor la expirare sau în cazul
compromiterii/divulgării acestora.
Au fost executate periodic activităţi de întreţinere a echipamentelor din dotare și a fost
realizată salvarea documentelor pe suport magnetic extern.
Săptămânal au fost desfășurate activități potrivit Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr.
3484145/18.03.2019 referitoare la modul de preluare în R.N.E.P. a informațiilor privind înmânarea
actelor de identitate până la soluționarea impedimentelor de ordin tehnic la nivelul aplicației SNIEP
existente în acest moment și actualizarea R.N.E.P.. Astfel, fișierul transmis în prima zi lucrătoare din
săptămână, prin FTP, de către B.J.A.B.D.E.P. Gorj a fost prelucrat, iar către fiecare s.p.c.l.e.p. au fost
transmise, cu adresă, doar datele aferente respectivului serviciu.
Totodată, situația actelor de identitate neînmânate de la nivelul fiecărui s.p.c.l.e.p. a fost
monitorizată în permanență de către SEP.
B7. În cursul acestui an a fost realizată coordonarea, sprijinul și îndrumarea metodologică
a activității S.P.C.L.E.P. pe linia evidenței persoanelor în contextul proceselor electorale din
data de 26.05.2019.
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Astfel, dispozițiile D.E.P.A.B.D. au fost transmise de îndată către s.p.c.l.e.p., iar periodic au
fost centralizați și transmiși la D.E.P.A.B.D. indicatorii privind numărul de acte de identitate eliberate
și numărul acțiunilor cu camera mobilă din perioada de referință, în scopul informării publice.
De asemenea, în data de 16.05.2019, a fost dat un Comunicat de presă în care a fost reiterat
faptul că exercitarea dreptului de vot se poate realiza numai în baza unui act de identitate valabil, a
fost făcut cunoscut program de lucru cu publicul prelungit al serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor din judeţ din zilele de sâmbătă, 25.05.2019 și duminică, 26.05.2019. Totodată,
a fost reiterată prevederea legală potrivit căreia, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea
termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau
reprezentantul legal al acestuia are obligaţia de a solicita serviciului public comunitar local de
evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.
Tot în acest an a fost realizată coordonarea, sprijinul și îndrumarea metodologică a
activității S.P.C.L.E.P. pe linia evidenței persoanelor în contextul proceselor electorale din
datele de 10.112019 și 24.11.2019 pentru alegerea Președintelui României.
Astfel, dispozițiile D.E.P.A.B.D. au fost transmise de îndată către s.p.c.l.e.p., iar periodic au
fost centralizați și transmiși la D.E.P.A.B.D. indicatorii privind numărul de acte de identitate eliberate
și numărul acțiunilor cu camera mobilă din perioada de referință, în scopul informării publice.
De asemenea, în data de 01.11.2019, a fost dat un Comunicat de presă în care a fost reiterat
faptul că exercitarea dreptului de vot se poate realiza numai în baza unui act de identitate valabil, a
fost făcut cunoscut program de lucru cu publicul prelungit al serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor din judeţ din zilele de sâmbătă, 09.11.2019 și 23.11.2019, respectiv duminică,
10.11.2019 și 24.11.2019. Totodată, a fost reiterată prevederea legală potrivit căreia, cu cel mult 180
de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15
zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia de a solicita serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.
Activități desfășurate, care nu fuseseră planificate:
1. Urmare a Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr 3494762/04.01.2019 a fost transmisă la D.E.P.A.B.D.
Situația statistică a activităților realizate ca urmare a controalelor efectuate în cursul anului
2018 nr. 284/08.01.2019.
2. În conformitate cu prevederile Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr. 3484145/18.03.2019 referitoare
la modul de preluare în R.N.E.P. a informațiilor privind înmânarea actelor de identitate până
la soluționarea impedimentelor de ordin tehnic la nivelul aplicației SNIEP existente în acest
moment și actualizarea R.N.E.P., D.C.J.E.P. GORJ a transmis cu adresa nr. 1035/25.03.2019
fișierul în format Excel ce conține actele de identitate neînmânate emise de către s.p.c.l.e.p.,
așa cum a fost comunicat cu adresa B.J.A.B.D.E.P. Gorj nr. 3700988/25.03.2019, atrăgând
totodată atenția asupra faptului că nerespectarea formatului datei înmânării zz.ll.aaaa ori
dublarea comunicării unui act de identitate înmânat atrage ”respingerea” întregului fișier
transmis – adică neactualizarea în R.N.E.P. a datei înmânării pentru toate actele de identitate
din respectivul fișier transmis la B.J.A.B.D.E.P. Gorj;
3. Urmare a Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr 3548547/09.04.2019 a fost transmis la D.E.P.A.B.D.
necesarul de imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor distribuite de către
D.E.P.A.B.D pentru anul 2020, precum și pentru perioada 2021-2023;
4. Urmare a semnalării S.P.C.L.E.P. Rovinari, atât telefonice, cât și prin adresa nr.
46458/27.09.2019, înregistrată la instituția noastră la nr. 2581/27.09.2019, prin care ni s-a
adus la cunoștință faptul că la nivelul S.P.C.L.E.P. Rovinari – structura de evidență a
persoanelor nu mai sunt funcționale comunicațiile din data de 23.09.2019, au transmise
Consiliului Local al orș. Rovinari și S.P.C.L.E.P. Rovinari adresele nr. 2581/27.09.2019,
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respectiv nr. 2582/27.09.2019, prin care a fost subliniată obligativitatea autorității locale de a
asigura conectarea S.P.C.L.E.P. Rovinari la R.N.E.P. și celelalte baze de date privind evidența
persoanelor, condiție indispensabilă respectării fluxului de activități desfășurate în scopul
emiterii actelor de identitate în conformitate cu Normele metodologice de aplicare unitară a
dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006.
5. Începând cu data de 03.10.2019 au fost desfășurate activitățile potrivit Dispoziției
D.E.P.A.B.D. nr. 3485325/03.10.2019 privind preluarea în R.N.E.P. a informațiilor privind
anularea actelor de identitate.
6. Urmare adresei D.P.C.L.E.P. Târgu Jiu nr. 8241/02.10.2019 a fost solicitat la B.J.A.B.D.E.P.
Gorj cont de acces la Portalul național și județean pentru o persoană nou-încadrată la Serviciul
de Stare Civilă din cadrul D.P.C.L.E.P. Târgu Jiu.
7. La solicitarea D.E.P.A.B.D. nr. 3496433/10.10.2019 au fost comunicate informațiile aferente
perioadei 01.01. – 30.09.2019 privind totalul actelor de identitate eliberate, termenul efectiv
de eliberare a actului de identitate stabilit (zile lucrătoare/zile calendaristice, după caz) și
numărul actelor de identitate eliberate ca urmare a primirii în audiență pentru reducerea
termenului de eliberare.
Situaţia cu principalele activităţi privind evidenţa persoanelor desfăşurate în anul 2019
este prezentată în Anexa 1.
C. Activitatea desfăşurată pe linie de stare civilă
În anul 2019, Compartimentul Stare Civilă din cadrul D.C.J.E.P. Gorj şi-a desfăşurat
activitatea conform Planului de măsuri şi acţiuni anual și Planului de activități semestrial ale
Direcţiei, precum şi a Planurilor de activități trimestriale cu termene şi responsabilităţi concrete,
întocmite la nivelul Compartimentul Stare Civilă, cu respectarea prevederilor Legii 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Metodologiei
cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.
64/2011, cu modificările și completările ulterioare, a O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi
schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificări și completări, a
radiogramelor primite de la D.E.P.A.B.D., precum şi a Procedurii de sistem privind efectuarea
controalelor la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și la oficiile de stare civilă
din cadrul primăriilor aflate în coordonarea S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.- codificată
PS/DEPABD/SC/26, Ediția III, Revizia 1, înregistrată cu nr. 4400490/20.12.2018, coordonând şi
controlând metodologic activitatea S.P.C.L.E.P.-urilor și oficiilor de stare civilă din judeţ.
Creşterea calităţii serviciilor prestate către cetăţeni este un obiectiv urmărit atât de către
Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, cât şi de toţi factorii implicaţi în
organizarea şi funcţionarea S.P.C.L.E.P. şi a oficiilor de stare civilă. La nivelul D.C.J.E.P. Gorj se
urmăreşte în permanenţă respectarea procedurilor aferente sistemului de management al calităţii
conform standardelor ISO 9001:2015.
Un obiectiv central al activităţii Compartimentului Stare Civilă l-a reprezentat asigurarea
pregătirii profesionale continue a personalului din subordine şi a celui aflat în coordonare
metodologică.
În cursul anului 2019, dispoziţiile D.E.P.A.B.D. au fost prelucrate cu inspectorii din cadrul
compartimentului de îndată ce acestea au fost primite şi au fost transmise la S.P.C.L.E.P. precum şi
la oficiile de stare civilă din judeţ în cel mai scurt timp prin reţeaua VPN, respectiv prin e-mail.
Un obiectiv prioritar al celor cinci funcţionari angajaţi ai acestui compartiment a fost
verificarea modului de organizare a activităţii şi respectarea dispoziţiilor legale de către ofiţerii
de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza judeţului. În acest sens, în conformitate cu
graficul anual, a fost efectuat un număr de 71 deplasări în teren (municipii 2, orașe 7, comune 62).
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Cu ocazia efectuării acestor verificări, s-a constatat faptul că în general activitatea desfăşurată
respectă dispoziţiile legale, pentru eliberarea certificatelor de stare civilă există documente
justificative şi nu au fost înregistrate cazuri de dispariţie a documentelor cu regim special.
Înregistrarea şi întocmirea actelor de stare civilă au fost făcute cu respectarea normelor în
vigoare, fiind depuse la dosar toate documentele prevăzute în actele normative.
În perioada analizată, nu s-au înregistrat întârzieri în ceea ce priveşte întocmirea şi
transmiterea comunicărilor de naştere şi a borderourilor privind persoanele decedate.
În acest an, cu ocazia controlului metodologic pe linie de stare civilă desfășurat la Primăria
com. Arcani, jud. Gorj, în data de 07.05.2019, comisia din cadrul D.C.J.E.P. Gorj a constatat
dispariția în alb a 29 extrase multilingve (10 buc. de naștere, 9 buc. de căsătorie, 10 buc. de deces)
aflate în gestiunea persoanei căreia îi sunt delegate atribuțiile ofițerului de stare civilă. Acest fapt a
fost consemnat în procesul - verbal de control înregistrat la Primăria com. Arcani cu nr.
5062/07.05.2019, întocmit conform Procedurii de sistem privind efectuarea controalelor la serviciile
publice comunitare de evidență a persoanelor și la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor aflate
în coordonarea S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.- Cod: PS-DEPABD-SC-26, Ediția III, Revizia 1 nr.
DEPABD/4400490/20.12.2018 și comunicat Inspectoratului Județean de Poliție Gorj cu adresa nr.
8304/08.05.2019 și D.E.P.A.B.D. cu adresa nr.8305/08.05.2019.
Întrucât, în urma controalelor tematice metodologice pe linie de stare civilă la Primăria com.
Glogova în data de 16.05.2019, la Primăria com. Ionești în data de 19.06.2019 și la Primăria com.
Săulești în data de 12.11.2019, s-a constatat că ofițerii de stare civilă au dat dovadă de neimplicare și
superficialitate în activitatea de stare civilă, colectivul de verificare constatând, pe de o parte, că în
perioada controlată au fost neconformități, iar pe de altă parte că nu au fost remediate nici neregulile
constatate în procesele verbale anterioare, au fost întocmite și transmise primarilor localităților adrese
prin care s-a propus delegarea atribuțiilor de stare civilă altui funcționar public din cadrul primăriilor
respective, iar ofițerul de stare civilă de la Primăria com. Glogova a fost sancționat cu suma de 100
lei conform art.63, alin.(1), lit.d) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
O activitate ce a presupus un volum mare de muncă a fost aceea de înregistrare a
menţiunilor cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanelor, pe marginea actelor
de stare civilă. În general operarea menţiunilor în actele proprii şi expedierea acestora s-a făcut cu
respectarea normelor în vigoare. Astfel, în anul 2019 la nivelul judeţului au fost înscrise pe
exemplarul I al actelor de stare civilă 12235 menţiuni, toate fiind trimise la exemplarul II, și
operate 11332 mențiuni.
Tot în această perioadă au fost primite 153 dosare de rectificare ale actelor de stare civilă,
din care 112 au fost avizate, fiind urmărite termenele de soluţionare a acestora precum şi operarea
menţiunilor pe marginea actelor, conform art.58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare
civilă, republicată, cu modificările ulterioare.
O atenţie sporită a fost acordată primirii şi analizării dosarelor privind solicitarea
transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă emise de către autorităţile străine în vederea
obţinerii avizului din partea DCJEP Gorj. Astfel, în anul 2019 au fost verificate 533 dosare de
transcriere ( naştere 425, căsătorie 69, deces 39) cu precizarea că 494 au fost avizate de către DCJEP
Gorj (naștere 403, căsătorie 56, deces 35).
Având în vedere faptul că una din atribuţiile specifice ale compartimentului constă în
asigurarea pentru toate primăriile de pe raza de competenţă a materialelor şi documentelor cu
regim special, în această perioadă au fost distribuite către primării 15300 certificate de stare civilă
(6850 de naştere, 3325 de căsătorie, 5125 de deces), 340 extrase multilingve de stare civilă (270
extrase multilingve de naștere, 40 extrase multilingve de căsătorie, 30 extrase multilingve de deces);
236 de registre ( 18 registre de naştere de 200 file, 94 registre de naștere de 100 file, 2 registre de 50
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file, 14 registre de căsătorie de 200 file, 70 registre de căsătorie de 100 file, 20 registre de deces de
200 file, 18 registre de deces de 100 file) şi 1,500 litri cerneală specială.
De asemenea, la solicitarea instituţiilor prevăzute de lege, conform art. 27 din Metodologia
aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,
au fost eliberate 827 extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă.
În această perioadă au fost alocate 23 numere de divorț din Registrul unic al certificatelor de
divorț, au fost primite un număr de 275 certificate de divorț de la notarii publici, în toate cazurile
fiind operate mențiunile de divorț pe exemplarul II al actele de căsătorie și urmărit ca acestea să fie
transmise și la exemplarul I.
Au fost formulate 12 puncte de vedere către D.E.P.A.B.D. și soluționate un număr de 6
petiții, în toate situațiile fiind găsite soluții în vederea rezolvării problemelor semnalate ori fiind
informați cetățenii cu privire la prevederile legale în vigoare.
În perioada analizată au fost încheiate la U.A.T.-urile de pe raza județului un număr de 34
căsătorii mixte, în toate cazurile dosarele fiind corect întocmite și fiind transmise extrase pentru uz
oficial de pe actele de căsătorie și fotocopii ale certificatelor de naștere ale cetățenilor stăini la
D.E.P.A.B.D..
În perioada analizată s-au primit şi analizat un număr de 35 dosare de schimbare de nume
pe cale administrativă, fiind date în 32 dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj,
trei dosare fiind restituite pentru completare și un număr de 51 dosare de înregistrare tardivă a
nașterii, fiind date 47 avize ale DD și aprobari ale primarului localității, 4 dosare fiind restituite
pentru completare.
În vederea aplicării unitare pe raza judeţului a dispoziţiilor eşaloanelor superioare în domeniu,
Compartimentul de Stare Civilă a asigurat în această perioadă transmiterea către primării a
radiogramelor D.E.P.A.B.D., având totodată şi rolul de coordonator al activităţii din judeţ prin
acordarea de sprijin şi consultanţă de specialitate acolo unde s-a solicitat.
Situaţia principalelor activităţi de stare civilă desfăşurate în anul 2019 este prezentată
în Anexa 2 și Anexa 3.
D. Activitatea desfăşurată de compartimentul juridic şi contencios
Au fost avizate pentru legalitate un număr de 68 dispoziţii emise de Directorul executiv al
D.C.J.E.P. Gorj.
Au fost verificate 533 dosare de transcriere (425 naştere, 69 căsătorie, 39 deces), dintre care
au fost avizate pentru legalitate 494 referate (403 naştere, 56 căsătorie, 35 deces) pentru obținerea
avizului D.C.J.E.P. Gorj necesar transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă emise de către
autorităţile străine în registrele de stare civilă române.
Au fost verificate 153 dosare de rectificare, dintre care au fost avizate pentru legalitate 112.
Au fost avizate pentru legalitate 35 referate privind schimbarea numelui pe cale
administrativă, fiind date 32 dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, 3 dosare fiind
restituite pentru completare și un număr de 51 dosare de înregistrare tardivă a nașterii, pentru 47
dosare fiind dat avizul Directorului D.C.J.E.P. Gorj și aprobarea Primarului localității, 4 dosare fiind
restituite în vederea completării.
S-au transmis la D.E.P.A.B.D. 568 comunicări primite de la autoritatea judecătorească privind
interzicerea unor drepturi.
Au fost soluţionate 53 lucrări cu caracter general.
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Au fost avizate pentru legalitate 15 referate cu caracter general.
A fost asigurată implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese
ale funcționarilor publici din cadrul D.C.J.E.P. Gorj, fiind transmise în termenul legal 20 declarații
de avere şi 20 declarații de interese transmise către Agenția Națională de Integritate.
Au fost avizate pentru legalitate un num[r de 17 contractele ale instituției cu celelalte autorități
publice centrale și locale, precum și societățile comerciale prestatoare de servicii.
S-au întocmit și transmis către A.N.F.P. două rapoarte privind situația implementării
procedurilor disciplinare.
S-au întocmit şi au fost transmise către A.N.F.P. patru formate de raportare privind
consilierea etică.
S-a transmis către A.N.F.P. un format standard de transmitere a datelor privind comisiile
paritare și acordurile colective.
Instituția a fost reprezentată în 5 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată.
S-a acordat la cerere consiliere juridică personalului din cadrul D.C.J.E.P. Gorj şi al
S.P.C.L.E.P. din judeţ.
E. Activitatea desfăşurată pe linia resurselor umane
În decursul perioadei analizate, Compartimentul Resurse Umane a desfăşurat următoarele
activităţi:
Lunar a întocmit foile de pontaj, ştatele de plată, ştatul de virament a drepturilor băneşti către
Banca Raiffeisen pentru alimentarea conturilor de salarii a personalului Direcţiei.
Lunar au fost întocmite centralizatoare, situaţii recapitulative a drepturilor salariale, a
contribuţiilor de asigurări sociale, impozitului pe venit datorate potrivit legii de către salariaţi si de
instituţie, care se înaintează compartimentului financiar contabilitate .
Lunar s-a întocmit situația privind veniturile realizate de polițiștii detașați şi s-a transmis la
Direcția pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin fax.
Lunar s-au întocmit declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului
pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pe suport de hârtie şi sunt transmise electronic
către ANAF.
Au fost întocmite şi depuse la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, centralizatoarele privind
certificatele de concediu medical al salariaților.
Lunar s-a întocmit situaţia statistică S1- ancheta asupra câştigurilor salariale, trimestrial s-a
întocmit situaţia statistică LV- ancheta locurilor de muncă vacante. Aceste situaţii s-au transmis
electronic către Institutul Naţional de Statistică.
In trimestrul I al anului 2019 s-a întocmit situaţia statistică S3 – Anual (câştigurile salariale
pe anul 2018).
A fost întocmită documentația pentru stabilirea drepturilor salariale de care beneficiază
salariații din cadrul Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, începând cu
01.01.2019 şi cu 01.08.2019.
A fost întocmită documentaţia pentru încetarea de drept a raportului de serviciu al d-nei
Captilin Adela-Mona, referent grad profesional superior la Compartimentul ghișeu unic, din cadrul
Serviciului de evidență a persoanelor, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă
standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare la data de 15.02.2019.
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A fost întocmită documentaţia pentru trecerea la altă tranşă de vechime pentru dnul Oancea
Călin-Darius, consilier juridic începând cu luna septembrie 2019, şi pentru dna Mitu MihaelaEugenia, inspector începând cu luna octombrie 2019.
Potrivit Sentinţei nr. 641/21.06.2019 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.
780/95/2019 rămasă definitivă prin Decizia nr. 2289/16.10.2019 a Curţii de Apel Craiova, a fost
întocmită documentaţia pentru reintegrarea doamnei Captilin Adela-Mona în funcţia publică de
referent, cls. III, gradul profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul ghişeu unic – Serviciul de
evidenţă a persoanelor din cadrul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj.
S-a comunicat Agenției Județene de Ocupare a Forțelor de Muncă Gorj, situația posturilor
vacante la nivelul Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj.
A fost întocmită documentația pentru ocuparea prin transfer în interesul serviciului a funcţiei
publice de execuţie de consilier , clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul financiar contabilitate din cadrul Serviciului financiar contabilitate de la nivelul Direcţiei Comunitare Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Gorj, de către doamna Strinu Camelia, începând cu data de 03.06.2019.
A fost intocmită documentaţia pentru modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Comunitare
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj.
A fost întocmită documentaţia pentru modificarea Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj.
A fost întocmită documentația pentru ocuparea prin transfer în interesul serviciului a funcţiei
publice de execuţie de consilier , clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul regim
evidenţă din cadrul Serviciului de evidenţă a persoanelor de la nivelul Direcţiei Comunitare Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Gorj, de către doamna Ciocioi Maria-Simona, începând cu data de
16.09.2019.
S-au comunicat A.N.F.P. modificările intervenite în structura funcţiilor publice ale Direcţiei,
prin transmiterea documentelor pe suport de hârtie cât şi prin scanarea si transmiterea documentelor
prin intermediul utilizării portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici.
A fost asigurată acordarea concediilor de odihnă, a recuperării zilelor lucrate de către salariaţi
în perioada repausului săptămânal cât și pentru orele suplimentare lucrate peste program.
Au fost eliberate la cererea angajaţilor adeverinţe şi alte documente prin care se atestă
anumite situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţin.
A fost soluționată corespondența repartizata compartimentului resurse umane.
S-a realizat gestionarea dosarelor profesionale ale personalului Direcţiei.
Trimestrial a fost întocmit raportul privind stadiul realizărilor măsurilor privind formarea
profesională a funcţionarilor publici.
S-a realizat completarea registrului de evidenţă a intrărilor - ieșirilor unităților arhivistice
potrivit listelor de inventar primite de la compartimente.
F. Activitatea desfăşurată pe linia financiar – contabilitate
Pe parcursul anului 2019, compartimentul financiar-contabilitate a desfăşurat urmatoarele
activităţi
A fost întocmit bugetul anual de cheltuieli aferent anului 2019 pe baza propunerilor avansate
de servicii, compartimente fiind supus aprobării ordonatorului principal de credite, respectiv
Consiliul Judeţean Gorj.
Au fost întocmite 6 referat privind virările de credite şi o documentație privind rectificarea
bugetară și implicit 7 bugete care a fost depuse şi aprobate de către ordonatorul principal de credite,
care au fost operate și în sistemul Forexebug.
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A continuat implementarea sistemul integrat Forexebug în conformitate cu Ordinele
Ministrului de Finanțe fiind depuse lunar situațiile impuse, respectiv cont de execuție, balanța de
verificare, plăți restante și situația numărului de posturi, situația activelor și datoriilor instituțiilor
publice .
Au fost iniţiate şi vizate 618 angajamente legale.
Au fost iniţiate şi vizate 618 ordonanţări.
Au fost întocmite 575 ordine de plată.
Au fost întocmite 161 foi de vărsământ.
Au fost întocmite 495 note contabile.
Au fost introduse 150 facturi de la furnizori.
Au fost efectuate 313 de operaţiuni în modulul CASA.
Au fost efectuate 770 de operaţiuni în modulul BANCA.
Au fost verificate şi operate deconturile de cheltuieli.
Au fost introduse operaţiuni în modulul MATERIALE.
Au fost verificate, calculate şi operate foile de parcurs.
Au fost întocmite CEC-urile de ridicare numerar.
Au fost întocmite notele de corecție control angajamente bugetare.
Au fost efectuate rezervări de credite în sistemul Forexebug și recepțiile aferente acestora
pentru fiecare furnizor.
Au fost întocmite 12 situaţii privind monitorizarea cheltuielilor de personal, din care 4 situaţii,
respectiv cele trimestriale au fost defalcate pe funcţionari publici şi personal contractual, conform
legislaţiei.
Au fost întocmite situaţii privind deschiderile de credite, pornind de la execuţia la nivel de
alineat până la calculul sumelor necesare pentru luna următoare.
Au fost întocmite 12 note de fundamentare legate de deschiderile de credite.
Au fost întocmite 12 note justificative referitoare la sursa de finanţare, respectiv taxa pe
valoare adăugată.
Au fost întocmite 12 formulare referitoare la anexa 1şi anexa 30.
A fost urmărită execuţia bugetară conform clasificaţiei bugetare.
A fost actualizată permanent execuţia bugetară, în acest sens fiind întocmite referate de virări
de credite, ulterior fiind modificat bugetul.
A fost organizată şi întocmită evidenţa contabilă cu respectarea prevederilor Legii
contabilităţii.
A fost întocmită lunar balanţa de verificare a conturilor.
Lunar, a fost verificată egalitatea dintre rulaje şi soldul contului sintetic cu suma rulajelor şi
suma soldurilor conturilor analitice.
Au fost întocmite dările de seamă trimestriale şi anuale respectând normele metodologice
elaborate de MFP, au fost avizate la Trezoreria Municipiului Tg-Jiu şi au fost depuse la termenele
stabilite la ordonatorul principal de credite, Consiliul Judeţean Gorj.
Permanent, a fost ţinută evidenţa creditelor bugetare pe articole şi alineate, conform
clasificaţiei bugetare.
Zilnic, au fost încasate contravaloarea imprimatelor actelor de stare civilă.
Au fost încasate sume în lei de la Trezoreria Tg-Jiu pe baza CEC-ului de numerar.
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A fost întocmit zilnic Registrul de casă şi a fost verificată concordanţa dintre disponibilităţile
băneşti existente în casă cu soldul Registrului de casă.
Au fost efectuate plăţi în numerar pe baza documentelor de plată verificate şi supuse vizei
cfp.
Au fost depuse zilnic, la Trezoreria Tg-Jiu a sumelor încasate în ziua precedentă pe baza foii
de vărsământ.
Au fost ridicate zilnic extrasele de cont de la Trezoreria Tg-Jiu.
Zilnic au fost verificate operaţiunile de încasări şi plâţi înscrise în extrasele de cont cu
documentele de plată existente, au fost clarificate cu Trezoreria Tg-Jiu eventualele neconcordanţe.
Permanent au fost întocmite ordine de plată, pe baza ordonanţării la plată, verificând existenţa
semnăturilor autorizate, care ulterior au fost depuse la Trezoreria Tg-Jiu, în vederea efectuării plăţilor.
Au fost verificate deconturile de deplasare interna stabilind sumele de încasat/recuperat, după
caz.
Au fost verificate deconturile de cheltuieli materiale.
Au fost întocmite facturi şi dispoziţii de plată/încasare către casierie.
A fost asigurată contabilitatea angajamentelor.
A fost ţinută evidenţa analitică şi sintetică pentru intrările şi ieşirile de materiale, obiecte de
inventar, mijloace fixe.
Au fost înregistrate în contabilitate extrasele de cont.
A fost întocmit lunar, bilanţul scurt şi situaţia plăţilor restante.
A fost înregistrat în contabilitate registrul de casă.
Au fost verificate ştatele de plată de salarii, au fost întocmite documente de plată şi au fost
respectate termenele legale privind salariile şi contribuţiile la bugetul de stat şi bugetele speciale.
A fost controlată zilnic înregistrarea ordinelor de plată în extrasele de cont, a fost sesizată
Trezoreria Tg-Jiu în cazul apariţiei unor diferenţe şi au fost luate măsuri pentru remedierea situaţiei.
A fost asigurată desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii
Au fost întocmite şi depuse la termenele stabilite documentele pentru noua aplicaţie a
Trezoreriei- forexebug.
Situația bugetului de la începutul exercițiului financiar, până la finalul acestuia, se prezintă
astfel:
Total
Credite
inițiale

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

bugetare

1.760.000,00

1.760.000,00

Credite bugetare
definitive

1.868.090,00

1.868.090,00

0,00

Execuție bugetară

1.860.439,96

1.860.439,96

0,00

0,00

Ca execuţie bugetară, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj a avut
pentru anul 2019, un buget final , în secţiunea de funcţionare de 1.868.090 lei, din care 1.657.800 lei
au fost alocaţi pentru capitolul cheltuieli de personal, reprezentând 88,49% din buget, 215.100 lei
pentru capitolul bunuri şi servicii, respectiv 11,51% din buget.
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0

100

Sectiunea de functionare
Sectiunea de dezvoltare

Din bugetul aprobat la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, respectiv 1.657.800 lei, execuţia la
31.12.2019 este de 1.652.397 lei.Ca execuţie, din totalul cheltuielilor de personal, 92,53% reprezintă
cheltuieli salariale in bani,respectiv 1.528.797 lei, iar 2,16% reprezintă contribuţii aferente salariilor,
respectiv 35.697 lei, 1,65% reprezintă vouchere de vacanță, respectiv 27.350 lei și 3,66% reprezintă
indemnizație de hrană, respectiv 60.553 lei.

Cheltuieli de personal
Salarii în bani

Contribuții

Vouchere de vacanță

Indemnizație de hrană

1,65 3,66
2,16

92,53

Din bugetul aprobat la titlul 20 “Bunuri şi servicii“, respective 215.100 lei, execuţia la
31.12.2019 este de 212.944,29 lei. Analizând execuţia bugetară la sfârşitul anului 2019 la capitolul
bunuri şi servicii, procentual, acestea se prezintă astfel:
1,81% plăţi furnituri de birou, respectiv 3.857,54 lei;
0,47% plăţi materiale de curăţenie, respectiv 993,54 lei;
9,15% plăţi pentru energie electrică şi energie termică, respectiv 19.493,88 lei;
2,13% plăţi apă, canal şi salubritate, respectiv 4.545,63 lei;
3,76% plăţi carburanţi , respectiv 8.000,00 lei;
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1,71% plăţi piese de schimb pentru cele două autoturisme ale direcţiei, piese de schimb pentru
echipamentele IT din dotare respectiv 3.632,81 lei;
0,42% plăţi transport deplasări , respectiv 905,00 lei;
1,00% plăţi poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet, respectiv 2.126,36 lei;
3,54% plăţi imprimate acte stare civilă, respectiv 7.527,99 lei;
37,63% plăţi alte bunuri şi servicii pt. întreţinere şi funcţionare, respectiv, asistenţă tehnică
program informatic, măsurare câmp electromagnetic, buletin expertizare, servicii pază, spălat auto,
respectiv 80.136,61 lei;
31,42% plăți obiecte de inventar, respectiv 66.913,84 lei;
3,59% plăţi deplasări interne, respectiv 7.642,00 lei;
1,12% protecţia muncii, respectiv 2.391,98 lei;
2,24% asigurări auto, respectiv 4.777,10 lei;
Detalierea acestor cheltuieli este prezentată în graficul de mai jos.

Bunuri și servicii
Furnituri de birou

Materiale de curățenie

Energie și gaze

Apă canal

Carburanți

Piese de schimb

Transport

Telefonie

Imprimate stare civilă

Alte bunuri și servicii

Obiecte de inventar

Deplasări interne

Protecția muncii

Asigurări non-viață
3,59

1,12 2,24 1,81

9,15

0,462,13

3,76

31,42

1,71 0,42
1

3,54
37,63

În cursul anului 2019 au fost recuperate sume reprezentând imprimate de stare civilă
aferente anului precedent în sumă de 4.901,33 lei.
Pe parcursul anului 2019, compartimentul achiziții publice:
- a asigurat în procent de 100% serviciile, lucrările și produsele necesare desfășurării în
bune condiții a activității instituției;
- a atribuit toate contractele de achiziții publice cu respectarea legislației în vigoare;
- a asigurat constituirea şi păstrarea dosarelor de achiziţii publice, în condiții legale;
a operat modificări în programul anual al achiziţiilor publice, când situaţia sa impus, la cererile justificate ale șefilor de compartimente și servicii, cu aprobarea
conducătorului instituţiei, avizul compartimentului financiar contabil și respectarea
bugetului alocat;
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- a menținut, achiziționat și derulat următoarele contracte de prestări servicii, lucrări și
furnizare produse:

Nr.
crt.
1

Obiectul contractului/
acordului cadru
Contractul de comodat nr. 17259 înregistrat
cu nr. 327/11.01.2019 (gaze, pază, apă,
energie termică, energie electrică)

Denumirea furnizorului de contract
Adresa furnizorului, Nr. de
înmatriculare, Cod fiscal
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL GORJ, TG. JIU, Str. Victoriei,
nr. 2-4

Act adițional nr. SO_23069990/20.04.2017 la
Contractul pentru furnizarea de servicii
ROMTELECOM nr. SO_1572603 din
01.02.2008

S.C. ROMTELECOM S.A. ("RT"),
Bucureşti, Str. Piata Presei Libere, nr. 3-5,
Cladirea City Gate, etaj. 7-18 din Turnul de
Nord, sector 1, cod poștal 013702,
J40/8926/1997, RO427320

Act adițional nr. 3265 înregistrat cu nr.
28116/10.12.2018 la contractul de vânzarecumpărare carburanţi prin utilizarea
cardurilor corporative LUKOIL nr. 28116 din
22.01.2018

LUKOIL ROMANIA SRL, Bucureşti, str.
Elena Văcărescu, nr. 6, sect. 1,
J40/4469/1998, RO10547022

Contract de recertificare si supraveghere a
Sistemului de Management nr. 6285 din
18.07.2017

CERTROM cu sediul social: Magurele, str.
Atomistilor, nr. 111, jud. Ilfov si sediul
secundar: Bucuresti, Calea 13 Septembrie
nr. 231A, sector 5

Contract de prestări servicii spălat
autovehiculele DCJEP Gorj nr. 1735 din
13.06.2019

S.C. MATMERCONS S.R.L., Tg Jiu, str.
Unirii, Bl. 6, Sc. 1, et. 2, ap. 7 cu punct de
lucru în str. Victoriei, nr. 335, CIF
21520545, nr. din Reg.Com. J18/311/2007

6

Act adiţional nr. 4/11.12.2012 la Contractul
de servicii de date standard nr. 60109 din
27.03.2008

S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A.,
Bucureşti, Str. Piaţa Charles de Gaulle, nr.
15, sect. 1, J40/9852/1996, RO8971726

7

Act adițional nr. 467 din 23.01.2018 la
Contractul prestare servicii informatice nr.
39/05.06.2018 înregistrat la noi cu nr.
1539/05.06.2018

S.C. MED PRO S.R.L., Târgu Jiu, CUI
14848133, tel. 0723387370

8

Act adițional nr. 1083 din 01.04.2018 la
Contractul prestare servicii informatice nr.
39/05.06.2018 înregistrat la noi cu nr.
1539/05.06.2018

S.C. MED PRO S.R.L., Târgu Jiu, CUI
14848133, tel. 0723387370

9

Contract de prestări servicii informatice nr.
1463 din 15.05.2019

S.C. MED PRO S.R.L., Târgu Jiu, CUI
14848133, tel. 0723387370

10

Contract telefonie mobilă nr.
68833011/06.02.2019 în înregistrat la noi cu
nr. 651/08.02.2019

Orange România S.A., Bdul Lascăr
Catargiu, nr. 47-53, sector 1, București,
România, J40/10178/1996, CUI 9010105

11

Contract de prestări servicii în domeniul
securității și sănătății în muncă nr. 1444 din
13.05.2019.

SC ROGSAN SERV SRL, J 18/28/2012
CUI 29550908, com. Dragutesti, sat

2

3

4

5
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Cirbesti, nr. 23, tel. 0766897367,
ana.rogoveanu@yahoo.com
12

Contract de furnizare servicii de certificare nr. S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A., Tg.
Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, jud.
1637 din 18.06.2017
Gorj, CUI RO2163993,
J18/103/01.03.1991

13

Contract de furnizare servicii de certificare nr. S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A., Tg.
Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, jud.
534 din 12.02.2018
Gorj, CUI RO2163993,
J18/103/01.03.1991
Act adițional nr. 9/05.11.2019 la Protocolul
de colaborare nr. 1855 din 27.09.2010

SC POLARIS M HOLDING SRL
Constanţa, Str. Spiru Haret, nr. 2A,Pavilion
Administrativ, Cam. Nr. 1, J13/1645/1999,
RO12079629

15

Act adițional nr. 16 înregistrat cu nr.
3452/06.12.2019 la Contractul de prestare
serviciu de salubrizare al localităților nr.
30695 din 10.02.2009

SC POLARIS M HOLDING SRL
Constanţa, Str. Spiru Haret, nr. 2A,Pavilion
Administrativ, Cam. Nr. 1, J13/1645/1999,
RO12079629

16

Contract de prestări servicii medicale nr. 3454 "S.C. PRAXMED S.R.L. Targu Jiu, str.
Bdul Republicii, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 1, jud.
din 06.12.2019
Gorj, cod unic de inregistrare 15621995,
certificat de inregistrare J18/530/2003

14

- a achiziționat prin încredințare directă următoarele servicii, lucrări și produse:
Nr.
crt.

Servicii, lucrări și produse

Valoarea
(lei)
Anul 2018

Perioada

1

Furnituri de birou

3857,54

2

Materiale pentru curățenie

3

Încălzit, iluminat și forță motrică

4

Apă, canal și salubritate

4545,63

5

Carburanți și lubrifianți

8000

6

Piese de schimb

7

Transport, deplasări

8

Poștă, telecomunicații, radio, tv,
internet

01.01.2019
2126,36
31.12.2019

9

Materiale și prestări de servicii cu
caracter funcțional

7527,99

10

Alte bunuri și servicii pentru
întreținere și funcționare

80136,61

11

Alte obiecte de inventar

66913,84

12

Deplasări interne, detașări, transferări

13

Deplasări în străinătate

993,54
19493,88

3632,81
905

7642
0
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14

Pregătire profesională

15

Protecția muncii

16

Prime de asigurare non-viață

17

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

0
2391,98
4777,1
0,01

G. Soluţionarea petiţiilor şi primirea în audienţă a cetăţenilor
În această perioadă a continuat aplicarea măsurilor pentru creşterea calităţii şi eficienţei
activităţii de relaţii cu publicul, precum şi a diminuării numărului de reclamaţii şi sesizări, aşa cum
au fost ele stabilite în Planul anual de măsuri pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de
relaţii cu publicul la nivelul D.C.J.E.P. GORJ.
Atât la nivelul instituției noastre, cât şi la nivelul serviciile publice comunitare locale de
evidenţă sunt afişate în locuri special amenajate, programul de primire în audienţă a cetăţenilor, atât
la conducerea serviciilor respective, cât şi la conducerea D.C.J.E.P. Gorj, D.E.P.A.B.D. şi M.A.I..
Pe site-ul D.C.J.E.P. Gorj se regăsesc coordonatele de contact ale persoanelor cu atribuţii pe
această linie.
Drept urmare a implementării acestui complex de activități, facem precizarea că în anul 2019
s-a reușit o comunicare favorabilă și permanentă cu cetățenii, având drept rezultat faptul că numărul
petițiilor a fost foarte redus, respectiv 9 pe parcursul întregului an și nicio audiență, în toate situațiile
fiind găsite soluții în vederea rezolvării problemelor semnalate ori fiind informați cetățenii cu privire
la prevederile legale în vigoare.
În acest an au fost primite 8 cereri pentru eliberarea Certificatului privind domiciliul
înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, necesar în vederea obținerii unor
drepturi sau apărării intereselor cetățenilor români în străinătate, ce au fost transmisă spre competentă
soluționare la D.E.P.A.B.D..
Obiective prioritare pentru anul 2020
A. Pe linie de management:
1. Întărirea rolului coordonator al D.C.J.E.P., atât prin sprijin şi îndrumare metodologică a
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi oficiilor de stare civilă, cât
şi prin colaborarea cu primăriile care doresc înfiinţarea de noi servicii locale de evidenţă a
persoanelor sau rearondarea la alt serviciu;
2. Colaborarea pe plan local cu celelalte instituții și U.A.T.-uri în vederea implementării cu
succes la nivel județean a Proiectului Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor
de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), finanțat din fonduri europene, potrivit competențelor
D.C.J.E.P. și dispozițiilor D.E.P.A.B.D.;
3. Coordonarea, sprijinul și îndrumarea metodologică a activității S.P.C.L.E.P. pe linia
evidenței persoanelor în contextul proceselor electorale din anul 2020;
4. Continuarea monitorizării respectării procedurilor aferente sistemului de control intern
managerial şi actualizarea procedurilor
5. Continuarea monitorizării respectării procedurilor aferente sistemului de management al
calităţii şi actualizarea procedurilor;
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6. Continuarea colaborării cu alte instituţii din judeţ în vederea îndeplinirii sarcinilor
prevăzute de cadrul legislativ şi dispoziţional: Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor
de Date privind Evidenţa Persoanelor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, etc.;
7. Asigurarea pregătirii continue de specialitate pe linie de evidenţă a persoanelor, stare civilă,
informatică, prelucrarea datelor cu caracter personal, informaţii clasificate;
8. Continuarea menţinerii măsurilor pentru eliminarea sau limitarea factorilor de risc ce
generează sau favorizează corupţia în rândul personalului serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor stabilite prin Planul măsuri şi acţiuni privind prevenirea şi
combaterea faptelor de corupţie pentru anul 2020;
9. Derularea activităţilor din Planul de măsuri pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii
de relaţii cu publicul pentru anul 2020;
10. Mediatizarea informaţiilor de interes pentru cetăţeni privind actele de identitate şi starea
civilă.
B. Pe linia evidenţei persoanelor:
1. Continuarea controalelor tematice metodologice pe linia evidenței persoanelor și monitorizarea
punerii în practică la nivelul SPCLEP a măsurilor comunicate de către D.C.J.E.P. Gorj în vederea
remedierii neconformităților constatate.
2. Coordonarea activităților serviciilor publice comunitare locale din județ în contextul trecerii la
cartea electronică de identitate.
3. Pe linia reducerii numărului de persoane restanţiere pe linie de evidenţă a persoanelor:
- coordonarea activităţii SPCLEP privind persoanele restanţiere pe linie de evidenţă a
persoanelor, din trimestrul anterior, potrivit Planului comun de acțiune I.G.P.R.-D.E.P.A.B.D.
nr. 284316/3415383/2019 privind desfășurarea activităților pentru punerea în legalitate a
persoanelor care dețin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat ori nu au solicitat
eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2018.
- coordonarea organizării și desfășurării de către SPCLEP a activităţilor de preluare a imaginii
şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate, în situaţiile prevăzute la
art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr.
1375/2006;
- coordonarea activităţilor SPCLEP în scopul identificării persoanelor fără acte de identitate
aflate în unităţile sanitare şi de protecţie socială pentru punerea în legalitate;
- continuarea colaborării cu reprezentanţii etniei rromilor pentru identificarea şi punerea în
legalitate a persoanelor fără acte de identitate.
C. Pe linie de stare civilă:
1. Acordarea unei importanțe sporite activității de coordonare și control a ofițerilor de stare civilă din
cadrul S.P.C.L.E.P. și oficiilor comunale care se va desfășura conform dispozițiilor legale și PSDEPABD-SC-26/13.12.2018, prin verificarea tuturor U.A.T.-urilor din județ și reverificarea celor cu
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probleme deosebite, manifestând exigență în cazul constatării unor abateri sau neglijențe din partea
persoanelor supuse controlului.
2. Colaborarea pe plan local cu celelalte instituții și U.A.T.-uri în vederea implementării cu succes la
nivel județean a Proiectului S.I.I.E.A.S.C., finanțat cu fonduri europene, potrivit competențelor
D.C.J.E.P. și dispozițiilor D.E.P.A.B.D..
3. Creșterea calității serviciilor pe linie de stare civilă prestate cetățenilor de către ofițerii de profil,
atât prin activități de coordonare zilnice efectuate la solicitarea acestora, cât și prin instruirile
semestriale organizate de către D.C.J.E.P..
4. Coordonarea și îndrumarea activităţilor de punere în legalitate pe linie de stare civilă a minorilor
instituţionalizaţi şi a persoanelor internate în unităţi de protecţie socială, prin verificări ale
persoanelor desemnate din cadrul S.P.C.L.E.P. la aceste instituții și acordarea de sprijin la
solicitarea acestora, inclusiv prin deplasări cu camera mobilă.
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AGENȚI ECONOMICI AFLAȚI SUB AUTORITATEA CONSILIULUI
JUDEȚEAN GORJ

I.
PARCUL INDUSTRIAL GORJ
Conform raportărilor primite din partea administratorului Parcului Industrial Gorj, pe parcursul
anului 2019, activitatea de organizare și funcționare s-a desfășurat, după cum urmează:
- Închirierea de spații de producție
- Întreținerea infrastructurii
- Consultanță în vederea deschiderii de noi societăți
- Demersurile necesare in vederea executarii alimentarii separate cu energie electrica a
Parcului Industrial
Situația economică la 31.12.2019:
- Venituri totale: 242.042,75 lei
- Cheltuieli totale: 237768, 47 lei
Ponderea semnificativă a cheltuielilor:
- Cheltuieli cu salariile: 171744 lei
- Cheltuieli combustibil: 2530,77 lei
- Piese auto : 121,85 lei
- Cheltuieli cu energia: 1785,71 lei
- Servicii bancare:
783 lei
- Amortizare: 44380,56
- lmpozite și taxe: 3654,721ei
Încheierea contractului cu S.C. PIRELLI (în prezent Leoni) a adus un plus de dezvoltare a
zonei prin crearea a sute de locuri de muncă. S-au depus eforturi de diminuare la minim a cheltuielilor.
În acest sens, S.C. Parc Industrial Gorj S.A. a încheiat anul cu un profit de 4274,281 lei.
Lista agenţilor economici care activează în parcul industrial, la sfârşitul anului de raportare
(decembrie 2019):
Nr.
crt.

Denumire

Clasificare
întreprindere

Anul localizării

micro/mica/
mijlocie/mare

Descrierea
activităţilor
desfăşurate

Nr.
salariați

Ţara de origine a
agenţilor economici
*)

(conform cod
CAEN şi CPSA)

1.

S.C. CONFEX
CYRANO S.R.L.

MICA

2008

Fabricare articole
îmbrăcăminte 1413

22

ROMANIA

2.

S.C. SOYMEX COM
S.R.L.

MICA

2005

Confecții metalice

18

ROMANIA

3

S.C. YLICEN SERV
S.R.L

MICA

2014

Tăierea și rindeluirea
lemnului 1610

12

ROMANIA

4

S.C. LEONI S.A

MIJLOCIE

2018

Cablaje auto

500

ITALIA

5

S.C. NEWDUMAD

MICA

2018

Tăierea și rindeluirea
lemnului 1610

3

ROMANIA

SRL
6

S.C. EUROM
LEGNO 2013 S.R.L.

MICA

2013

Tăierea și rindeluirea
lemnului 1610

10

ROMANIA

7

SC ARTEMISIA
CONCEPT CENTER
SRL

MICA

2019

Producerea de peleți

2

ROMANIA

8

S.C. VAMILILI SRL

MICA

2018

Confecții metalice

8

ROMÂNIA
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Efectivul salariaţilor în parcul industrial la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2019):
Societatea-administrator (Nr. persoane)

6, din care 3 cu program de 2 ore/zi

Agenţii economici locatari în parcul
industrial administrat (Nr. persoane)

575

Administratorul parcului industrial:
a) respectă și monitorizează respectarea principiilor generale înscrise la art. 2 din Legea nr.
186/2013;
b) efectueaza selecția rezidenților parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte,
în condițiile regulamentului adoptat în acest sens;
c) încheie contracte de administrare și prestări de servicii conexe cu rezidenții parcului, selectați
potrivit regulamentului adoptat în acest sens;
d) asigură rezidenților parcului dreptul de folosință asupra utilităților care formează obiectul
contractelor de administrare și prestări de servicii conexe încheiate cu aceștia;
e) asigură rezidenților parcului, inclusiv celor mentionați la art. 10 alin. (4) din Legea nr.
186/2013, dreptul de folosință asupra infrastructurii comune;
f) efectuează lucrările și serviciile de mentenanță reparații și/sau modernizări, convenite, după
caz, asupra infrastructurii parcului, astfel încât să asigure rezidenților parcului folosința normală
asupra unităților, infrastructurii exclusive și infrastructurii comune;
g) încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, dintre care enumeram, cu titlu
exemplificativ, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicații, gaze naturale;
h) elaborează strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
i) asigură publicarea informărilor prin intermediul web site-ului propriu și al avizierului;
j) gestionează fondurile financiare obținute din activitatea de administrare a parcului industrial,
în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
k) colaborează și cooperează cu autoritățile publice centrale și/sau locale, interne și/sau
comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul parcului industrial, precum și în scopul
implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial;
l) colaborează și cooperează cu organizațiile neguvernamentale, cu camerele de comert și
industrie și, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea implementării strategiei de
dezvoltare a parcului industrial.
II. SC ”ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ȘI PODURI GORJ” SA
În baza raportărilor primite de la CONSULTING COMPANY IPURL, în calitate de
administrator judiciar al debitorului SC ”Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” SA, vă prezint
stadiul procedurii insolvenței debitorului SC ”Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” SA:
- Conform intenției manifestată prin declaratia prevazuta de art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr.
85/2014 și având în vedere precizările administratorului judiciar din raportul prevăzut de art. 97,
debitorul prin administratorul special a depus la dosarul cauzei la data de 18.01.2019 planul de
reorganizare a activitatii, propus de acesta.
- Prin sentinta nr. 77/2019 pronunțată de Tribunalul Gorj la data de 12.03.2019 în dosarul nr.
1248/95/2018, având în vedere procesul verbal al adunării creditorilor din data de 11.02.2019,
constatând ca sunt întrunite prevederile art. 139 alin. (1) lit. C și lit. f. și alin. (2) din Legea nr.
85/2014, a fost confirmat planul de reorganizare a activității propus de debitorul
ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ȘI PODURI GORJ SA.
- În conformitate cu dispozițiile art. 141 din Legea nr. 85/2014, urmare a confirmării planului
de reorganizare, debitorul își deruleaza activitătea conform planului confirmat, sub conducerea
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administratorului special, Florica Marius Iulian și sub supravegherea
administratorului
judiciar.
- Prin sentinta nr. 1/2019 pronunțată la data de 14.01.2019 de Tribunalul Gorj în dosarul nr.
4864/95/2016, definitivă, a fost admisă acțiunea formulată de Întreprinderea de Drumuri și Poduri
Gorj SA și au fost obligate pârâtele Smart Building Project SRL și Imob Infrastructura SRL, în
solidar, la plata sumei de 3.891.608,63 lei, actualizată cu inflația și dobânda legală și la plata sumei
de 52.731,07 lei cheltuieli de judecată.
- Prin sentinta nr. 884/2019 pronunțată de Tribunalul Gorj la data de 18.10.2019 în dosarul nr.
5527/95/2017 a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de Întreprinderea de
Drumuri și Poduri Gorj SA și s-a dispus obligarea pârâtului Orașul Tismana la plata sumei de
301.704,47 lei. Împotriva sentinței nr. 884/2019 au fost formulate recursuri atât de reclamantă,
cât și de pârâtă, din informațiile disponibile pe portalul instanțelor de judecată rezultând că dosarul a
fost înregistrat la Curtea de Apel Craiova.
- Privitor la programul de plată a creanțelor din planul de reorganizare confirmat, conform cap.
VIII, pct. VIII.2. din planul de reorganizare, raportat la anexele 12-15 la plan, s-a prevăzut ca plățile
către creditori să înceapă cu luna a 3-a - scadentă la data de 12.06.2019, față de data confirmării
planului, 12.03.2019.
- În prezent, activitatea debitorului este restrânsă. Este în derulare contractul nr.
1832/04.11.2019 încheiat cu beneficiarul Zoom SRL, parțial executat.
- Societatea are în prezent un numar de 20 salariați activi, care asigură atât paza la sediul central
și la punctele de lucru din Târgu Jiu - str. Ana Ipătescu, Peștișani - Gureni și Târgu Cărbuneș ti, cât
și acoperirea celorlalte necesități legate de evidența contabilă, personal, gestiunea patrimoniului,
în situația începerii activității urmând a se reloca în funcție de lucrările în curs de execuție.
Prezentul Raport de activitate va fi comunicat Președintelui Consiliului Județean Gorj,
consilierilor județeni și afișat pe site-ul Consiliului Județean Gorj.
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