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CAPITOLUL 1 

 

Obiective strategice ale Instituiei Prefectului –jude ul Gorj 

 

Scop 

          Scopul prezentei strategii este acela de a  îmbunt i calitatea serviciilor furnizate de 

Institu ia Prefectului i de a asigura dezvoltarea judeului Gorj, al turi de celelalte instituii i 

autorit i publice organizate la nivel local i jude ean, prin utilizarea pârghiilor conferite 

Institu iei Prefectului de ctre legislaia în vigoare. 

Viziune 

          Instituia Prefectului – Judeul Gorj î i propune s devin  un model de bune practici în 

furnizarea serviciilor de calitate, în ideea  modernizrii  administraiei publice din judeul 

Gorj i integr rii depline în construcia european. 

Misiune 

          Instituia Prefectului – Judeul Gorj vegheaz la respectarea Constituiei, a legilor, 

ordonanelor, hot rârilor Guvernului, a celorlalte acte normative i a ordinii publice, creându-

se astfel o cultur a calit ii care s  asigure îmbunt irea continu a serviciilor furnizate i 

cre terea satisfaciei cet enului – client.  

Valori  

          În desf urarea activit ilor sale, Instituia Prefectului – Judeul Gorj se angajeaz s  

respecte urmtoarele principii i valori: 

Orientarea ctre client – Instituia Prefectului este preocupat de înelegerea, 

satisfacerea i dep irea cerinelor, nevoilor i a tept rilor cet enilor – clieni; 

Leadership – prefectul judeului Gorj stabilete unitatea dintre scopul i orientarea 

institu iei, creaz i menine mediul intern în care personalul este pe deplin implicat 

în realizarea obiectivelor instituiei; 

Abordarea managementului ca sistem –  Instituia Prefectului identific, în elege i 

conduce procesele correlate ca un sistem, asigurând un nivel ridicat de eficien i 

eficacitate în realizarea obiectivelor sale; 
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Abordarea bazat pe fapte în luarea deciziilor – la nivelul instituiei deciziile se 

bazeaz pe analiza datelor i informa iilor; 

Legalitate, imparialitate i obiectivitate – personalul instituiei are obligaia de a 

respecta Constituia, legile i celelalte acte normative i de a aciona în mod obiectiv 

i neutru fa  de interesele politice, economice sau de orice alt natur , în exercitarea 

atribu iilor ce îi revin; 

Transparen i liber acces la informaiile de interes public – funcionarii publici 

furnizeaz cu promptitudine informaiile referitoare la activit ile pe care le 

desf oar , precum i orice alte informaii de interes public; 

Eficien  – în desf urarea activit ilor -  Institu ia Prefectului asigur i menine un 

raport optim între resursele utilizate i rezultatele obinute; 

Responsabilitate – personalul instituiei î i exercit  atribuiile cu seriozitate, 

promptitudine, implicare total i corectitudine; 

Profesionalism – colectivul de lucru îi exercit  atribuiile cu dedicare fa de carier, 

competen  i solidaritate fa  de colegi, fiind, în acelai timp promovat competiia 

loial ; 

Relaii reciproc avantajoase cu partenerii – Instiuţia Prefectului i partenerii 

s i sunt interdependeni, iar relaia lor reciproc avantajoas cre te abilitatea de a spori 

eficiena în activitatea întreprins.

Atingerea acestor obiective a presupus implicarea fiecrui angajat al Instituiei 

Prefectului astfel încât, deciziile, orientrile i m surile adoptate la nivelul judeului Gorj s  

fie în concordan cu complexul reglementrilor europene i a acquis-ului comunitar.  
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CAPITOLUL 2 

 

Organizarea Instituţiei 

 

     2.1.  Structura personalului  

Aparatul de specialitate al Instituţiei Prefectului – judeţul Gorj este format dintr-un numr 

total de 89 de posturi, dintre care: 

Posturi ocupate: 85 

Posturi vacante: 4 

Înalţi funcţionari publici: 3 

Funcţionari publici: 45 

Funcţionari publici cu regim special: 25 

Personal contractual: 11 

Personal contractual cu regim special: 5 

Angajaţi cu studii superioare: 60 

Angajaţi cu studii medii: 25 

 

2.2. Organigrama Instituţiei 

 În data de 25 august 2008 a fost adoptat prin Ordinul Prefectului Nr. 303/14.07.2009 

noua organigram a Instituţiei Prefectului – judeţul Gorj. Schimbarea structurii 

organizatorice a Instituţiei Prefectului a constituit un pas important în procesul de 

implementare al sistemului de management al calitţii. Noua structur organizatoric are ca 

noutate înfiinţarea Biroului de IT&C, necesar îmbun t ţirii sistemulul informatic al 

instituţiei.  

În cadrul structurii de organizare a Instituiei Prefectului funcioneaz servicii i 

compartimente de specialitate în condiiile legii astfel: 

1. Serviciul Verificarea legalit ii, a aplic rii actelor normative, contenciosul 

administrativ i urm rirea aplic rii actelor cu caracter reparatoriu  cu dou 

compartimente: 
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compartimentul Verificarea legalitii, a aplic rii actelor normative i contenciosul 

administrativ; 

compartimentul Urmrirea aplic rii actelor cu caracter reparatoriu; 

2. Serviciul Integrare european , cooperare internaional , dezvoltare economic i 

monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, cu dou  compartimente: 

compartimentul Integrare european i cooperare internaional ; 

compartimentul Dezvoltare economic i monitorizarea serviciilor deconcentrate; 

3. Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane i Administrativ; 

     4. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor Simple; 

      5. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a 

Vehiculelor; 

Cu atribuii specifice în directa subordonare a prefectului funcioneaz: 

Cancelaria Prefectului 

Corpul de Control al Prefectului 

Audit Intern 

Biroul de Informare, Relaţii cu Publicul şi Secreatriat 

 

Schematic, structura de organizare a Instituiei Prefectului – Judeul Gorj se prezint astfel:      
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CAPITOLUL 3  

 

Manualul Calit ii i Regulamentul de Ordine Interioar  ale Institu iei Prefectului – 

Jude ul Gorj 

 

3.1 Manualul calit ii 

 

În domeniul calit ii, Institu ia Prefectului – Judeul Gorj a elaborat documentaia 

obligatorie în vederea obinerii certificatului de calitate conform standardului SR EN ISO 

9001:2000. Astfel, în afara celor ase proceduri de sistem (Controlul documentelor, cod: PS-01,  

Controlul înregistrrilor, cod: PS-02, Audit intern, cod: PS-03, Controlul serviciului neconform, 

cod: PS-04, Aciuni corective, cod: PS-05, Aciuni preventive, cod: PS-06), a fost finalizat i 

Manualul calit ii institu iei, cod: MC. 

Manualul calit ii con ine o descriere general a sistemului de management al calitii 

instituit în cadrul Instituiei Prefectului – Judeul Gorj, urmând ca procedurile, atât cele de 

sistem, cât i cele operaionale, s detalieze aspectele referitoare la sistemul calitii, în func ie de 

obiectul fiec reia dintre ele. 

În cadrul Instituiei Prefectului, a fost creat un sistem de management al calitii 

documentat, bazat pe patru piloni principali: analiza cerinelor i satisfaciei clien ilor i 

angajailor institu iei, monitorizarea i m surarea proceselor sistemului de management al 

calit ii, auditul calit ii i îmbun t irea continu a sistemului de management al calitii. Astfel, 

prin Manualul calit ii, accentul a fost pus pe dou componente principale: analiza i planificare 

strategic.  

Pentru fiecare din cei patru piloni de mai sus, prin ordin al prefectului au fost constituite 

grupuri de lucru care îi desf oar  activitatea în baza propriilor proceduri operaionale.  

Filtrul final de analiz a fost prevzut, prin Manualul calit ii, a fi analiza efectuat de 

management. Astfel, prin intermediul unor edine anuale, managementul de vârf al instituiei 
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analizeaz propriul sistem de management al calitii, pe baza rapoartelor i a informaiilor 

primite de la cele patru grupuri de lucru  menionate anterior. Aceste informaii constituie date de 

intrare ale analizei efectuate de management. În urma edinelor de analiz ale managementului 

de vârf al instituiei, va fi elaborat de ctre reprezentantul managementului pentru calitate un 

raport sau un proces-verbal de analiz, care va conine atât aspectele favorabile i nefavorabile 

identificate, cât i c ile de aciune stabilite i agreate de conducerea Instituiei Prefectului. 

Manualul calit ii con ine, de asemenea, capitole i subcapitole referitoare la procese 

precum controlul i asigurarea calitii serviciilor furnizate de instituie clienilor s i, asigurarea 

calit ii proceselor sistemului de management al calitii, dar i identificarea îns i a proceselor 

care se desfoar  în cadrul instituiei i interaciunea dintre ele. Astfel, în Instituia Prefectului 

au fost identificate trei tipuri de procese: manageriale, suport i de realizare a serviciului.  

În cuprinsul Manualului, conform standardului de referin SR EN ISO 9001:2000, se 

reg sesc i documentele „Politica în domeniul calitii” i „Angajamentul prefectului” cu privire 

la calitate. Ambele documente au fost difuzate întregului personal al instituiei, urmând s fie 

însu ite de ctre acesta. 

 3.2. Regulamentul de Ordine Interioar  

În urma analizelor efectuate în domeniul calitii i în vederea eficientizrii modului de 

organizare i func ionare, Instituia Prefectului – Judetul Gorj i-a stabilit ca prioritate i 

îmbun t irea documentelor referitoare la propria organizare intern.  

Astfel, unul dintre obiective a constat în actualizarea i îmbun t irea Regulamentului de 

Ordine Interioar. Prin aceasta, s-a dorit armonizarea sa cu legislaia în vigoare, introducându-se 

capitole i prevederi clare referitoare la: 

Conduita funcionarilor publici care îi desf oar  activitatea în cadrul Instituiei 

Prefectului – Judetul Gorj, reglementat prin Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit 

a funcionarilor publici; 

Liberul acces la informaiile de interes public, reglementat prin Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaiile de interes public; 
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Institu ia avertizorului public, reglementat prin Legea nr. 571/2004 privind protecia 

personalului din autoritile, institu iile publice i din alte unit i care semnaleaz 

înc lc ri ale legii; 

Regimul incompatibilit ilor i conflictele de interese, reglementate prin Legea nr. 

161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei în exercitarea demnitii 

publice, a funciilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei. 

De asemenea, modificarea Regulamentului de Ordine Interioar s-a datorat i stabilirii unei 

noi  organigrame a instituiei. 

În prezent, Regulamentul se afl în curs de finalizare i de aprobare prin ordin al prefectului. 
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CAPITOLUL 4 

 

M suri întreprinse de prefectul judeţului Gorj pentru eficientizarea activit ţii structurii  

Iniţierea implementrii Sistemului de management al Calitţii (ISO 9001/2001) la nivelul 

instituţiei  

Realizarea,  în cadrul instituiei a unei reele informatice de date structurate care s 

permit  integrarea neredundant a fluxului informaional, atât pe vertical cât i pe 

orizontal  

Implementarea de facto a aplicaiei informatice SIPA pentru gestionarea  în mod eficient 

a petiiilor i audienelor 

Echilibrarea programului de audiene i distribuirea lui  în funcie de problematica i de 

specificul de bran  

Crearea Biroului de Informare, Relaii cu Publicul i Secretariat, precum i integrarea sa 

în structura organizatoric subordonat direct prefectului, eficientizându-se  astfel 

informaia intra i inter – instituional  

Crearea unui sistem eficient de elaborare, adoptare i monitorizare a hotrârilor ini iate în 

Colegiul Prefectural   

Armonizarea elementelor organizatorice din Organizaia Direciei de profil pentru 

cre terea cu 400% a vitezei de restituire a proprietilor confiscate abuziv de regimul 

comunist 

Cre terea gradului de contientizare a personalului din cadrul serviciilor publice 

comunitare privind integrarea în structura organizatoric a Instituiei Prefectului, pentru o 

mai bun  gestionare a fluxului informaional i cre terea calit ii serviciilor  specifice 

oferite clienilor. 
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CAPITOLUL 5 

 

Agenda de lucru a prefectului 

 

5.1. Întâlniri guvernamentale 

În perioada aprilie – decembrie 2008  Instituia Prefectului a avut cinci întâlniri oficiale, 

la nivel guvernamental, prin care Victor Bana,  prefectul judeului Gorj a susinut interesele 

judeului. Oficialit ile care au vizitat judeul Gorj în aceast perioad au fost: domnul Cristian 

David – Ministrul Internelor i Reformei Administrative, domnul Varujan Vosganian – Ministrul 

Economiei i Finanelor Publice, domnul Emanoil Negu – eful Corpului de Control al Primului 

Ministru i domnul Victor Mora – consilierul Ministrului Autoritii Na ionale de Sn tate 

Public . 

Vizita domnului Ministru Cristian David a avut scop admninistrativ, urmrind o 

colaborare cât mai bun între Instituia Prefectului i institu iile publice deconcentrate. În cadrul 

întâlnirii, prefectul Victor Bana i-a prezentat domnului ministru problemele cu care se confrunt 

judeul Gorj i propuneri pentru soluionarea acestora. 

Domnul Ministru Varujan Vosganian a vizitat judeul Gorj pentru a discuta cu 

administraia i sindicatele din cadrul Societii Na ionale a Lignitului Oltenia pe marginea 

blocajului financiar ce afecta unitatea în acea perioad.  

În scopul crerii investi iei din localitatea Turceni, judeul Gorj, respectiv fabrica de gips 

carton Lafarge, domnul secretar de stat, Emanoil Negu, a partcipat la discuiile privind 

concretizarea proiectului. 

În luna octombrie a avut loc vizita domnului Viorel Palac , Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Economiei i Finanelor, în vederea contracarrii grevei generale declanate la mina 

Plo tina.  
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Consilierul Ministrului Sn t ii, Victor Mora, a venit în judeul Gorj pentru a discuta cu 

oficialit ile locale despre înfiinarea unui spital de urgen cu fonduri guvernamentale i 

structurale. 

    

 5.2. Întâlniri cu delega ii str ine 

 

În aceeai perioad ,  domnul prefect Victor Bana a primit ase delegaii str ine, ocazie 

cu care le-au fost prezentate posibilitile de investiii în judeul Gorj. 

În luna mai a fost organizat întâlnirea cu membrii Clubului Investitorilor 01, la care au 

participat, pe lâng oficialit ile locale, i investitori str ini din 11 ri. 

Un alt grup de investitori strini, de origine spaniol, s-a întâlnit în data de 6 decembrie 

2008 cu reprezentanii Institu iei Prefectului i au încheiat parteneriate cu mai multe primrii din 

jude pe diferite domenii, cum ar fi turismul, agricultura i lucr ri de infrastructur. 

Întâlnirea cu domnul Carlos Guerra, director Internaional U.S. Power Consult,  s-a 

desf urat în vederea întocmirii raportului de finanare a proiectului “Studiul de fezabilitate  – 

Termocentrala Motru” i stabilirii termenilor de referin. 

În luna iulie Victor Bana – prefectul judeului Gorj s-a întâlnit cu Daniele Mancini – 

ambasadorul Italiei în România. 

 Întâlnirea  cu reprezentanii Applied Ecological Services Inc., Universitatea Wisconsin – 

Milwaukee i Universitatea Ovidius Constana, a avut ca scop reconstrucia ecologic i strategia 

de relansare economic pentru dezvoltarea durabil în zonele afectate de închiderea minelor din 

judeul Gorj. 

O întâlnire care s-a concretizat cu o investiie de 100 000 de euro in judeul Gorj, a fost 

aceea cu delegaia companiei franceze Lafarge. În cadrul întâlnirii, prefectul judeului Gorj i 

Philppe Questiaux – directorul Grupului Lafarge, au pus bazele înfiinrii fabricii de gips carton 

în localitatea Turceni. 
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5.2. Participarea la evenimentele  coordonate de Instituia Prefectului – jude ul 

Gorj 

În perioada 31.03.2008 – 15.06.2008, Victor Bana , prefectul judeului Gorj, a coordonat 

activit ile din programul calendaristic privind organizarea i desf urarea alegerilor 

locale din data de 31 mai 2008. 

9 Mai 2008 – Instituia Prefectului a organizat festivitatea de srb torire a Zilei  Eroilor, 

cât i a Zilei Europei. 

În data de 16 mai 2008 a fost organizat întâlnirea cu membrii Clubului Investitorilor 01.  

26 Iunie 2008 – Instituia Prefectului a organizat manifestrile dedicate Zilei Naionale a 

Drapelului 

11 iunie  2008 - organizarea  Crosului Administraiei în Parcul Constantin Brâncui din 

Târgu-Jiu 

29 iulie 2008 – manifestri dedicate Zilei Naionale a Imnului 

17 septembrie 2008 – organizarea Zilei Excelenei în Educaie 

În perioada 21septembrie 2008 – 30 niembrie 2008, Victor Bana, prefectul judeului 

Gorj, a coordonat activitile din programul calendaristic privind organizarea i 

desf urarea alegerilor parlamentare din data de 30 noimebrie 2008. 

30 octombrie 2008 – organizarea Zilei Porilor Deschise la Instituia Prefectului judeului 

Gorj 

1 decembrie 2008 – manifestri dedicate Zilei Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 

20 – 30 decembrie 2008 – primire colindtori 

21 ianuarie 2009 – organizarea dezbaterii Proiectului “Young Professionals Scheme”  

 

5.4. Particip ri la evenimente socio-economico-culturale  

Luna aprilie: 

Seminarul de promovare a programului Operaional Sectorial Mediu, organizat de 

Organismul Intermediar Craiova în colaborare cu ADR 4 S-V Oltenia 
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Manifest rile organizate cu ocazia aniversrii a 158 de ani de la înfiinarea Jandarmeriei 

Române 

Seminarul Internaional de lansare a proiectului privind lupta discriminrii, organizat de 

Asociaia Tineret i Dezoltare Regional  

Întâlnire cu reprezentanii U.M. Sadu i sindicate, privind activitatea de producie i 

situaia economico – financiar a uzinei 

Simpozionul de comemorare a Zilei Mondiale a Sn t ii, “S  ne protejm s n tatea de 

clim ” 

Manifest rile organizate cu ocazia Zilei Internaionale a Rromilor 

 

Luna mai: 

Seminarul de informare pentru potenialii solicitan i asupra oportunitilor de finanare 

nerambursabil oferite prin programul operaional sectorial “Dezvoltarea resurselor 

umane” 

Festivitatea de deschidere a Campionatului naional de tir al Ministerului Internelor i 

Reformei Administrative 

Deschiderea seminarului de instruire privind cadrul comun de autoevaluare a modului de 

func ionare a instituiilor publice (CAF) 

Conferina privind terorismul organizat de Serviciul Român de Informaii  

Edi ia festiv  a Consiliului Local Târgu-Jiu organizat cu ocazia deschiderii ediiei a opta 

a Zilelor Municipiului Târgu-Jiu 

Seminarul “Rromii, încotro?” organizat de Agenia Naional  pentru Rromi 

Întâlnire cu elevii Colegiului Naional “Tudor Vladimirescu”, cu prilejul organizrii unei 

noi ediii a proiectului “Primvara  European”  

Sesiunea de comunicri “Drept românesc – drept comunitar”, organizat de Universitatea 

Constantin Brâncui din Târgu-Jiu 

Întâlnire cu medicii radiologi din judeul Gorj 
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Evocarea împlinirii a 55 de ani de la arestarea lui Tudor Arghezi în lagrul de la Târgu-

Jiu 

Reuniunea cu Comitetului judeean de Sprijin în cadrul programului PHARE „Împreun 

vom reui”, referitor la accesul la educaie pentru grupurile dezavantajate 

 

Luna iunie: 

Lansarea Proiectului PHARE “Centrul de asisten i sprijin pentru incluziunea social a 

tinerilor de peste 18 ani provenii din sistemul de stat” organizat de fundaia S.O.S. Copiii 

Gorjului 

Dezbaterea privind Ziua Mondial a Mediului, organizat de Agenia pentru Protecia 

Mediului  

Inaugurarea instalaiei moderne de ambalare i îns cuire a  paleilor de ciment de la 

fabrica Lafarge Ciment Târgu-Jiu 

 

Luna iulie: 

Manifestarea  aniversrii a 30 de ani de activitate la Complexul Energetic Turceni 

 Ziua Energeticianului la Complexul Energetic Rovinari 

Inaugurarea podului de la Lainici 

Deschiderea Simpozionului Naional de Sculptur Constantin Brâncui 

Ceremonia de numire a preedintelui Rotary Club Târgu-Jiu 

 

Luna august: 

Campionatul Naional de vitez pe traseul montan Rânca, organizat de  Clubul Sportiv 

AutoKarting i ACR Gorj 

Ziua Porilor Deschise organizat de Agenia Judeean  de Ocupare a Forei de Munc 

Gorj 

Zilele Oraului Târgu-Crbuneti 
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Festivalul Internaional de Folclor, organizat de Primria municipiului Târgu-Jiu 

 

Luna septembrie: 

Deschiderea anului şcolar la Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu   

Ziua Contabilului  

Festivalul interjudeţean de folclor pastoral „Coborâtul oilor de la munte” 

 

Luna octombrie: 

Simpozionul Naional cu tema: “70 de ani de la inaugurarea Ansamblului Monumental 

Calea Eroilor din Târgu-Jiu”, organizat de Primria municipiului Târgu-Jiu;  

Seminarul “144 de ani de la înfiinarea primului Consiliu Judeean Gorj” 

Aniversarea a 116 ani de la înfiinatarea spitalului Târgu-Crbuneti 

 Deschiderea anului universitar 2008/2009 la Universitatea Titu Maiorescu, centrul 

teritorial Târgu-Jiu 

Inaugurarea cotidianului “Observator Media” 

Festivitatea Zilei Internaionale a Persoanelor Vârstnice, organizat de Primria Târgu-

C rbuneti 

 Deschiderea anului universitar 2008/2009 la Universitatea Constantin Brâncui din 

Târgu-Jiu 

Deschiderea Expoziiei de Art  având ca tematic bisercile româneti 

Ceremonialul militar organizat cu ocazia srb toririi Zilei Armatei Române, la Cimitirul 

Eroilor din municipiul Târgu-Jiu 

Festitvitatea de comemorare a 92 de ani de la luptele de aprare a podului de peste Jiu 

Exerci iul de simulare, organizat cu scopul pregtirii, antren rii, perfecion rii i 

verific rii capacit ii de conducere a structurilor cu atribuii în managementul situaiilor 

de urgen  

Sfin irea bisericii din comuna Bengeti-Ciocadia 
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Seminarul ”Open Days – Europa, regiunea mea” 

 

Luna noiembrie: 

Inaugurarea depozitului ecologic de la Târgu-Jiu 

Deschiderea vernisajului pictorului Marius Turcitu 

Hramul M n stirii Lainici 

Concertul orchestrei Lira Gorjului din cadrul colii Populare de Art din Târgu-Jiu 

Participare la deschiderea showroom-ului Volkswagen 

Conferina tiin ific  Internaional  ECO-TREND 2008, organizat de Universitatea 

Constantin Brâncui din Târgu-Jiu 

Manifest rile organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului 

Festitvitatea de premiere a oamenilor de afaceri, organizat de Camera de Comer i 

Industrie Gorj 

Deschiderea Festivalului Naional al Cântecului Popular Românesc Maria Lt re u 

Festivitatea Zilei Patronilor Spirituali ai Jandarmeriei Române, Sfinii Arhangheli Mihail 

i Gavril 

 

Luna decembrie: 

Ziua Serviciului de Telecomunicaii Speciale Gorj  

Festivit ile de sfârit de an de la Complexurile Energetice Turceni i Rovinari 

Gala Premiilor Antena 1 Târgu-Jiu 

S rb torirea a 90 de ani de la Marera Unire din anul 1918 

Dezvelirea bustului primului primar al oraului Târgu-Jiu, Constantin Brni teanu 

Stanciovici 

Simpozionul cu tema “Prevenirea violenei în familie în mediul rural” 

Lansarea de carte a poetului Viorel Gîrbaciu 

Festivitatea de sfârit de an a BRD – Group Societe Generale  
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Evaluarea anual a centrului de Perfecionare a Pregtirii Cadrelor de Jandarmi “Gl. 

Gheorghe Magheru” Bumbeti-Jiu i a Inspectoratului Judeean de Jandarmi Gorj 

 

 

5.5. Şedinţele de lucru la care a participat Prefectul judeţului Gorj    

(tabel – pagina urmtoare) 

 

 



21

Nr. 

Crt. 

Ședințe s pt mânale Ședințe lunare Ședințe periodice 

1. Întâlnirea cu grupul propriu de lucru Colegiul Prefectural Ședințele serviciilor publice desfșurate în 

perioada 19 – 23.05.2008 

2. Ședința cu membrii conducerii Consiliului 

Județean Gorj și Prim riei Târgu-Jiu 

Ședința de Consiliu Județean Ședința colectivului de lucru pentru 

proiectarea și implementarea sistemului de 

management al calitții 

3. Comisia Județean  pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privat asupra 

terenurilor 

Comitetul Județean pentru situații de 

urgenț  

Întâlnirea cu membrii UCRAP 

4. Comisia Județean  pentru aplicarea Legii 

290/2003 

Grupul opreativ de prevenire a 

criminalit ții 

Ședința grupului de lucru mixt pentru 

rromi 

5. Comisia Județean  pentru aplicarea Legii 

9/1988 

Comisia Consultativ de Dialog Social 

 

Ședința extraordinar a Grupului de Suport 

Tehnic pe Fenomene meteorologice 

Periculoase 
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6. Videoconferințe Comitetul Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 

Ședința de pregtire anticorupție pentru 

structurile Ministerului Internelor și 

Reformei Administrative 

7. Audiențe   

 

Not : Victor Banța, perefectul județului Gorj, a participat la toate videoconferințele organizate de Ministerul Internelor și Reformei 

Administrative, temele acestora fiind variate: organizarea alegerilor, campanii de informare, situații de urgenț , probleme sociale, 

probleme administrative etc.                                                                                                                                                                                                   



5.6.  Ședințe și vizite de lucru 

Luna Locul de desf urare Context 

Aprilie Institutul Naional de 

Administraie Bucureti 

Programul de formare specializat destinat înalilor 

func ionari publici în anul de studiu 2007/2008 

 Institu ia Prefectului judeul 

Gorj 

Întâlnire de lucru cu personalul Serviciul Public 

Comunitar pentru Eliberarea i Evidena 

Pa apoartelor Simple 

Mai Centrul Cultural din cadrul 

Ministerul Internelor i 

Reformei Administrative 

Conferina de lansare a cererilor de proiecte i idei 

de proiecte pentru Programul Operaional 

„Dezvoltarea Capacitii Administrative” 

 Atelierele SC Hidroconstrucia 

SA 

 

 Localit ile: B l ne ti, 

Mu ete ti, Scoara 

Deplasare în teren la primrii, în vederea verificrii 

serviciului de permanen impus de declararea 

codului portocaliu; constatarea deficienelor i 

acordarea de sanciuni 

Iunie Localitatea St ne ti Analizarea situaiei create de inundaii  dispunerea 

de m suri 

 Localit ile: Bumbeti Jiu, 

Tismana, Stne ti, Runcu, 

Pe ti ani 

Deplasare în teren pentru verificarea seciilor de 

votare 

 Localit ile: Târgu Jiu, 

Polovragi 

Participare la edinele de constituire a consiliilor 

locale 

 

Iulie 

 

Ministerul Internelor i 

ReformeiAdministrative,Minist

erul Economiei i Finanelor, 

 

Discu ii cu reprezentanii Lafarge Romcim, în 

vederea realizrii unei investiii în localitatea 

Turceni, judeul Gorj 
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Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului 

 Localit ile B le ti, Tele ti, 

Câlnic, Rovinari, Drgu e ti 

Controale inopinate în vederea asigurrii serviciului 

de permanen în perioada atenion rilor 

meteorologice i hidrologice de cod galben i 

portocaliu primite la nivelul judeului Gorj 

 Localitatea Lainici Inaugurarea podului din localitatea Lainici 

 Compania Lafarge din 

municipiul Targu Jiu  

Întâlnire cu reprezentanii fabricii de ciment 

Lafarge din Târgu Jiu 

 Satul Pișcoiu, comuna Stejari Deplasare în teren împreun cu repezentanii 

Inspectoratului pentru Situaii de Urgen , Agenia 

pentru Protecia Mediului i G rzii de Mediu, în 

vederea depunerii de msuri în condiiile fisur rii 

unei conducte de gaze i polu rii atmosferice 

August Instituia Prefectului judeul 

Gorj 

Întâlnire cu reperzentanii G rzii de Mediu, 

Consiliului Local Bumbeti Jiu i Ocolului Silvic, 

pe probleme legate de protecia mediului 

 Comuna Ro ia de Amaradia Deplasare în teren la modulele pentru sinistrai 

Septembrie Centrul Cultural din cadrul 

Ministerului Internelor și 

Reformei Administrative 

Spectacol “Fiii Gorjului” 

Octombrie Primriile Bengeti Ciocadia, 

Bumbeti Pi ic, Alimpe ti, 

Polovragi, Baia de Fier 

Verific ri privind avertizarea meteorologic de cod 

galben 

 Institu ia Prefectului judeul 

Gorj 

Întâlnire de lucru cu reprezentanii sindicatului 

Hidroelectrica, referitoare la înfiinarea Companiei 

Energetice Naionale 
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Noiembrie Instituia Prefectului judeul 

Gorj 

Întâlnire de lucru cu directorii Direciei de Munc, 

Solidaritate Social i Familie i Agen iei Judeene 

pentru Ocuparea Forei de Munc Gorj, referitoare 

la problemele aprute cu ocazia transferului de 

resurse umane între AJOFM i Agen ia Judeean  

pentru Prestaii Sociale 

 Institu ia Prefectului judeul 

Gorj 

Întâlnire de lucru pentru proiectarea i 

implementarea sistemului de management al 

calit ii în cadrul Instituiei Prefectului Gorj 

 Institu ia Prefectului judeul 

Gorj 

Întâlnire cu reprezentanii ARROMCO LTD 

 Institu ia Prefectului judeul 

Gorj 

Întâlnire cu reprezentanii Seciei Drumuri 

Na ionale Gorj 

Decembrie Instituia Prefectului judeul 

Gorj 

Întâlnire de lucru cu reprezentanii Agen iei pentru 

Protecia Mediului Gorj 

 

5.7. Participarea la emisiuni televizate, interviuri radio 

Victor Bana, prefectul judeului Gorj a fost prezent la peste 50 de emisiuni pe teme 

administrative, sau în funcie de eveniment, i în jurnalele de tiri ale posturilor locale de radio i 

televiziune, ceea ce a asigurat o cretere semnificativ a gradului de recunoatere a Instituiei 

Prefectului în rândul comunitii.  

Emisiunile cu rating-ul cel mai ridicat au fost cu siguran cele cu privire la punerea în 

aplicare a Programului de Guvernare, implementarea Sistemului de Management al Calitii ISO 

2000, investiia grupului Lafarge în localitatea Turceni i alegerile locale i parlamentare 

desf urate la nivelul judeului Gorj. 

Activitatea Instituiei Prefectului judeului Gorj a fost semnalat i re inut  de mijloacele 

de informare mass-media în mod constant, i a înregistrat plusuri în situaiile în care subiectele 
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lansate au generat reacii suplimentare, aciuni de control la nivelul administraiilor locale, 

respectiv verificrile întreprinse ca rspuns la sesizrile f cute de ceteni.  
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CAPITOLUL 6 

 

Activitatea Cancelariei Prefectului 

 

Cancelaria Prefectului este organizat și își desf șoar  activitatea conform prevederilor 

art. 39 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și Instituția Prefectului.  

Atribuțiile personalului încadrat în aceast structur  au fost cele stabilite prin fișele 

postului realizate potrivit actelor normative. 

În cadrul Cancelariei Prefectului – județul Gorj, în anul 2008 și-au desfșurat activitatea 

patru salariați: 

un director de cabinet 

un șef de cabinet 

doi consilieri 

În conformitate cu atribuțiile principale ce îi revin, Cancelaria Prefectului  s-a concentrat 

asupra îndeplinirii urmtoarelor activitți: 

6.1.  Întocmirea agendei de lucru a prefectului 

Cancelaria Prefectului a centralitzat toate activtile zilnice, spt mânale sau lunare la cre 

este necesar prezena prefectului, precum i alte aciuni la care acesta este invitat. 

În perioada aprilie-decembrie 2008, Cancelaria Prefectului a rspuns la invitaii adresate 

prefectului, confirmând sau motivând neparticiparea la anumite evenimente. Totodat, membrii 

Cancelariei au trimis felicitri oficialit ilor centrale i locale cu ocazia zilelor de natere, zilelor 

onomastice, zilelor naionale, precum i felicit ri de numiri în funcie.  

6.2.  Asigurarea condițiilor necesare bunei desfșur rii a ședințelor de lucru  și 

întâlnirilor  prefectului precum i asigurarea protocolului Cancelariei Prefectului 

            6.3. Analiza datelor oferite de sondaje, statistici, studii, mass-media  local i 

central  cu privire la problemele judeului, a tendinelor din mediul social i economic din jude 

i a modului cum este reflectat de acestea activitatea instituiei, precum i propuneri de aciuni 
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care s duc  la îmbunt irea activit ii i imaginii atât a acesteia cât i a guvernului în teritoriu. 

Aceste date au oferit prilejul prefectului de a aciona prompt, sau de a aduce clarificri în mass-

media local, în afara conferinelor de pres, privind unele subiecte de interes general sau 

judeean  din sfera de responsabilitate a Instituiei Prefectului, ca reprezentant al Guvernului în 

teritoriu, atunci când situaia o impunea. 

6.4.  Identificarea unora dintre problemele  locuitorilor jude ului Gorj .  

Problemele mai importante  sesizate de Cancelaria Prefectului în anul 2008 au fost 

urm toarele: 

aspectele legate de protecia mediului i refacerea acestuia 

 familii defavorizate – pentru sprijinirea acestora , prefectul județului Gorj a inițiat 

campanii de strângere de fonduri de la salariații Instituției Prefectului și de la cei ai 

serviciilor publice deconcentrate 

impactul social al activitii din zonele în care îi desf oar  activitatea Complexuri 

Energetice i  S.N.L.O. . Soluționarea acestor probleme a necesitat întâlniri ale 

prefectului cu factorii de decizie din aceste instituii, pentru a gsi împreun  soluii de 

rezolvare a acestora  sau de reducere a efectelor 

lipsa apei potabile aprut  în unele localit i ca urmare a unui complex de factori, a dus 

la intervenia prefectului pe lâng Guvernul României pentru obinerea de fonduri.  

canicula din lunile de var – pentru sprijinirea populației din zonele afectate,  Victor 

Banța – prefectul județului Gorj a întocmit un plan de msuri ce a constat în furnizarea de 

ap  potabil  în toate localtțile 

nemulțumirile reprezentanților sindicatelor i ai patronatelor privind salarizarea  actual – 

pentru medierea conflictului prefectul s-a întâlnit cu reprezentanii sindicatelor Cartel 

Alfa și CNSRL Fr ia  

În urma inundaiilor din judeele Maramure, Boto ani, Ia i, Neam i Suceava Instituia 

Prefectului a intervenit de urgen cu ajutoare bne ti i materiale, astfel: 60 tone 
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c r mid  de la S.C. Inmelcon Prod, 30 tone de ciment de la societatea comercial 

Lafarge, 42 module preluate de la sinistraii din localitatea Albeni. 

poluarea râului Jiu - la inițiativa prefectului județului Gorj și în colaborare cu Instituția 

Prefectului – județul Hunedoara s-a întocmit un plan de acțiune privind diminuarea 

efectelor polurii râului Jiu 

disponibiliz rile de la UM Sadu – discuții cu membrii conducerii UM Sadu în vederea 

g sirii de soluții 

necesitatea unei secții de pediatrie -  în urma demarrii unei campanii de strângere de 

fonduri de ctre postul local Gorj TV, prefectul județului Gorj a inițiat o campanie de 

strângere de fonduri la nivelul Instituției Prefectului dar și a serviciilor publice 

deconcentrate 

6.5.  Organizarea evenimentelor  

În anul 2008 Cancelaria Prefectului a organizat toate festivitile dedicate zilelor 

na ionale, precum i alte evenimente care au avut ca scop mediatizarea Instituiei Prefectului 

– judeul Gorj. Cele mai importante evenimente organizate sunt urmtoarele: 

 

Crosul Administra ției Gorjene  

 

Evenimentul a fost organizat în data de 11 iulie 2007 în parcul „Constantin Brâncuși” și 

s-a bucurat de o prezenț  masiv , cca. 150 de salariați din administrația public  local . Premiile 

au fost unele simbolice, cupe și diplome pentru atât pentru locurile fruntașe cât și pentru 

oficialit țile județene și locale. 

 

Ziua Excelenței în Educație 

 

Evenimentul face parte din acțiunea Guvernului “Spt mâna Execelenței în Educație și 

Cercetare” demarat în toate județele ț rii. În județul Gorj, evenimentul a fost organizat în data 
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de 17 septembrie 2008 în sala Maur a Palatului Administrativ. În cadrul lui au fost premiați 150 

de elevi olimpici la olimpiadele județene, naționale și internaționale. Premiile au constat în 

diplome onorifice și tricouri oferite de Ministerul Educației, Cercetrii și Tineretului. 

 

Ziua Porților Deschise la Instituția Prefectului – județul Gorj 

 

Institutia Prefectului judetul Gorj a organizat "Ziua Portilor Deschise" în  data de 30 

noiembrie 2008, având ca scop crearea unui sistem mai bun de comunicare între funcționarii 

publici și cet țeni, pe de-o parte, iar pe de alta parte între funcționarii publici și 

reprezentanții mass-media. În cadrul evenimentului au avut loc urmtoarele activitți:  

Audien e 

 Turul Institu iei Prefectului (însoi i de consilierii pe relaii cu publicul,  cetțenii au 

vizitat departamentele de lucru,  slile de edin , Cabinetul Prefectului i al  domnilor 

subprefeci) 

Mas  Rotund  cu  tema  „O nou  mentalitate în exercitarea func iei publice”  (la 

dezbatere au participat oficialitile locale, directorii serviciilor publice deconcentrate i 

reprezentani importani ai mediului de afaceri si ai mass-mediei) 

Conferin  de pres   cu tema  „Ziua Por ilor Deschise  – transparen  în 

administra ie” (la conferința de pres au participt: domnul Victor Bana – Prefectul 

judeului Gorj, domnii Constantin Dumitrescu i Sorin-Gabriel Arjoca – subprefeci, efii 

departamentelor Instituiei Prefectului i directorii canalelor media) 

Întâlnire cu primarii  municipiilor și localit ților gorjene având ca tema rela ia 

Institu iei Prefectului – administra ia publica local   
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 6.6. Organizarea unor evenimente de natur s  informeze opinia public  i mass-

media cu privire la ac iunile prefectului 

 

  Institu ia Prefectului Judeului Gorj a derulat o serie de aciuni pe parcursul anului 2008 

fa  de care a fost necesar adoptarea unor atitudini, precum i transmiterea unor puncte de 

vedere ctre opinia public. 

În cadrul Cancelariei Prefectului, modul de abordare a relaiei cu mijloacele mass media 

s-a axat pe ideea de deschidere, transparen, rapiditate în reacii în func ie de situaiile ap rute, 

precum i pe o atitudine clar i f r  echivoc adoptat fa  de termenele sau proiectele proprii ale 

Prefectului Judeului ori ale Instituiei Prefectului. 

 Cancelaria Prefectului a elaborat zilnic sinteza principalelor evenimente, a informaților 

referitoare la msurile, hot rârile și activitatea Guvernului României, a informaților de 

actualitate din administrația public  central  și local , cât și relat ri despre problemele socio-

economico-culturale ale județului Gorj. 

De-a lungul anului 2008 au fost realizate i transmise de ctre Biroul de Pres peste 70 de 

comunicate, informri i lu ri de poziie fa  de situaii i evenimente care au solicitat reacie din 

partea Instituiei Prefectului. 

Prefectul Victor Bana a susinut 27 de conferine de pres, dar au existat situaii în care 

reprezentanii mass media au fost invitai la briefinguri, în funcie de solicit rile privind 

prezentarea unei opinii a Instituiei Prefectului, referitor la evenimente cu impact mediatic.  

Prefectul Judeului a r spuns la solicitrile lansate de pres de-a lungul întregului an, 

referitoare la participarea la emisiuni televizate, interviuri radio sau declaraii în presa scris, în 

care a prezentat poziia Instituiei Prefectului, a oferit clarificri, a prezentat rezultatele unor 

ac iuni de control întreprinse de Instituie, sau a unor proiecte prezentate ca prioritare pe durata 

mandatului.  
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Comunicate de pres 

 

Nr.c

rt 

Luna  Num r 

comunicate de 

pres  

Teme principale 

1. Aprilie 5 -Legile fondului funciar – situaia retrocedrilor agricole i 

forestiere 

-Organizarea i desf urarea alegerilor autoritilor 

admisitraiei publice locale 

- Lucr rile de asfaltare pe drumul naional DN66, zona 

Bujor scu la kilometrul 52+800-54+050 

- Programul Operaional Sectorial „Dezvoltarea resurselor 

umane” 

-Stadiul pl ilor c tre fermieri aferente anului 2007 

- Tragerile la sori pentru desemnarea preedin ilor i  

loc iitorilor seciilor de votare, din judeul Gorj 

-Inundaiile din judeele Maramure, Boto ani, Ia i, Neam 

i Suceava 

-Începerea noului an colar 2008-2009, rezultatele 

controalelor efectuate în unitile de înv mânt 

-Înfiin area fabricii de ghips carton din localitatea Turceni 

-Organizarea i desf urarea alegerilor parlamentare din 

judeul Gorj 

-Situaia operatorilor de voce i date care îi desf oar  

activitatea la nivelul judeului Gorj 

-Plan de msuri pentru evitarea supraîncrc rii bugetului 

de s n tate 

2. Mai 8 

3. Iunie 9 

4. Iulie 7 

5. August 5 

6. Septembrie 8 

7. Octombrie 7 

8. Noiembrie 5 
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7 9. Decembrie -Sigurana elevilor în unit ile de înv mânt 

-Sigurana rutier  

-Uzina de Agent Termic i Alimentare cu Ap Motru 

-Asigurarea necesarului de crbune în perioada de criz 

 

 

Conferin e de pres 

Prefectul Victor Bana a susinut în perioada aprilie-decembrie 2008, 27 de conferine de pres. 

Principalele teme abordate în cadrul acestor conferine sunt urm toarele: 

-Preg tirea i desf urarea alegerilor locale 

-Necesitatea urgentrii lucr rilor podului provizoriu de pe Defileul Jiului 

-Fonduri de finanare europene 

-Furnizarea apei potabile în zonele afectate de secet 

-Campanie sinistrai nordul Moldovei 

- Structura organizatoric a aparatului de specialitate al prefectului judeului Gorj 

-Constituirea consiliilor locale, a comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privat  asupra terenurilor i comitetelor locale pentru situaii de urgen  

- Cazurile de rabie identificate pe raza judeului 

-Începerea noului an colar 2008-2009, rezultatele controalelor efectuate în unitile de 

înv mânt 

-S pt mâna Excelenei în Educaie 

-Problematica polurii pe râul Jiu 

-Intensificarea aciunilor de prevenire a efectelor temperaturilor ridicate  

-Sistemul sanitar gorjean – implementarea protocoalelor, schemelor de tratament i listele noi de 

medicamente 

-Ziua Porilor Deschise 
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-Ordinul Nr.287 privind reactualizarea comisiei de avizare i recepionare a lucrrilor ce se 

efectueaz din fondurile de investiii, de punere în valoare de noi terenuri, ameliorarea celor slab 

productive, cât i redarea în circuitul agricol i silvic a terenurilor afectate de activitile 

extractive de petrol i gaze naturale 

-Percepia clienilor cu privire la Serviciul de Paapoarte Gorj 

- Concretizarea investiiei Grupului Lafarge Romcim  

6.7.  Realizarea și introducerea în lucru a noului site al institu iei 

Conștientizând nevoia de informare a cetțeanului-client, Cancelaria Prefectului a conceput 

noul site web al Instituției (www.prefecturagorj.ro), contribuind astfel la schimbarea imaginii 

acesteia. Noul site al Instituției Prefectului – județul Gorj are identitate vizual proprie, este 

bazat pe concepte noi, este optimizat pentru cutare și cât mai rapid ca i func ionalitate. 

Coninutul site-ului furnizeaz informaii relevante despre serviciile oferite de instituție, despre 

programul de guvernare, despre activitatea prefectului și ofer  cet țeanului posibilitatea de a-și 

exprima doleanțele prin programul “Petiție online”. Totodat Cancelaria Prefectului contribuie la 

actualizarea permanent a informațiilor acestui site. 
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6.8.  Organizarea activit ii de primire a cet enilor în audien  la prefect  

În anul 2008 au fost primii în audien   604 persoane care solicitau sprijinul instituiei în 

rezolvarea diferitelor probleme. 
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CAPITOLUL 7 

 

Activitatea privind managementul calit ii i audit intern 

 

7.1. Activitatea anual  privind managementul calit ii 

 

În aprilie 2008, Instituia Prefectului – Judeul Gorj a decis s introduc  în activitatea sa 

componenta de gândire strategic, atât în ceea ce privete procesul de luare a deciziei, cât i în 

ceea ce privete exercitarea efectiv a atribuiilor care revin structurilor funcionale i 

personalului de specialitate, potrivit legislaiei în vigoare. Prin aceasta, instituia a urmrit 

cre terea calit ii serviciilor furnizate i, implicit, cre terea gradului de satisfacie a propriilor 

clien i – cet enii, autorit ile administraiei publice centrale i locale, serviciile publice 

deconcentrate, organizaii non-guvernamentale i alte entit i. 

Principalul obiectiv al Instituiei Prefectului – Judeul Gorj a devenit certificarea conform 

standardului de calitate SR EN ISO 9001:2000 – Sisteme de management al calitii – Cerine, 

care s reflecte angajamentul instituiei cu privire la oferirea unor servicii publice de calitate i s  

ateste faptul c beneficiarii serviciilor furnizate se bucur, într-adevr, de calitatea cerut. 

În acest sens, a fost creat un colectiv de lucru care a avut ca sarcin principal  proiectarea 

i implementarea sistemului de management al calitii, colectiv care a stabilit un program de 

activit i pentru perioada mai 2008 – august 2009, prevzând urmtoarele etape principale:  

Analiza diagnostic a Instituiei Prefectului – Judeul Gorj; 

Proiectarea sistemului de management al calitii; 

Instruirea echipei manageriale; 

Elaborarea documentaiei; 

Implementarea sistemului de management al calitii; 

Analiza final ; 

Certificarea sistemului de calitate. 
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Grupul de lucru a fost constituit prin Ordinul Prefectul nr. 132/18.04.2008 privind 

constituirea Colectivului de lucru pentru proiectarea i implementarea sistemului de management 

al calit ii în cadrul Instituiei Prefectului – Judeul Gorj, pe baza referatului de aprobare nr. 

13395/14.04.2008, întocmit de managerul public.  

Programul de activiti menionat anterior a fost aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 

145/25.04.2008. 

De asemenea, prin Ordinul Prefectului nr. 132/18.04.2008 a fost desemnat un 

reprezentant al managementului pentru calitate (RMC), care are ca sarcin principal  

coordonarea întregului proces de cretere a calit ii serviciilor i de certificare a sistemului de 

calitate conform standardului SR EN ISO 9001:2000. 

În cadrul etapei de analiz, au fost folosite dou instrumente principale: un set de 

chestionare destinate tuturor angajailor institu iei i Cadrul de Auto-evaluarea a Modului de 

Funcionare a Instituiilor Publice. Chestionarul completat de personal a vizat atât evaluarea 

modului de organizare i func ionare a instituiei, cât i analiza gradului de satisfacie a 

resurselor umane, urmrindu-se, pe de o parte, implicarea propriilor angajai în procesul de re-

modelare a cadrului de funcionare a instituiei, i, pe de alt parte, obinerea unui grad ridicat de 

motivare i ata ament al personalului fa de noile orientri strategice.  

Cadrul de Auto-evaluare a Modului de Funcionare a Instituiilor Publice (CAF) a fost 

utilizat i implementat în colaborare cu Unitatea Central pentru Reform în Administraia 

Public . În acest sens,  prin Ordinul Prefectului nr. 132/18.04.2008 a fost constituit o echip de 

lucru din funcionari publici i personal contractual din cadrul tuturor structurilor funcionale 

principale ale instituiei, optându-se, astfel, pentru asigurarea unei abordri complexe i 

exhaustive a problemelor Instituiei Prefectului. 

În urma utiliz rii celor dou  instrumente, au fost elaborate trei rapoarte de evaluare, 

dintre care dou specifice (raport privind analiza satisfaciei angajailor i raportul CAF) i unul 

general. Toate cele trei rapoarte au fost publicate pe site-ul intranet al instituiei, în vederea 

inform rii întregului personal asupra rezultatelor. 
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Raportul de implementare a Cadrului de Auto-evaluare a Modului de Funcionare a 

Institu iei Prefectului – Judeul Gorj a fost înregistrat la nr. 22596/01.07.2008, iar Raportul 

asupra rezultatelor chestionarului de evaluare a modului de funcionare a Instituiei Prefectului – 

Judeul Gorj, la nr. 23222/08.07.2008. 

În cadrul etapei de analiz, au fost elaborate dou documente principale: o strategie în 

domeniul calit ii i un plan de aciune rezultat în urma utilizrii i implement rii CAF. Ambele 

documente urmresc creterea calit ii activit ilor desf urate i a serviciilor furnizate de 

Institu ia Prefectului – Judeul Gorj, vizând, pe de o parte, creterea satisfaciei cet eanului i, pe 

de alt  parte, creterea motivrii personalului, cu accent îndeosebi pe motivarea non-financiar. 

La propunerea managerului public din referatul de aprobare nr. 24823/28.07.2008, Planul 

de aciuni elaborat în urma implementrii Cadrului de Auto-evaluare a Instituiei Prefectului – 

Judeul Gorj a fost aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 360/04.08.2008, iar Strategia în domeniul 

calit ii, prin Ordinul Prefectului nr. 359/04.08.2008. 

În plus, la propunerea Centrului de Resurse Juridice i a Asociaiei Pro Democraia, au 

fost elaborate Strategia i Planul de aciune pentru meninerea i cre terea integrit ii în 

administraia public  în perioada 2008-2010, aprobate prin Ordinul Prefectului nr. 

510/22.10.2008, pe baza referatului managerului public de aprobare nr. 27764/21.10.2008. Prin 

acest document au fost stabilite urmtoarele priorit i: 

Prevenirea conflictelor de interese i a incompatibilit ilor; 

Cre terea transparenei achiziiilor public; 

Implicarea cet enilor i a societ ii civile în procesul de luare a deciziilor; 

Simplificarea administrativ. 

Pentru implementarea unui management al calitii eficient i performant, a fost construit 

un sistem de management al calitii bazat pe patru piloni principali: 

Monitorizarea i m surarea proceselor desfurate în cadrul instituiei; 

M surarea i analiza cerinelor i satisfaciei cet enilor i angajailor institu iei; 

Auditul calit ii; 
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Îmbun t irea continu a sistemului de management al calitii. 

Pentru fiecare proces menionat anterior au fost create grupuri de lucru formate din 

personal din cât mai multe structuri funcionale ale instituiei, inclusiv din cadrul celor dou 

servicii publice comunitare. Cele patru grupuri au fost constituite prin Ordinele Prefectului nr. 

362/04.08.2008, 363/04.08.2008, 364/04.08.2008 i 365/04.08.2008, pe baza referatului 

managerului public de aprobare nr. 24825/28.07.2008. 

În prezent, Instituia Prefectului se afl în etapa de elaborare a documentaiei, aceasta din 

urm  constând în: 

Manualul calit ii; 

Proceduri; 

Politica în domeniul calit ii; 

Angajamentul managementului privind calitatea. 

Pentru a avea un sistem de management al calitii coerent, controlat i documentat, au 

fost identificate procesele care se desfoar  la nivelul instituiei, precum i rela iile dintre 

acestea, dat fiind faptul c datele de ieire ale unora dintre ele constituie date de intrare pentru 

altele: de exemplu, datele de ieire ale procesului de msurare i analiz  a cerinelor i satisfaciei 

cet enilor i angajailor institu iei constituie date de intrare pentru procesul de îmbunt ire 

continu  a sistemului de management al calitii.  

Procesele desfurate în cadrul Instituiei Prefectului au fost clasificate în trei categorii 

principale, astfel: 

Procese manageriale: stabilirea politicii i a obiectivelor calit ii; planificarea sistemului 

de management al calitii; asigurarea resurselor umane i materiale; monitorizarea i 

m surarea proceselor; audit intern; analiza satisfaciei clien ilor i angajailor; 

îmbun t irea continu a sistemului de management al calitii; analiza efectuat de 

management; 

Procese suport: controlul documentelor; controlul înregistrrilor; planificarea furnizrii 

serviciilor; managementul resurselor materiale i financiare; managementul resurselor 
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umane; controlul furnizrii serviciilor; controlul serviciului neconform; identificare i 

trasabilitate; aciuni corective; aciuni preventive;   

Procese de realizare a serviciului: soluionarea petiiilor; verificarea legalit ii i a 

aplic rii actelor normative; contencios administrativ; urmrirea aplic rii actelor cu 

caracter reparatoriu; monitorizarea serviciilor publice deconcentrate; autorizaii de euri; 

apostilarea documentelor; eliberare permise; eliberare certificate de înmatriculare; 

eliberare numere de înmatriculare; eliberare paapoarte simple; eviden pa apoarte 

simple; gestionarea situaiilor de urgen . 

Pentru majoritatea proceselor a fost stabilit câte un responsabil (proprietar), acesta din 

urm  având sarcina de a elabora procedura aferent i de a urmri aplicarea acesteia. 

Desemnarea proprietarilor de procese s-a fcut prin Ordinul Prefectului nr. 505/09.10.2008, 

modificat i completat prin Ordinul Prefectului nr. 513/23.10.2008, pe baza referatelor nr. 

25778/25.08.2008, respectiv nr. 27806/22.10.2008. 

Astfel, RMC i auditorul intern au elaborat documentele referitoare la calitate, precum i 

cele ase proceduri de sistem (Controlul documentelor sistemului de management al calitii – 

Cod: PS-01; Controlul înregistrrilor – Cod: PS-02; Audit intern – Cod: PS-03; Controlul 

serviciului neconform – Cod: PS-04; Aciuni corective – Cod: PS-05; Aciuni preventive – Cod: 

PS-06), restul procedurilor, cele operaionale, precum i Manualul calit ii fiind în curs de 

finalizare.  

În afara activit ilor legate strict de certificarea sistemului de management al calitii, 

pentru optimizarea modului de organizare i func ionare a Instituiei Prefectului au fost efectuate 

i urm toarele activit i: 

Îmbun t irea circuitului documentelor – pentru atingerea acestui obiectiv, au fost 

identificate toate categoriile de documente gestionate de instituiei pe fiecare structur 

func ional  în parte. În plus, circuitul documentelor a fost regândit astfel încât, pentru 

fiecare categorie de document în parte, s se precizeze persoana/structura care îl 
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elaboreaz, termenul, persoana care îl verific, persoana care îl aprob, precum i 

destinatarul acestuia. 

Îmbun t irea i actualizarea Regulamentului de Organizare i Funcionare a Instituiei 

Prefectului – Judeul Gorj – în aceast activitate s-a urmrit armonizarea Regulamentului 

cu legislaia în vigoare referitoare la liberul acces la informaiile de interes public, 

transparena decizional în administraia public , codul de conduit al funcionarului 

public, avertizorul public etc. De asemenea, s-a dorit eliminarea prevederilor din 

Regulament care nu mai corespund legislaiei în vigoare. Prin varianta actualizat a 

documentului, atribuiile aparatului de specialitate au fost delimitate nu numai pe 

principalele structuri funcionale ale instituiei (direcii/servicii/birouri), ci chiar la nivel 

de compartimente, urmrindu-se, astfel, evitarea suprapunerilor de atribuii i 

responsabilizarea personalului de specialitate. 

Îmbun t irea organigramei instituiei – prin aceasta, obiectivul urmrit i propus de 

managerul public prin referatul nr. 21991/25.06.2008 a constat în creterea coerenei 

organiz rii interne a instituiei, prin asigurarea unei corespondene cât mai mari între 

compartimentele create i procesele care se desfoar  în cadrul instituiei, potrivit legii. 

Desemnarea coordonatorilor de compartimente – în urma elaborrii organigramei i a 

statului de funcii, au fost desemnai coordonatorii compartimentelor din cadrul 

structurilor funcionale principale, întrindu-se, astfel, responsabilizarea personalului în 

func ie de procesele desfurate, precum i fluidizarea fluxului de informaii i 

documente de la nivelul decizional la cel de execuie i invers. Coordonatorii de 

compartimente au fost stabilii prin Ordinul Prefectului nr. 541/25.11.2008, pe baza 

referatului managerului public de aprobare nr. 28660/17.11.2008. 
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7.2.  Raport privind activitatea anual  de audit public intern 

      7.2.1. Scopul raportului (Obiective): 

Raportul are scopul de a prezenta activitatea de audit intern din cadrul instituiei i progresele 

înregistrate prin implementarea recomandrilor formulate, de a demonstra contribuia acestuia la 

îmbun t irea activit ii. Raportul este destinat atât managementului care poate aprecia rezultatul 

muncii auditorilor interni, cât i structurii de audit intern ierarhic superioare, fiind unul din 

principalele instrumente de monitorizare a activitii de audit intern. De asemenea, pe baza 

acestuia se elaboreaz raportul anual de activitate la nivel naional pentru informarea Guvernului 

i Comisiei Europene. 

7.2.2 Perioada la care se face referire: anul 2008. 

7.2.3 Data transmiterii raportului: raportul anual se va transmite Direciei Generale Audit 

Intern din cadrul Ministerului Internelor i Reformei Administrative pân la data de 12 ianuarie 

2009. 

7.2.4. Date de identificare a instituiei: 

Institu ia Prefectului - Judeul Gorj; 

bugetul derulat în cursul anului: 7.554.029,68 mii lei; 

num r de salariai: 89 posturi prevzute în statul de funcii inclusiv serviciile comunitare; 

num r de auditori: un auditor. 

7.2.5.Persoana rspunz toare de întocmirea raportului: responsabilul activitii de audit 

intern de la nivelul instituiei - auditor superior Bujor tefan Cristinel. 

7.2.6. Circuitul raportului: 

elaborat de Compartimentul Audit Intern din cadrul Instituiei Prefectului - 

Judeul Gorj; 

analizat i avizat de ctre prefect; 

transmis la Direcia General Audit Intern din cadrul Ministerului Administraiei 

i Internelor pe suport de hârtie i în format electronic ; 

transmis la Camera de Conturi Gorj. 
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7.2.7.Baza legal a raportului: 

Legea nr.672/2002 privind auditul public intern; 

Ordonana Guvernului nr.37 din 29.01.2004 pentru modificarea i completarea 

reglementrilor privind auditul intern, prin care s-a realizat armonizarea prevederilor 

Legii nr.672/2002 privind auditul public intern cu prevederile referitoare la auditul 

financiar; 

O.M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea auditului 

intern; 

O.M.F.P. nr.423 din 15 martie 2004 pentru modificarea i completarea Normelor 

generale privind exercitarea activitii de audit public intern, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanelor publice nr.38/2003; 

O.M.F.P. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind Conduita etic a auditorului 

intern; 

Normele Metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul 

Administraiei i Internelor aprobate prin Ordinul ministrului administraiei i internelor 

nr.555/2003; 

Carta auditului public intern referitoare la obiectivele auditului public intern, precum i 

la drepturile i obliga iile auditorilor interni din cadrul Ministerului Administraiei i 

Internelor aprobate prin Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.556/2003; 

 

7.2.8.Baza documentar a raportului: rapoartele misiunilor de audit întocmite în cursul 

anului numerele :S/40/06.03.2008 ; Not-Raport nr.11886/02.04.2008 ; S/105/28.07.2008 ; 

S165/05.11.2008 ; 29395/15.12.2008. 

7.2.9. Constat ri 
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7.2.9.1. Evaluarea modului de organizare, a cadrului metodologic i procedural, a 

necesarului de personal i a nivelului de experien  i calificare al auditorilor interni 

din cadrul Compartimentului de Audit Intern 

7.2.9.1.1.Statutul Compartimentului de Audit Intern i al activit ii de audit  din 

cadrul institu iei: 

statutul auditorului: funcionar public; 

Compartimentul de Audit Intern este subordonat direct celui mai înalt nivel al 

conducerii, asigurându-se astfel independena necesar desf ur rii activit ii de 

audit intern , în scopul unei evaluri obiective a disfunciilor constatate i 

formularea unor recomandri adecvate soluion rii acestora. 

7.2.9.1.2.Stadiul implementrii cadrului metodologic i procedural necesar 

desf ur rii activit ii de audit intern: 

activitatea de audit intern se desfoar  pe baza Normelor metodologice i a 

Cartei auditului intern elaborate de ctre Direcia General Audit Intern din cadrul 

Ministerului Administraiei i Internelor ; 

au fost elaborate ghiduri de audit de ctre Direcia General Audit Intern din 

cadrul Ministerului Administraiei i Internelor ; 

activitatea de audit intern a fcut obiectul evalurii externe, anuale, exercitat de 

institu ia suprem de audit (Camera de Conturi Gorj ) nefiind constatate disfuncii 

de la cadrul metodologic. 

           7.2.9.1.3.Modul de acoperire cu resurse umane al nevoilor Compartimentului de 

Audit Intern: 

num rul de posturi prevzute în statul de funcii: un post auditor i un post manager 

public ; 

num rul de auditori angajai: un auditor ; 

în cadrul Compartimentului de Audit Intern îi desf oar  activitatea i managerul 

public ; 
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7.2.9.1.4.Nivelul general de experien i calificare al auditorului intern din 

cadrul institu iei: 

posed cuno tin e, calit i i abilit i corespunztoare pentru realizarea misiunilor de 

audit intern la nivelul standardelor profesionale; 

nivelul profesional al auditorului intern este corespunztor pentru îndeplinirea 

responsabilit ilor ce îi revin ; 

auditorul intern a participat la forme de învmânt postuniversitare în vederea formrii i 

perfecion rii profesionale ; 

 

7.2.9.1.5.Perfecionarea profesional  sistematic  a auditorilor interni: 

 

Din ini iativa angajatului: 

auditorul intern a absolvit cursul de masterat, specializarea Contabilitate, fr  tax , cu 

burs  de studiu, organizat de Universitatea Constantin Brâncui din Tg - Jiu, durat studii 

2 ani; principalele discipline studiate, ce pot fi valorificate în activitatea profesional sunt 

contabilitatea instituiilor publice, sisteme informaionale de gestiune, management 

contabil etc. ; 

auditorul intern a participat la cursuri postuniversitare organizate de Universitatea 

Româno-American cu tema - instruire de specialitate privind implementarea 

standardelor internaionale de contabilitate, audit financiar i management- în cadrul 

c reia au fost abordate urmtoarele teme : 

- Alinierea contabilit ii româneti la standardele de contabilitate ; 

- Noua abordare a contabilitii manageriale de gestiune în condiiile economiei 

concureniale ; 

- Sisteme de management a calitii în conformitate cu ISO900/2001 ; 

- Managementul resurselor umane ; 

- Informatic . 
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perfecionarea profesional în domeniul auditului s-a realizat i prin studierea 

materialelor de specialitate publicate de U.C.A.P.I. ; 

Din ini iativa angajatorului : 

auditorul intern a absolvit cursurile Modulului ECDL START organizate de Institutul 

Na ional de Informatic Bucureti, cu finanare european, proiect demarat de Consiliu 

Judeean Gorj. 

 

7.2.9.1.6.Activitatea de audit intern a fcut obiectul eval rii exercitate de 

institu ia suprem  de audit -Camera de Conturi Gorj, nefiind constatate disfuncii . 

 

6.2.10 Evaluarea modului de îndeplinire a atribuiilor compartimentului de audit 

intern ( planificarea activit ii ; realizarea misiunilor de audit : domenii abordate, 

principalele riscuri asociate activit ilor auditate, constat ri , concluzii i 

recomand ri formulate ; urm rirea implementarii recomandarilor i modalit ile 

de raportare) : 

7.2.10.1.Planificarea  activit ii  compartimentului de audit intern : 

a fost întocmit i supus spre aprobare conductorului instituiei Planul strategic de audit 

intern, document revizuit în care este prezentat frecvena cu care se va efectua auditul 

asupra fiecrui domeniu de audit identificat. Stabilirea frecvenei auditurilor s-a fcut pe 

baza analizei de risc; 

 a fost elaborat planului de audit intern pe anul 2008, ocazie cu care a fost efectuat 

analiza de risc prin identificarea riscurilor inerente, evaluarea sistemelor de control intern 

i clasarea riscurilor. Justificarea criteriilor care au stat la baza seleciei misiunilor de 

audit incluse în plan a fost prezentat conductorului instituiei prin întocmirea 

Referatului de justificare asupra modului de selectare a misiunilor; 

planul de audit intern pentru anul 2008 a fost realizat integral. 
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7.2.10.2.Contribuia auditului intern la îmbun t irea activit ii structurilor auditate 

materializat  în recomand rile compartimentului  de audit intern sistematizate pe 

principalele domenii auditate: 

a) Sistemul Ghieului unic la S.P.C.E.E.P.S 

S-a efectuat un audit de sistem asupra eficacitii sistemului de ” Ghieu unic” în 

atingerea obiectivelor aferente S.P.C.E.E.P.S, analizându-se: organizarea sistemului de ghieu 

unic precum i confecionarea i personalizarea documentelor în regim de ghieu unic. 

Principalul risc identificat i materializat a fost acela de neefectuare de ctre persoanele abilitate 

a verific rilor asupra modului de organizare i func ionare a ghieelor unice la S.P.C..E.P din 

cadrul Consiliilor locale, consecina fiind nefuncionarea ghieului unic la Consiliul local 

Turceni, recomandarea formulat fiind aceea de a dispune o inspecie/evaluare la Consiliul local 

Turceni. 

Dat fiind caracterul de noutate al sistemului de ghieu unic la activitatea de 

inspectie/evaluare a participat auditul intern pentru a oferi consiliere reprezentanilor 

compartimentului de control al instituiei , cu respectarea metodologiei de consiliere oferit de 

auditul intern. 

b) Sistemul Ghieului unic la S.P.C.R.P.C.I.V 

S-a efectuat un audit de sistem asupra eficacitii sistemului de ” Ghieu unic” în 

atingerea obiectivelor aferente S.P.C.R.P.C.Î.V, analizându-se: organizarea sistemului de ghieu 

unic precum i confecionarea i personalizarea documentelor în regim de ghieu unic. 

Principalul risc identificat i materializat a fost acela de neorganizare a activitilor serviciului 

comunitar în regim de ghieu unic conform prevederilor legale, dei ini ial fuseser încheiate 

convenii cu autorit ile locale care au în structura lor servicii locale de eviden a persoanei. 

Iregularitatea a fost raportat prefectului i s-a recomandat a se solicita efului de serviciu s 

prezinte conducerii instituiei, separat pentru fiecare activitate reglementat a se derula prin acest 

sistem ( permise de conducere, certificate de înmatriculare, plci cu numere), cauzele care 

genereaz nefuncionarea ghieului unic, posibilit ile de implementare cu luarea în considerare 
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a costurilor suplimentare pe care le genereaz fiecare dintre acestea, precum i un plan de msuri 

pentru implementarea derulrii activit iloe prin sistemul ghieului unic. 

Misiunea cu aceast tem  urmând a fi reprogramat în viitor i a fost auditat sistemul 

« Gestiunea plcilor cu numere de înmatriculare » 

c) Sistemul de « Gestiune a plcilor cu numere de înmatriculare » 

S-a efectuat un audit de sistem asupra eficacitii sistemului de ” Gestiune a plcilor cu 

numere de înmatriculare ” în atingerea obiectivelor aferente S.P.C.R.P.C.Î.V, analizându-se: 

organizarea sistemului, aprovizionarea, evidena tehnico-operativ i valorificarea plcilor cu 

numere de înmatriculare. Principalele riscuri  identificate i materializate au fost acela de : 

neexercitare corespunztoare a controlului ierarhic, efectuarea inventarierii i recepiei de c tre 

persoane neautorizate inclusiv efectuarea formal a cestora, neexercitarea controlului finaciar 

asupra borderourilor zilnice de vânzri etc, acestea conducând în principal la neconformitatea 

activit ilor cu normele legale de gestiune a plcilor. 

Pentru eliminarea cauzelor au fost formulate un numr de 9 recomandri pentru managementul 

serviciului comunitar care au vizat în principal :instruirea personalului cu privire la organizarea 

i func ionarea controlului ierarhic, efectuarea activitilor de inspecie intern  pe baza unui plan 

formalizat, valorificarea fielor de post ca principal instrument de control managerial, elaborarea 

procedurilor de lucru scrise pentru activitile sistemului, responsabilizarea personalului prin 

fi ele de post, analiza resurselor de personal existente comparativ cu nevoile, proceduri de lucru 

pentru gestiunea riscurilor. 

Conform informrii scrise a efului de serviciu toate recomandrile au fost 

implementate. 

d) Sistemul de conducere i valorificare a registrului judeean de eviden a 

pa apoartelor 

S-a efectuat un audit de sistem asupra eficacitii sistemului de ”Conducere i 

valorificare a registrului judeean de eviden a paapoartelor” în atingerea obiectivelor aferente 

S.P.C.R.P.C.Î.V., analizându-se : organizarea sistemului, valorificarea registrului judeean de 
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eviden  a paapoartelor. Principalele riscuri identificate i materializate au fost acelea legate de  

neidentificarea tuturor formelor i instrumentelor de control pentru gestiunea riscurilor, 

distorsiuni în circuitul documentelor-imposibilitatea prestrii serviciilor în regim de urgen. 

Pentru eliminarea cauzelor au fost formulate un numr de 4 recomandri, printre care : instruirea 

personalului pentru valorificarea fielor de post, proceduri scrise pentru gestiunea riscurilor, 

delegarea de competen efului de serviciu în vederea operaionaliz rii activit ilor. 

Conform informrii scrise a efului de serviciu toate recomandrile au fost implementate. 

 

Cu privire la misiunile de consiliere: 

 

a) Misiuni de consiliere formalizate 

S-a efectuat un audit de consiliere formalizat asupra sistemului de « gestiune a 

conflictelor de interese » la nivelul instituiei ca întreg având ca scop cunoaterea de ctre 

salariai a reglementrilor legale cu privire la conflictele de interese i identificarea zonelor 

vulnerabile de manifestare a acestora. 

Principalele constatri i solu ii propuse au fost : 

 

1. Au fost depuse eforturi pentru organizarea unui sistem eficace de gestiune a 

conflictelor de interese prin adoptarea unei strategii i a unui plan de aciune pentru 

meninerea i cre terea integrit ii în administraia public ,  prin care a fost definit ca 

prioritate „ prevenirea conflictelor de interese i a incompatibilit ilor „ iar ca obiectiv 

„ realizarea unui cadru de identificare, prevenire i descurajare a conflictelor de interese 

i a incompatibilit ilor „ , dar totodat au fost descoperite puncte slabe semnificative în 

latura de organizare a sistemului, din care putem enumera: necunoaterea de ctre o mare 

parte din personalul cu funcii de conducere  a strategiei i planului de aciune i a actelor 

de decizie emise pentru aplicarea Legii nr.144/2004 , emiterea cu întârziere a actelor de 
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decizie pentru aplicarea prevederilor legii respective, neemiterea procedurilor de lucru 

scrise prevzute în planul de aciune. 

Solu ii propuse:  

Se va instrui întreg personalul din cadrul instituiei prefectului cu privire la  cile de 

ac iune, pentru aplicarea strategiei acestea trebuind s fac  parte din cultura organizaiei; 

 

2.Prevederile legale referitoare la conflicte de interese sunt în mare parte 

cunoscute, iar ca  puncte slabe identificate se pot meniona:  necunoaterea de o bun 

parte din personalul intervievat a formei penale în care se pot manifesta conflictele de 

interese, neincluderea în  R.O.I. a unor prevederi detaliate referitoare la conflictul de 

interese i netransmiterea acestuia întregului personal. 

Solu ii propuse:  

Includerea în „Regulamentul de ordine intern” a tuturor prevederilor legale referitoare la 

conflictul de interese, inclusiv forma penal a conflictului de interese, reglementat de 

Codul penal ; 

Analiza, în cadru fiecrei structuri organizatorice din cadrul instituiei, a publicaiilor 

emise de diferitele organizaii care monitorizeaz modul de gestiune, de ctre autorit ile 

i institu iile public, a conflictelor de interese (Centrul de Resurse Juridice, Institutul de 

politici publice, etc.), desprinderea concluziilor i formularea de propuneri. 

3. S-au fcut pai importani în domeniul prevenirii conflictelor de interese, prin 

punerea în oper a principiului transparenei prev zut la art.71 din Legea nr.161/2003,  

publicând pe pagina de internet a instituiei, a  actelor de decizie cu caracter normativ, 

îns  nu a fost atins în totalitate criteriul de referin prev zut la pct.5.2 din planul de 

ac iune pentru aplicarea strategiei de cretere a integrit ii, cu atât mai mult cu cât 

conflictele de interese se pot manifest i în leg tur  cu deciziile individuale (ordine de 

constituire comisii, grupuri de lucru, adrese de delegare a personalului pentru participarea 

la concursuri etc.); 
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În ce privete punerea în oper a principiului de prevenire a conflictelor de 

interese, prin integritatea personalului, prevzut la art.72 din Legea nr.161/2003 nu s-a 

construit un sistem propriu de evaluare a integritii personalului care s fac  parte din 

cultura organizaiei; 

Procesul de publicare i înregistrare a „Declaraiilor de interese” prezint lipsuri,  în 

sensul c: serviciile comunitare nu au depus la persoana desemnat s  îndeplineasc 

prevederile Legii nr.144/2007, din cadrul instituiei prefectului, declaraiile de interese, 

pentru a fi înregistrate în registrul  special instituit, nu toi angajaii au depus/actualizat 

declaraii de interese conform prevederilor art.42, alin 2, din Legea nr.144/2007, iar 

declaraiile de interese depuse i înregistrate în registrul instituit în acest sens nu respect 

coninutul minimal al funciilor i activit ilor care se includ în declaraiile de interese 

prev zut de O.G. nr.14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraia de avere 

i pentru declaraia de interese etc. 

Solu ii propuse:  

Publicarea pe pagina de internet a instituiei prefectului a tuturor actelor de decizie, 

pentru a atinge criteriul de referin prev zut la pct.5.2. din planul de aciune, i în special 

acelor din zonele vulnerabile definite în Planul Naional Anticorupie (angajri 

func ionari publici - comisii de concurs i contestaii, adrese de delegare a personalului la 

concursuri în afara instituiei, achiziii publice-comisii de licitaii, comisii de recepii, 

restituirea proprietilor, constituiri de comisii interne, juridic în special atunci când 

salariaii intr  în conflicte de interese potrivit codului muncii etc.) ; 

Construirea unui sistem de testare a integritii personalului prin interviuri cu ocazia 

angaj rii sau cu ocazia evalurii performanelor profesionale ; 

Dezbaterea ghidului de completare a Declaraiilor de interese, ce urmeaz a fi publicat de 

A.N.I., în cadrul fiecrei structuri organizatorice, de ctre coordonatorii de 

compartimente. 
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b)Activit i de consiliere neformalizate prin prezentarea funcionarilor de conducere i execuie 

(care au solicitat consilierea) a unor modaliti practice de aplicare a unor prevederi legale din 

diverse acte normative, prezentarea unor modele de implementare a controlului intern. 

Consiliere a fost acordat tutror angajailor pentru atingerea obiectivului stabilit de ctre prefect 

i anume construirea unui Sistem de Management al Calitii prin aportul întregului personal. 

 De asemenea a fost facilitat consilierea de audit pentru exercitarea unor controale complexe la 

serviciile deconcentrate precum i consiliere pentru funcionarea unor comisii interne. 

 

7.2.10.3 Sistemul de raportare a activit ii de audit: 

 

- raportarea iregularitilor conduc torului instituiei i efului structurii de audit de la nivel 

ierarhic superior s-a fcut pe baza fiei de constatare i raportare a iregularitilor; 

- nu au existat cazuri de recomandri neânsuite de conductorul instituiei; 

- asupra modului de desfurare a misiunilor de audit managementul a fost informat periodic ; 

- în anul 2008 auditorul intern a informat managementul asupra unor recomandri din rapoartele 

anilor anteriori a cror implementare nu s-a realizat în totalitate i nu a atins efectul scontat iar 

prefectul a avut o atitudine pozitiv cu privire la necesitatea implementrii solu iilor propuse de 

audit. 

                7.2.11 Contientizarea general  a managementului în privin a valorii ad ugate 

de auditul intern : 

 

La nivelul instituiei managementul acord un rol deosebit de important activitii de 

audit intern,  în dezvoltarea sistemelor de management i control bazate pe gestiunea riscurilor. 

De asemenea prefectul a solicitat, în cadrul colegiului prefectural, efilor serviciilor 

deconcentrate, s acorde importan propriilor structuri de audit intern, fiind astfel discutate în 

cadrul colegiului « Raportul anual al activitii de audit intern » publicat de UCAPI i 
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propunerile auditorului intern pentru îmbunt irea i dezvoltarea funciei de audit la nivelul 

deconcentratelor i autorit ilor locale. 

Au fost discutate de asemenea cu reprezentantul UCAPI propunerile formulate, pentru 

dezvoltarea auditului intern precum i viitorul auditului prin asociere la nivelul administraiei 

locale. 

Mai mult decât atât, managementul a încercat s valorifice cu maxim eficacitate i 

recomandrile din rapoartele anterioare de audit pentru construirea unui Sistem de Management 

al Calit ii,  în conformitate cu specificul organizaiei. 

 

         7.2.12.   Sugestii pentru îmbunt irea activit ii de audit intern: 

 

- dezvoltarea colaborrii dintre auditul public intern i auditul public extern prin 

realizarea unor misiuni comune de audit i în special pentru auditul de performan ; 

- constituirea de echipe de audit formate din auditori interni din cadrul prefecturilor în 

vederea auditrii unor funcii specifice instituiilor prefectului stabilite de minister. 
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CAPITOLUL 8 

 

Sinteza activit ii desf urate de Corpul de Control al Prefectului 

 

 Corpul de Control a efctuat în anul 2008 un numr de 14 controale, din care 6 

tematice i 8 punctuale, pe lâng acestea  soluionând mai multe petiii, conform competenelor 

legale. 

Urmare controalelor tematice efectuate, în baza ordinelor emise de Prefect, s-au constatat 

abateri de la normele legale i chiar elemente constitutive ale unor infraciuni, propunând msuri 

de intrare în legalitate, astfel: 

 

Controlul efectuat la Autoritatea de Sn tate Public Gorj a fost valorificat prin 

transmiterea raportului de control i a documentaiei probatoare la A.N.F.P. Bucureti, 

I.P.J. Gorj i Colegiul Prefectural Gorj; 

Controlul efectuat la Primria oraului Turceni a fost valorificat prin transmiterea 

documentaiei la Serviciile comunitare ale Instituiei Prefectului; 

Urmare solicitrii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul I.P.J. Gorj s-a 

întocmit, cu privire la activitatea desfurat  la Prim ria comunei Bolboi, în baza 

controlului efectuat, raportul sintez împreun cu documentaia probatoare au fost 

înaintate serviciului respectiv; 

Rapoartele de control privind activitatea Inspectoratului colar Judeean Gorj au fost 

transmise la I.P.J.Gorj, Parchetul de pe lâng Tribunalul Gorj, Direcia Finanelor Publice 

Gorj i Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului; 

Controlul efectuat la D.S.V.S.A. GORJ a fost valorificat prin transmiterea raportului i a 

documentaiei probatoare la A.N.S.V.S.A. Bucureti i Garda Financiar Gorj; 

Urmare solicitrii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul I.P.J. Gorj privind  

unele aspecte legate de activitatea Primriei Tg-C rbuneti,s-a întocmit în baza controlului 
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efectuat, raportul sintez ,care împreun cu documentaia probatoare au fost înaintate serviciului 

respectiv pentru continuarea cercetrilor. 

 Pentru anul 2009 Corpul de Control a întocmit i propus Programul Judeean de Aciune 

Împotriva Corupiei, care, dup aprobarea de ctre Prefect, 

 a fost listat pe site-ul Institiiei Prefectului. 
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CAPITOLUL 9 

 

Sinteza activit ii desf urate de Biroul Informare, Rela ii Publice i Secretariat 

 

 Activitatea de primire i eviden  a petiiilor la Institu ia Prefectului- Judeul Gorj 

reprezint  activitatea de baz a Biroului Informare, Relaii Publice i Secretariat. 

În cadrul acestui compartiment s-a asigurat primirea, înregistrarea i evidena 

corespondenei generale i a petiiilor adresate Instituiei Prefectului, astfel încât în anul 2008 au 

fost înregistrate un numr de 40.175 documente. Atât înregistrarea cât i evidena documentelor 

se realizeaz electronic în cadrul Registraturii generale a instituiei, fapt ce ne ofer posibilitatea 

urm ririi acestora de la înregistrare i pân  la soluionare. Evidena electronic respect 

rubricaia registrului de petiii, potrivit prevederilor OG nr. 27/2002 privind evidena soluion rii 

acestora, furnizând în acelai timp i statistici necesare pentru informare. Din totalul de 40 175 

documente un numr de 1.737 reprezint  peti ii, 604 cereri pentru audienta si 63 cereri 

privind informa iile de interes public. 

Peti iile înregistrate la Instituia Prefectului - Judeul Gorj urmeaz „circuitul 

documentelor" intrate în instituie, care a fost realizat prin Regulamentul de ordine interioar. 

Astfel, petiiile sunt examinate de ctre seful Biroului Informare, Relatii Publice si Secretariat i 

distribuite coordonatorilor de compartimente care la randul lor le transmit spre soluionare 

lucratorilor din compartimentele respective, potrivit atribuiilor fiec ruia. 

În cadrul acestui compartiment s-au monitorizat rspunsurile la petiiile înregistrate astfel 

încât s nu se dep easc termenele legale prevzute. 

Din peti iile înregistrate la Instituia Prefectului - Judeul Gorj în anul 2008: 

20  reprezint solicit ri de ajutor social; 

7    reprezint solicit ri de locuin ; 

7    reprezint solicit ri de locuri de munc; 

270   reprezint diverse solicitri; 
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32 reprezint sesizri i reclamaii privind activitatea unor primari, viceprimari, 

secretari ai unor localit i din judeul Gorj, funcionari din cadrul prim riilor sau 

alte instituii publice din jude, sau referitoare la alunecri de teren, inundaii, etc.; 

1.401 petiii au ca obiect legile proprietii. 

 

 

 

Din totalul de 1737 petiii, 1516 au fost primite de la persoane fizice restul fiind 

primite de la alte institu ii, i anume: 

73 de la Agenia Na ional  de Restituire a Proprietii; 

52  de la Guvernul României; 

5  de la Ministerul Agriculturii; 

55  de la Administraia Prezidenial ; 

8 de la Parlament; 

25  de la MIRA 

3 de la Avocatul Poporului; 
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In ceea ce priveste modul de rezolvare a petitiilor inregistrate in anul 2008, din totalul 

peti iilor înregistrate, 386 au fost redirecionate pentru competent soluionare, ctre alte 

institu ii abilitate ale statului.  

Peti iile înregistrate au fost soluionate astfel: 

941 pozitiv sau parial pozitiv; 

461 redirectionate; 

295 sunt în curs de soluionare; 

40  au fost clasate direct; 
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Activitatea de înscriere i primire în audien  a cet enilor a fost organizat astfel ca 

to i cet enii care au solicitat audiene s  fie primi i pe baza unui registru potrivit cruia, 

audienele domnului Prefect se desfoar  in ziua de joi a fiecarei saptamani iar ale 

Subprefecilor lunea i miercurea. 

A fost asigurat primirea cet enilor în audienele organizate atât de Prefect cât i de 

Subprefeci astfel încât au fost înregistrate un numr de 604 persoane care s-au prezentat în 

audien . 

Majoritatea problemelor ridicate în audiene s-au referit la: 

legile fondului funciar (444); 

solicit ri de ajutoare sociale (9); 

solicit ri locuri de munc (11); 

solicit ri locuin e (21); 

abuzuri sau ilegalit i ale autorit ilor locale (21); 

probleme diverse (98) 

 A fost asigurat îndrumarea cetenilor care s-au adresat Instituiei Prefectului cu 

probleme generale sau specifice prin biroul de relaii cu publicul. 
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Pe linia respectrii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes 

public s-au înregistrat un num r de 63 cereri . Din cele 63 de cereri : 3 au fost redirecionate 

altor institu ii competente cu soluionarea lor,  34 au fost solutionate pozitiv, 26 au fost 

solutionate negativ (faceau referire la informatii exceptate de la liberul acces sau la informatii 

inexistente). 

Prin r spunsurile transmise s-a urm rit difuzarea informa iilor solicitate cu 

respectarea prevederilor art. 7 i art.12, alin. 1 din Legea 544/2001. 

În cadrul acestui compartiment a funcionat punctul de informare documentare, care a 

fost dotat cu acte normative, brouri, c r i, pliante, etc pentru a putea fi consultate de persoanele 

interesate, numrul de vizitatori fiind de aproximativ 760 persoane. De asemenea lista 

cuprinzând informaiile de interes public, publicate din oficiu, a fost publicat pe pagina de 

Internet proprie i afi at  la sediul instituiei. 

A fost asigurat  aplicarea HG 1723/2004 actualizat privind aprobarea 

Programului de m suri pentru combaterea birocra iei în activitatea cu publicul. 

Astfel s-a urm rit furnizarea prompta i gratuit  a materialelor informative i a 

formularelor necesare, prin informarea corecta a solicitanilor asupra aspectelor legale i 

procedurale legate de specificul activitii fiec rei instituii, reducându-se timpul de ateptare a 

cet eanului la ghieu. 

Prin separarea clar a personalului cu atribuii în domeniul primirii i înregistr rii 

documentelor de personalul implicat în rezolvarea efectiva a solicitrilor, s-au realizat 

primii pa i în direc ia elimin rii corup iei în rândul func ionarilor publici, iar prin 

stabilirea programului de lucru cu publicul, peste ora 16, respectiv pân la ora 16.30 i o zi 

pe s pt mân  pân  la ora 18.30, s-a asigurat accesul la informaii publice i pentru acele 

persoane care, datorit  programului de lucru, se aflau în imposibilitatea de a le solicita. 

Sistemul informatic al Instituiei Prefectului a fost administrat cu competen, 

asigurându-se transmiterea/recepia informaiilor pe cale electronic, între Instituia Prefectului - 
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Judeul Gorj i Ministerul Internelor i Reformei Administrative precum i alte organisme (e-

mail). 

S-a realizat întreinerea i actualizarea site-ului oficial al Instituiei Prefectului (fiind 

introdusa o noua sectiune – „Petitie online”) i s-au respectat prevederile legale privind 

publicarea de date i protecia datelor personale. 

 

Compartimentul IT&C 

 

În anul 2008 Compartimentul IT&C al Instituiei Prefectului - Judeul Gorj a realizat o 

îmbun t ire a funcion rii sistemului informatic prin: dotarea cu echipamente informatice 

(hardware), extinderea i modernizarea reelei de comunicaii voce-date ale instituiei, 

îmbun t irea nivelului de securitate ITC, pregtirea i ini ierea în domeniul ITC a personalului. 

•  Dotare cu echipamente informatice (hardware) 

Situaia la sfâritul anului 2008: 

- 12 calculatoare noi achiziionate 

- 14 monitoare tip TFT achiziionate 

- total calculatoare instituie: 53 calculatoare + 1 calculator de tip server 

•  Reele de comunicaii voce-date 

În anul 2008 a fost reconfigurat reeaua intranet, noua structur oferind posibilitatea unei 

intervenii mai rapide în vederea remedierii eventualelor disfuncionalit i.  
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Servere

Cablu cupru

SWITCH I
SWITCH II

SWITCH III

Fibra optica FO MM

SWITCH

UTILIZATORI

INTERNET

 

 

În toate birourile au fost montate prize duble de tip Qubs, ecranate (protecie împotriva 

perturbaiilor). Cablurile sunt de tipul UTP CAT 5E, sunt protejate prin pat cablu având 

dimensiunile 16x16 în birouri i pe holuri 80x40 si 25x25. Switch-urile locale sunt montate în 

cabinete montate pe perete în holuri. Cabinetele sunt de 12 uniti prev zute cu cheie pentru 

securitate i cu ventilatoare cu termostat pentru o funcionare cât mai îndelungat i asigurarea 

unor condiii optime ale echipamentelor. Echipamentele sunt protejate împotriva caderilor de 

tensiune cu ajutorul unor surse auxiliare stabilizate de tensiune( UPS) de 500VA, respectiv 

1000VA. 

Dup  cum se poate observa  din diagrama anterioara au fost montate 3 astfel de switch-

uri locale (2 switch-uri de 24 de porturi i un switch de 48 de porturi – toate sunt prevzute cu 
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tehnologie POE (Power over Ethernet) i un switch de 16 porturi montat în biroul de IT (biroul 

149). Legturile între aceste cabinete sunt realizate prin fibra optica ce permite o securitate 

ridicat  a informaiei, informaiile transmise prin fibra optica neputând fi detectate din exterior. 

Prin leg tur  online realizat, to i func ionarii publici din instituie au acces la Internet i 

fiecare compartiment, serviciu sau direcie are adres de email. Totodat, fiecare dintre utilizatori 

poate accesa aplicaia legislativa Legis pentru o continua informare cu privire la nouttile ap rute 

în acest domeniu. 

M suri de securitate ITC 

Conform adreselor i normelor INFOSEC transmise de Serviciul Zonal de Informaii i 

Protecie Intern  Gorj s-au stabilit parole de conectare la serverul de date cu un grad mare de 

complexitate formate din litere, cifre si semne; la nivelul anului 2008 în cadrul instituiei 

prefectului nu s-au înregistrat evenimente în reeaua de calculatoare care s aduc  atingere 

securit ii acesteia. 

Pe absolut toate calculatoarele din reeaua local au fost instalate programe antivirus, 

antispyware, antimalware. 
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CAPITOLUL 10 

 

Activitatea desf urat  de Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane i 

Administrativ 

10.1.  Activitatea Compartimentului Financiar Contabil 

 

Compartimentul Financiar Contabil îi exercit  atribuiile de contabilitate financiar cât 

i contabilitatea de gestiune în conformitate cu prevederile legale, respectându-se principiile 

unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei i eficienei cheltuielilor. În cadrul 

institu iei noastre, contabilitatea ca activitate specializat în m surarea, evaluarea, gestiunea i 

controlul activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, asigur înregistrarea cronologic i 

sistematic, prelucrarea, publicarea i p strarea informaiilor cu caracter financiar, atât pentru 

cerinele interne ale instituiei, cât i pentru organisme externe: M.I.RA., A.N.F.P., Direcia 

administrativ-  financiar, trezorerie, furnizori, creditori, etc. 

Pentru o mai corect i exact  reflectare a operaiunilor economico-financiar, se respect 

principiile contabilit ii de drepturi i obliga ii, i anume, înregistrarea în momentul crerii, 

transformrii sau dispariiei unei valori economice, a unei creane sau obligaii. Datorit  

corespondenelor stabilite în cadrul funciunii fiec rui cont i având în vedere c normele nu 

mai sunt limitative , s-a creat posibilitatea ordonatorului de credite s- i dezvolte analiticele 

pe fiecare cont, în funcie de specificul instituiei. 

Eficien a utiliz rii fondurilor publice alocate de Ministerul  Internelor i Reformei 

Administrative, Instituiei Prefectului – ordonator teriar de credite - a fost asigurat prin: 

exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor operaiunilor care 

afecteaz fondurile publice i patrimoniul public; 

angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor  instituiei, precum i 

organizarea , evidena i raportarea angajamentelor legale i bugetare; 
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monitorizarea i raportarea cheltuielilor de personal, materiale i de capital, a contului  

de execuie privind pl ile i cheltuielile efectuate; 

înregistrarea tuturor operaiunilor contabile în mod cronologic i sistematic, asigurând 

oglindirea clar i real  a tuturor elementelor patrimoniale ale instituiei (situaii conturi, 

note contabile, balane de verificare, registrul jurnal, analiza soldurilor tuturor conturilor 

contabile, balane analitice pe fiecare gestiune în parte, valorificare inventar etc.) 

întocmirea documentelor pentru acordarea drepturilor salariale (state plat, indemnizaii 

concedii de odihn sau medicale, premii i alte drepturi salariale, declaraii de salarii, 

raport ri statistice);  

întocmirea documentelor de plat pentru achitarea facturilor, reprezentând achiziii de 

materiale i prest ri servicii; 

respectarea prevederilor legale referitoare la inventarierea patrimoniului pe anul 2008, 

respectarea prevederilor legale privind primirea i eliberarea materialelor, a obiectelor 

de inventar; 

fundamentarea, elaborarea i defalcarea pe categorii de cheltuieli a propunerilor privind 

bugetul rectificat;  

efectuarea plailor prin casierie; 

asigurarea fluxului informaional i a cadrului organizatoric pentru desfurarea 

verific rilor întreprinse de organele de control; 

  Bugetul pe anul 2008, pe categorii de cheltuieli se prezint astfel: 

Categoria de cheltuial  Cod 
Suma 

- mii lei - 

Autorita i publice i ac iuni externe 51.01.01  6246,96 

Cheltuieli curente  51.01 5630,26 

Cheltuieli de personal  10  4678,36 

Bunuri  i servicii  20  916,90 

Transferuri  55  0,00 
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Alte cheltuieli 59 35,00 

Cheltuieli de capital  70  616,70 

Ordine publica i siguran  naional   61.01.50 1387,33 

Cheltuieli curente  61.01  1365,85 

Cheltuili de personal  10  1245,85 

Bunuri i servicii  20  117,00 

Cheltuieli de capital  70 0 

Asigurari si asistenta sociala 68.01 21,48 

 

Trebuie menionat faptul c Institu ia Prefectului nu are venituri proprii i angajeaz cheltuieli 

din bugetul aprobat anual de Ministerul Internelor i Reformei Administrative.  

În plus, fa  de gestiunea financiar curent  a instituiei, în anul 2008 activitatea în acest 

domeniu a fost suplimentat de asigurarea managementului financiar al procesului electoral 

desf urat pentru pregtirea, organizarea i desf urarea alegerilor pentru Camera Deputailor i 

Senat din 30 noiembrie 2008. 

Alegeri parlamentare 30 noiembrie 2008 – fonduri gestionate 

Pentru pregtirea, organizarea i desf urarea alegerilor pentru Camera Deputailor i 

Senat din 30 noiembrie 2008, Instituia Prefectului - Judeul Gorj a   gestionat în baza Hotrârii 

de Guvern nr. 984/2008 suma total de 1.634.000 lei.  

Cheltuielile de personal au constat în plata a 2.804 membri ai celor 316 secii de votare 

din 70 localit i, a membrilor biroului judeean electoral, a personalului auxiliar i a 

statisticienilor.  

În urma verific rii în luna ianuarie 2008 a contului de execuie i a bilanului contabil 

întocmit de instituie pentru anul 2007, de ctre controlorii financiari din cadrul Camerei de 

Conturi Gorj, s-a dispus „Desc rcarea de gestiune” pentru activitatea desfurat  în gestionarea 

resurselor financiare i a patrimoniului public pentru anul 2007. 
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10.2. Activitatea administrativ , în anul 2008, a vizat: 

 

aprovizionarea cu materiale de întreinere i gospodrire de la furnizori, pe baza 

referatelor întocmite de efii de compartimente ai instituiei, aprobate în mod 

obligatoriu de conducere; 

asigurarea i gestionarea materialelor consumabile procurate; 

asigurarea încheierii contractelor cu instituiile publice care îi desf oar  

activitatea în Palatul Administrativ privind cheltuielile care reprezint cota parte 

din consumurile de energie electric, termic , telefoane, altele; 

îndeplinirea sarcinilor cu privire la activitatea de gospodrire a mijloacelor 

materiale ale instituiei; 

asigurarea bunei desfur ri a activit ii de executare a lucrrilor de întreinere i 

reparaii a mijloacelor auto din dotare, respectarea actelor normative privind 

normarea parcului auto, consumul de carburani i lubrefiani, folosirea raional  a 

acestora i meninerea permanent în stare de funcionare; 

organizarea i asigurarea accesului în Palatul Administrativ, precum i aplicarea 

normelor de prevenire i stingere a incendiilor. 

10.3. Compartimentul Resurse Umane  

 Gestiunea resurselor umane s-a axat în anul 2008 pe trei direcii principale: 

a. Gestiunea curent 

b. Evaluarea funcionarilor publici 

c. Dezvoltarea carierei funcionarilor publici 

a. Gestiunea curent 

Pentru gestionarea curent eficient  a resurselor umane, în anul 2008 au fost întreprinse 

urm toarele aciuni: 

68



elaborarea i supunerea spre aprobarea Ministerului Internelor i Reformei 

Administrative a Statului de funcii al institu iei, a statului de personal i a 

organigramei; 

întocmirea i actualizarea statelor de personal cu salariile aferente, conform 

major rilor prev zute de O.G. nr. 9/2008  i O.G. i nr.10/2008, la data de 01.04.2008 

i respectiv 01.10.2008; 

întocmirea proiectelor de ordin privind numirea sau încadrarea în funcii, avansarea în 

treapta de salarizare imediat superioar a funcionarilor publici, acordarea salariilor 

de merit, a sporurilor de vechime i a altor sporuri prevzute de lege; 

transmiterea, trimestrial, Ministerului Internelor i Reformei Administrative, a 

situaiei privind sesizrile cu privire la înclcarea Legii nr.7/2004 privind Codul de 

conduit  al funcionarilor publici; 

înregistrarea declaraiilor de avere i a declaraiilor de interese i publicarea acestora 

pe site-ul instituiei; 

crearea condiiilor pentru implementarea proiectului PHARE 2004/016-

772.01.03.01.03 „Integrated Software Solution - Human Resources Management 

Information System for National Agency of Civil Servants”, cofinanat de Guvernul 

României alturi de Comisia Uniunii Europene, proiect derulat prin Agenia 

Na ional  a Funcionarilor Publici, având ca obiectiv operarea datelor în aplicaia de 

resurse umane a sistemului HRMIS. 

 

b. Evaluarea funcionarilor publici 

Pentru realizarea unei evaluri obiective a funcionarilor publici, ca parte a gestiunii 

eficiente a resurselor umane, în anul 2008, au fost întreprinse urmtoarele activit i: 

actualizarea fiele posturilor, în funcie de atribuiile i competenele pe care le are 

fiecare salariat în parte, fia postului fiind fundamental pentru evaluarea 
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performanelor profesionale, aceasta reprezentând baza de la care se pleac în 

realizarea evalurii; 

stabilirea obiectivelor individuale ale funcionarilor publici prevzute pentru perioada 

evaluat , în baza atribuiilor prev zute în fi ele posturilor, acestea derivând din 

obiectivele compartimentelor în care îi desf oar  activitatea funcionarii publici, 

obiective stabilite, la rândul lor, în funcie de strategia instituiei. 

c. Dezvoltarea carierei funcionarilor publici 

Dezvoltarea carierei funcionarilor publici a avut trei obiective de baz: 

- satisfacerea nevoilor de resurse umane ale instituiei; 

- asigurarea pregtirii i dezvolt rii necesare funcionarilor publici pentru a le 

permite s fac  fa  oric rui nivel de responsabilitate, cu condiia ca acetia s  aib  potenialul 

sau capacitatea de a-l atinge; 

- îndrumarea i susinerea funcionarilor publici competitivi pentru atingerea 

obiectivelor personale în funcie de potenialul, nevoile i aspiraiile acestora precum i de 

contribuia lor în cadrul instituiei. 

În vederea realizrii acestor obiective, în anul 2008 au fost întreprinse urmtoarele 

ac iuni : 

au fost organizate, cu avizul Ageniei Na ionale a Funcionarilor Publici, 4 

concursuri de recrutare pentru ocuparea funciilor publice vacante, existente la 

începutul anului, 2 concursuri de promovare pentru ocuparea a dou posturi de 

conducere vacante; 

în baza prevederilor O.G. nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului 

nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale i a altor 

drepturi ale funcionarilor publici pân la intrarea în vigoare a legii privind 

sistemul unitar de salarizare i alte drepturi ale funcionarilor publici, precum i 

cre terile salariale care se acord func ionarilor publici în anul 2007, aprobat cu 

modific ri prin Legea nr. 232/2007, i pentru acordarea unor creteri salariale 
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pentru funcionarii publici în anul 2008 , a fost întocmit documentaia aferent 

avansrii în treapta de salarizare imediat superioar i au fost avansai în trepte de 

salarizare 7 funcionari publici, prin transformarea posturilor ocupate de acetia; 

a fost întocmit proiectul Planului de ocupare a funciilor publice pentru anul 2008 

i înaintat spre avizare Ageniei Na ionale a Funcionarilor Publici i Ministerului 

Internelor i Reformei Administrative; 

au fost întocmite dosarele profesionale ale funcionarilor publici, conform legii, 

evideniindu-se toat activitatea profesional; 

în vederea asigurrii preg tirii i dezvolt rii personalului pentru a le permite s 

fac  fa  oric rui nivel de responsabilitate, au fost create condiii în vederea 

frecvent rii cursurilor de perfecionare, de c tre salariaii institu iei, fiind 

prev zute în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor 

de perfecionare profesional, organizate la iniiativa ori în interesul instituiei, ori 

urmate la iniiativa funcionarilor publici, cu acordul conductorului instituiei; 

au fost întocmite i actualizate statele de funcii i de personal cu salariile 

aferente, conform majorrilor prev zute la data de 01.04.2008 i respectiv, 

01.10.2008, conform O.G. nr. 9/2008 i O.G. nr. 10/2008.  

 

10.4.  Activitatea de achiziii publice, în anul 2008, a vizat: 

 

Efectuarea de studii de pia pentru achiziionarea prin cumprare direct de produse, 

servicii i lucr ri; 

urm rirea, pe baza proceselor verbale i/sau a rapoartelor de evaluare, iniierea 

contractrii produselor, serviciilor i lucr rilor i încheierea contractelor în termenul 

legal, pentru achiziiile publice; 

asigurarea i urm rirea public rii în SEAP a anunurilor de atribuire a contractelor de 

achizi ii publice, în termenul legal, pentru achiziiile publice;  
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întocmirea, arhivarea i p strarea dosarului achiziiei publice pentru fiecare contract 

atribuit în urma unei proceduri, dosar ce conine toate documentele prevzute de 

legislaia în vigoare; 

urm rirea respectrii prevederilor legale privind achiziiile publice, pstrarea 

confidenialit ii con inutului documentaiilor de atribuire, a ofertelor depuse, a valorilor 

estimative ale obiectivelor(produse, servicii, lucrri) ce urmeaz a se achiziiona, a 

securit ii acestora sau alte informaii a c ror dezv luire ar putea aduce atingere 

dreptului ofertanilor de a- i proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale 

sau ar putea leza interesele publice ale autoritii contractante. 
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CAPITOLUL 11 

 

Activitatea Serviciului Afaceri Europene, Cooperare Internaional , Dezvoltare 

Economic  i Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate 

 

11.1 Activitatea de integrare european, înt rirea capacit ii autorit ilor locale de aplicare 

i respectare a acquis-ului comunitar, creterea gradului de absorbie a fondurilor 

comunitare 

Principalul obiectiv al prefectului a constat în asigurarea caracterului unitar i 

coerent al strategiilor, politicilor i ac iunilor la nivelul institu iei, al autorit ilor i 

institu iilor publice,  în vederea îndeplinirii, cu prioritate, a cerinelor de integrare euroatlantic 

rezultate din proiectul de strategie de post-aderare a României. Astfel, dac preg tirea pentru 

aderare a necesitat reforme structurale, legislative i institu ionale, restructurare economic i 

social , dup  1 ianuarie 2007, autoritile locale trebuie s fac  fa  unui context semnificativ 

schimbat, care necesit un comportament strategic raional i eficace, susinut de meninerea pe o 

perioad cât mai lung a creterii economice rapide, echilibrate i durabile, de instituii puternice 

i eficiente, de un sistem legislativ coerent i de un sistem fiscal predictibil. În acest context al 

continu rii în paralel a reformelor în domeniile de importan major , lupta împotriva corupiei, 

reforma administraiei publice i cre terea competitivit ii i eficienei acesteia a reprezentat 

pentru Instituia Prefectului un obiectiv major în cursul anului 2008. 

 De asemenea, aplicarea în teritoriu a programelor guvernamentale de dezvoltare corelat 

a infrastructurii fizice i a capitalului uman, ca cea mai eficient abordare care poate permite o 

competitivitate maxim a economiei româneti, susinut  de o populaie educat i s n toas , 

performant i adaptabil la contextul economic din Uniunea European i de la nivel global, 

este structural dependent de absorbia maxim  a fondurilor comunitare. Contient  de faptul c 

o accesare masiv a acestor fonduri la nivelul judeului Gorj va contribui semnificativ la 

recuperarea decalajelor fa de nivelul de dezvoltare din alte state membre UE, Institu ia 
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Prefectului a  decis c implicarea în cre terea gradului de absorbie a acestor fonduri 

constituie un obiectiv în sine al strategiei i activit ii institu iei noastre. 

  Mai mult, aprofundarea integrrii europene la nivel local este esenial  deoarece statutul 

de membru UE nu presupune automat maximizarea beneficiilor aderrii, aplicarea acquis-ului 

comunitar i a practicilor Uniunii de ctre autorit ile locale trebuind s s  exercite corect, înc 

din primul moment al aderrii.  

 În acest sens, Institu ia Prefectului - Judeul Gorj a urm rit ierarhizarea strategic  a 

obiectivelor de integrare european i dezvoltare local  inând cont de caracterul limitat al 

resurselor disponibile, în condiiile asigur rii coerenei i complementarit ii cu instrumentele 

strategico-programatice existente la nivel naional, respectiv: 

    -    Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013, 

 -    Programul Naional de Reforme 2007-2010,  

 -    Cadrul Strategic Naional de Referin  2007-2013,  

 -    Strategia de Dezvoltare Durabil 2025,  

 -    Programul de Guvernare 2004-2008,  

-    Programul Naional pentru Agricultur i Dezvoltare Rural (PNADR), 

 -   Raportul Naional Strategic privind Protecia Social  i Incluziunea Social 2006 –2008, 

 -   Proiectul de Strategie de post-aderare a României 2007-2013 

 În cadrul acestor obiective i în anul 2008, în  continuarea aciunilor întreprinse în anii 

anteriori i în concordan  cu misiunea instituiei, o preocupare major a constituit-o accelerarea 

i adâncirea reformei administrative i înt rirea capacit ii administra iei publice locale de 

a formula i implementa politici na ionale i locale, compatibile cu cele comunitare i de a 

func iona la standardele de performan ale administraiilor na ionale din celelalte state membre 

UE. S-a urmrit o definire mai clar a rolului fiec rei structuri în cadrul sistemului administrativ 

judeean, cu scopul de a determina mecanisme instituionale coerente i de a eficientiza procesele 

de luare a deciziilor i de implementare a normelor i programelor naionale i europene. 
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În aplicarea acestei strategii s-au stabilit rela ii inter-institu ionale mai eficiente, au fost 

evitate  o serie de paralelisme între aciunile autorit ilor i s-a realizat o conducere unitar 

mai eficient  i armonizat  a serviciilor publice deconcentrate i a celorlalte organe ale 

administra iei centrale organizate la nivelul judeului Gorj. A fost simitor îmbun t it  

rela ia cu cet enii prin organizarea mai eficient  a rela iilor institu iilor cu publicul i 

utilizarea unor puncte forte în activitatea funcionarilor publici, precum: dinamism, expertiz, 

profesionalism, imparialitate, incoruptibilitate, transparen i stabilitate. 

 Direc iile prioritare  de aciune urmrite în activitatea acestor servicii i institu ii, în 

acest domeniu, au fost: 

- aplicarea corespunztoare a acquis-ului comunitar, în paralel cu elaborarea de politici publice 

locale compatibile cu cele comunitare; 

- acordarea unei atenii sporite domeniilor care fac obiectul perioadelor de tranziie negociate i 

preg tirea instituiilor responsabile pentru implementarea integral a acquis-ului comunitar, dup 

expirarea perioadelor de tranziie; 

- continuarea implementrii principiilor generale ale spaiului administrativ european privind 

legalitatea, competena legal , predictibilitatea, deschiderea i transparena, r spunderea i 

responsabilitatea, eficiena i eficacitatea în vederea creterii calit ii actului administrativ; 

- construcie instituional  i investi ii eficiente - achiziii de mijloace tehnice, echipamente i 

sisteme specializate, însoite de o pregtire adecvat a personalului i modernizarea structurilor 

de aplicare a legii astfel încât s fie compatibile din punct de vedere procedural, tehnic cât si al 

calit ii resurselor umane cu structurile similare din celelalte state membre UE; 

- preg tirea i formarea funcionarilor publici în domeniul Fondurilor Structurale i de Coeziune 

i al celor vizând interveniile în agricultur  i dezvoltarea rural durabil ; cre terea gradului de 

absorbie a fondurilor naionale i externe. 

- dezvoltarea aciunii de formare a funcionarilor publici în domeniul afacerilor europene; 
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- institu ionalizarea comunicrii i a unui dialog sistematic între instituii, între  autorit ile 

publice regionale i locale, în vederea transferului de bune practici în implementarea politicilor 

comunitare; 

- cre terea vizibilit ii autorit ilor regionale i locale în cadrul asociaiilor europene ale 

colectivit ilor regionale i locale; 

- dezvoltarea parteneriatelor cu sectorul neguvernamental, punerea în comun a resurselor i 

utilizarea eficient a expertizei i abilit ilor dobândite de fiecare partener. Adâncirea democraiei 

participative, implicarea mai activ a acestora i a cet enilor în formularea politicilor publice; 

- consolidarea capacitii administrative i dezvoltarea de parteneriate pentru îmbunt irea 

percepiei i condi iei rromilor, integrarea minoritii rrome impunând o abordare strategic la 

nivel european, acetia fiind o problem european i nu una naional ), 

- construirea unei imagini pozitive, bazat pe particularit ile locale i regionale, promovarea 

identit ii i valorilor reprezentative prin definirea unui profil clar i pregnant, axat pe cel puin 

dou  componente eseniale: identitatea cultural local  i na ional  i produsele specifice, 

atractive pentru piaa european.  

 În strâns leg tura cu aciunea de modernizare i cre tere a transparenei actului 

administrativ i de aplicare în plan local a acquis-ului comunitar, problema comunic rii a 

ocupat un loc central în preocuprile institu iei, fiind tratat  cu maxim responsabilitate. 

 Mai mult, pentru a beneficia de resursele puse la dispoziie de c tre Uniunea European, 

reprezentanii institu iei au continuat s se implice în activitatea „Re elei de multiplicatori de 

informa ie european ” , proiect iniiat de Delegaia Comisiei Europene în România înc în anul 

2000, aciunile de integrare realizându-se în patreneriat cu organizaiile neguvernamentale (cele 

ale tinerilor în special), Autoritile de Management i Organismele Intermediare care 

gestioneaz Fondurile Structurale, precum i cu cei mai activi consilieri de integare din cadrul 

autorit ilor publice judeene i locale. 

 În cadrul parteneriatului s-a constituit  Grupul de Lucru privind Standardele de 

Calitate în Comunicare, iar în urma activit ii acestuia i a dezbaterilor din cadrul Conferinelor 
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Transregionale  a fost elaborat Cartea Alb a comunicarii pentru Reeaua Multiplicatorilor de 

Informaie European.  

 De asemenea, în contextul continurii ac iunilor de modernizare a administraiei publice 

la nivelul judeului, în cadrul colaborrii strânse cu Ministerul Internelor i Reformei 

Administrative, Unitatea Central pentru Reforma Administraiei Publice i grupul naional de 

modernizatori, a fost reactualizat  componena Grupului de modernizare i a celui cu 

atribu ii în monitorizarea procesului de descentralizare i deconcentrare, în vederea profundrii 

reformei i maximiz rii rezultatelor. 

 Dac  activitatea de comunicare i informare privind aciunile curente ale instituiei a 

revenit, în mare msur , conducerii instituiei i purt torului de cuvânt al acesteia, comunicarea 

pe teme europene i informarea cu privire la problematica integrrii a reprezentat una din 

responsabilit ile principale ale Serviciului Afaceri Europene, Cooperare Internaional , 

Dezvoltare Economic i Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate. 

 Cunoscând faptul c un proces de comunicare de succes este o cerin esenial  a oric rei 

organizaii func ionale, iar autorit ile publice nu fac nici o excepie de la regul, func ionarii 

publici angrenai în activitatea de integrarea european i-au propus ca în anul 2008 s  ob in  un 

grad sporit de vizibilitate a ac iunilor lor, i prin aceasta, îndeplinirea dezideratului de a 

lucra în interesul cet eanului. 

 A fost abordat nu numai îmbun t irea comunic rii externe, ci i facilitarea 

comunic rii interne,  aceasta conducând la o mai buna performan a fiec rui angajat care are 

atât informaia necesar în realizarea activitii, cât i în elegerea asupra întregii organizaii, 

asupra direciei în care aceasta se îndreapt i asupra standardelor la care trebuie s se raporteze. 

 Provocarea asumat de c tre Serviciul de Afaceri Europene pentru urmtorii doi ani a 

fost de a implementa o strategie de comunicare redimensionat privitor la  noul context 

na ional i internaional, status-quo-ul României ca membru cu drepturi depline al Uniunii 

Europene i  la noile oportunit i si cerine de dezvoltare local i regional  durabil . 
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 Astfel, s-a urm ri implementarea Strategia de Comunicare a Serviciului de Afaceri 

Europene 2007-2009, bazat pe principiile comunicrii pro-active, pe anticiparea schimbrilor, 

planificare, evoluia a tept rilor i definirea/redefinirea interesului public în domeniul de 

activitate al Instituiei Prefectului.     

 Strategia de comunicare dezvoltat i implementat ini ial în cadrul Serviciului de 

Afaceri Europene se dorete a fi un proiect pilot la nivel organiza ional, care s ob in  un efect 

multiplicat nu numai în cadrul Instituiei Prefectului, ci i în cadrul celorlalte instituii publice ce 

ac ioneaz la  nivel local. Principalele obiective pe care structura de specialitate din cadrul 

Institu iei Prefectului – Judeul Gorj a dorit s le cuprind în acest cadru strategic au fost: 

 - s  îmbun t easc relaiile cu beneficiarii, implicându-i în procesul de comunicare a 

informaiilor publice prin participare activ i consultare public; 

 - s  comunice efectiv i echitabil cu beneficiarii pe teme cu relevan european; 

 - s  ne permit s  ne îndeplinim obligaiile de comunicare statutate prin actele normative în 

vigoare i nu numai; 

 - s  implementm proceduri de comunicare eficiente interorganizaionale a strategiilor, 

politicilor i obiectivelor; 

 - s  menin  o abordare integrativ cu cadrul strategic general al Instituiei Prefectului; 

 - s  dezvolte o comunicare eficace cu Consiliul Judeean i toate consiliile locale, fapt ce va 

aduce beneficii majore mediului socio-economic i populaiei judeului.  

 

 11.2Activitatea de afaceri europene i cooperare interna ional  s-a axat pe 

urm toarele domenii: 

 

I. Informare i comunicare pe teme europene 

II. Participare la seminarii, mese rotunde, simpozioane, manifestri 

III.Monitorizarea proiectelor cu finan are extern  derulate de autorit ile 

administra iei publice locale din judeul Gorj 
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IV. Alte activit i 

I. Informare 

Obiectivul principal al anului 2008 a fost creterea gradului de informare a posibililor 

beneficiari din judeul Gorj în privina fondurilor structurale i a instituiilor implicate în 

mecanismul de acordare a fondurilor europene . 

Pentru atingerea acestui obiectiv, au fost folosite urmtoarele instrumente de comunicare: 

1. Linia telefonic de tip tel verde 

În data de 25 februarie 2008 a fost înfiinat  linia telefonic  de tip tel verde (0 800 800 759) 

prin intermediul creia se furnizeaz informaii despre fondurile structurale (informaii generale 

privind cereri deschise de proiecte, beneficiari, activiti eligibile, termene limit, date de contact 

ale autorit ilor de management i organismelor intermediare, surse de informare). 

Prin acest instrument de informare s-a urmrit asigurarea unei orientri cât mai exacte a 

potenialilor beneficiari c tre surse de informare i institu ii în func ie de domeniile de interes. 

2. Buletin informativ în format electronic 

Începând cu luna martie a anului 2008., se elaboreaz bilunar i se transmite autoritilor 

administraiei publice locale, IMM-urilor, ONG-urilor i unit ilor de înv mânt din judeul 

Gorj un buletin informativ în format electronic (,,EU*RO GORJEAN”) care conine informaii 

despre: 

- prezentarea liniilor de finanare active în cadrul PNDR, PO DCA, POS CCE, POS 

DRU, POS Mediu, POR i a instituiilor c rora potenialii beneficiari din judeul Gorj 

se pot adresa în vederea accesrii fondurilor; 

- prezentarea oportunitilor de finanare oferite de alte programe europene i de 

programele guvernamentale active; 

- re ele europene de informare i comunicare; 

- evenimente celebrate la nivel european; 

- concursuri europene; 

- consult ri publice lansate la nivel european. 
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3. Seminarii, caravane 

Institu ia Prefectului – Judeul Gorj a organizat i/sau a sprijinit organizarea de 

seminarii/caravane prin intermediul crora experii din cadrul organismelor intermediare au 

informat / instruit potenialii beneficiari ai Fondurilor Structurale în vederea depunerii de cereri 

de finanare. 

Programul Operaional Sectorial ,,Dezvoltarea Resurselor Umane” 

Institu ia Prefectului - Judeul Gorj, în colaborare cu Unitatea Regional POS DRU Sud-Vest 

Oltenia, Centrul Naional de Dezvoltare a Înv mântului Profesional i Tehnic – Organism 

Intermediar POS DRU, Filiala Regional Craiova, i Organismul Intermediar pentru POS DRU, 

Regiunea Sud-Vest Oltenia, a organizat seminarii de informare a potenialilor beneficiari ai 

fondurilor oferite prin Programul Operaional Sectorial ,,Dezvoltarea Resurselor Umane”. 

Programul Operaional Sectorial ,,Creterea Competitivit ii Economice” 

În colaborare cu Oficiul Judeean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit Gorj i Centrul 

Teritorial de Informare i Consultan  Gorj al Ministerului pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii, 

Comer, Turism i Profesii Liberale, Instituia Prefectului - Judeul Gorj a organizat în 

municipiul Târgu-Jiu i ora ele Târgu-Crbuneti i Rovinari, cu sprijinul autorit ilor publice 

locale, o campanie de promovare a investiiilor mediului de afaceri din mediul urban ce pot fi 

finan ate din fondurile structurale (Planul Naional de Dezvoltare Rural i Programul 

Operaional Sectorial ,,Creterea Competitivit ii Economice”). 

Programul Operaional Sectorial pentru Mediu 

În colaborare cu Organismul Intermediar Regional pentru Mediu a fost organizat un seminar 

de instruire a potenialilor beneficiari ai fondurilor oferite prin Programul Operaional Sectorial 

,,Mediu”. 

Programul Operaional Regional 
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Institu ia Prefectului - Judeul Gorj a sprijinit organizarea de ctre Agenia de Dezvoltare 

Regional  Sud-Vest Oltenia de seminarii de informare asupra  noilor linii de finanare lansate în 

cadrul Programului Operaional Regional.  

Programul Operaional ,,Dezvoltarea Capacitii Administrative” 

Institu ia Prefectului - Judeul Gorj a organizat 2 seminarii de instruire a autoritilor 

administraiei publice locale din judeul Gorj cu privire la Programul Operaional Sectorial 

,,Dezvoltarea Capacitii Administrative”. 

Institu ia Prefectului a organizat un seminar de informare a propriilor angajai asupra 

oportunit ilor oferite de PO DCA în vederea identificrii priorit ilor i nevoilor instituiei i a 

cre rii unui portofoliu de proiecte. 

Programul Naional pentru Dezvoltare Rural 

În colaborare cu Oficiul Judeean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit Gorj i Centrul 

Teritorial de Informare i Consultan  Gorj al Ministerului pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii, 

Comer, Turism i Profesii Liberale, Instituia Prefectului - Judeul Gorj a organizat în 

municipiul Târgu-Jiu i ora ele Târgu-Crbuneti i Rovinari, cu sprijinul autorit ilor publice 

locale, o campanie de promovare a investiiilor mediului de afaceri din mediul urban ce pot fi 

finan ate din fondurile structurale (Planul Naional de Dezvoltare Rural i Programul 

Operaional Sectorial ,,Creterea Competitivit ii Economice”). 

Institu ia Prefectului – Judeul Gorj a participat la seminarul de informare i instruire a 

autorit ilor publice locale, organizat de Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Gorj i 

Agenia de Pl i i Intervenii în Agricultur  Gorj cu privire la Msurile 121, 123 i 322 din 

Planul Naional de Dezvoltare Rural.  

      Instituia Prefectului – Judeul Gorj a sprijinit campania de informare a fermierilor din 

judeul Gorj, derulat de Agenia de Pl i i Intervenii în Agricultur  Gorj în perioada 18 – 

28.02.2008,  privind depunerea cererilor pentru Schema Unic pe Suprafa pe anul 2008. 

4. Elaborarea i/sau distribuirea de materiale informative pentru potenialii solicitan i ai 

fondurilor europene nerambursabile. 
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Institu ia Prefectului – Judeul Gorj a elaborat i distribuit un ghid în format electronic 

privind accesarea fondurilor structurale de ctre autorit ile administraiei publice locale i datele 

de contact ale Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare implicate în 

mecanismul de accesare a Fondurilor Structurale. 

       Instituia Prefectului – Judeul Gorj a elaborat broura ,,Sunt întreprinz tor din jude ul 

Gorj. Ce fonduri europene nerambursabile pot accesa?” destinat sectorului privat din 

judeul Gorj. Aceast bro ur  a fost distribuit fie cu ocazia seminariilor la care au participat 

reprezentani ai mediului de afaceri din judeul Gorj, fie în cazul consilierii directe persoanelor 

care s-au adresat Instituiei Prefectului. 

Institu ia Prefectului a distribuit autoritilor publice locale din judeul Gorj materialele 

informative puse la dispoziie de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuin ei (Bro ura 

,,Fondurile Structurale – Oportuniti de finanare pentru Autorit ile Publice Locale”, publicaia 

i afi ul ,,Finanare naional  i european prin programele MDLPL”, publicaia ,,Programul 

Operaional Regional – fonduri pentru regiuni”, pliantul ,,Programul naional de sprijinire a 

construirii de locuine proprietate personal”, bro ura i afi ul ,,Regenerare urban – principii i 

practici europene”, broura i pliantul ,,Cutremurele i efectele lor”). 

De asemenea, la punctul de informare pentru ceteni a fost distribuit publicaia bilunar  

a Ministerului Dezvoltrii Regionale i Locuin ei ,,EuROpeanul”. 

Prim riile au fost informate cu privire la existena brourii ,,Ghid de elaborare a 

strategiilor de dezvoltare local”, disponibil  pe site-ul Instituiei Prefectului – Judeul Constana 

 

5. Elaborarea i transmiterea de informri c tre autorit ile publice locale din 

judeul Gorj de materiale informative cu privire la lansarea de noi sesiuni de depuneri de 

proiecte. 

 

6. Elaborarea de materiale informative destinate afirii la panoul de informare destinat 

cet enilor. 
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7. Informare direct prin consiliere la sediul instituiei. 

8. Materiale informative pentru mass-media / comunicate de pres. 

 

II. Participarea la seminarii, conferine, simpozioane 

 

- Seminarul de lansare regional a cererii de proiecte pentru Programul Operaional 

Regional, Axa prioritar  3, D.M.I 3.1. i D.M.I. 3.2. (18 februarie, Craiova) – organizat de 

Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest Oltenia. 

- Conferin a economic  ,,Solu ii pentru dezvoltarea IMM-urilor – Gorj 2008” ( 13 martie 

2008, Târgu-Jiu) – organizat de Ministerul pentru IMM, Comer, Turism i Profesii Liberale 

(MIMMCTPL), BTL Design, Oficiul Teritorial pentru IMM i Cooperaie CRAIOVA i Camera 

de Comer i Industrie Gorj, alturi de parteneri  din domeniul financiar i al  serviciilor dedicate 

afacerilor; 

- Seminarul de lansare regional a cererii de proiecte pentru Programul Operaional 

Regional, Axa prioritar  4, D.M.I. 4.3.  i Axa prioritar  5, D.M.I. 5.1. (26 martie, Craiova) – 

organizat de Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest Oltenia; 

- Seminarul de instruire a potenialilor beneficiari în cadrul Programului Opera ional 

Regional, Axa prioritar  5 ,,Dezvoltarea durabil i promovarea turismului”, D.M.I. 5.1. i 

D.M.I. 5.2. (Târgu-Jiu, 29 mai), organizat de Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest 

Oltenia; 

- Sesiunea de formare cu tema ,,Identificarea i dezvoltarea proiectelor finanate prin 

Fondul Social European” (26-27 iunie, Craiova) organizat de  Ministerul Internelor i 

Reformei Administrative – Unitatea Central pentru Reforma Administraiei Publice (UCRAP) 

în colaborare cu echipa de Asisten Tehnic  a proiectului PHARE RO 2005/017-

553.01.03.05.01 “Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraiei la Nivel Local III-

IV” ; 
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- Sesiunea de instruire cu privire la reeaua ,,EURES” (10 iunie – Sibiu) – organizat de 

Agenia Naional  pentru Ocuparea Forei de Munc; 

- Conferin a Regional  de promovare a Programului de cooperare Norvegian i a 

Mecanismului Financiar SEE (22 aprilie 2008, Craiova), organizat de Ministerul Economiei 

i Finanelor, în calitate de Punct Naional de contact, în cooperare cu Ambasada Regal a 

Norvegiei în România, Innovationa Norway i Agen ia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest 

Oltenia; 

- ,,Tân r cet ean european” – seminar de informare a tinerilor cu privire la oportunitile 

oferite de statutul de stat membru al Uniunii Europene – organizat de Instituia Prefectului în 

colaborare cu Colegiul Comercial ,,Virgil Madgearu” (24 ianuarie); 

- Manifestare prilejuit de ,,9 Mai – Ziua Europei” – organizat de coala General 

,,Constantin Svoiu” din Târgu-Jiu (9 mai); 

- Seminarul ,,Uniunea European  - Unitate în diversitate” organizat în cadrul Spt mânii 

Educaiei Globale de Colegiul Naional ,,Tudor Vladimirescu” (17 noiembrie); 

- Sesiunea de comunicri tiin ifice ,,2008 - Anul European al Dialogului Intercultural” 

organizat de Colegiul Naional ,,Tudor Vladimirescu” (19 noiembrie); 

- Dezbaterea desfurat  în cadrul proiectului internaional  ,,Tinerii, actori ai dezvolt rii 

locale” (Târgu-Jiu, 17 octombrie) – proiect implementat de ENOA – European Network of 

Animation (Reeaua European a Animatorilor) i g zduit în România de Asociaia ,,Tineret i 

Dezvoltare Regional; 

- Seminarul de instruire a potenialilor beneficiari în cadrul Programului Opera ional 

Regional, Axa prioritar  4 ,,Sprijinirea mediului de afaceri regional i local”, D.M.I. 4.1. 

(Râmnicu-Vâlcea, 27 octombrie), organizat de Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud-Vest 

Oltenia; 

- Întâlnirea cu investitori i oameni de afaceri organizat de Asociaia Oamenilor de Afaceri 

“Clubul Investitorilor 01”, Instituia Prefectului – Judeul Gorj i Consiliul Judeean Gorj (Sala 

Maur  a Palatului Administrativ din Târgu-Jiu, 10 mai); 
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- Festivitatea de deschidere a ,,Festivalului Na ional al anselor Tale” – ediia 2008 (Târgu-

Jiu, 08 decembrie) – organizat de Inspectoratul colar Judeean Gorj i Casa Corpului Didactic 

Gorj; 

- Întâlnirea autorit ilor publice locale din judeul Gorj cu un consoriu de firme din Spania 

(Târgu-Jiu, 05 decembrie, 08 decembrie). 

 

III. Monitorizarea proiectelor cu finanare extern  derulate de autorit ile administraiei 

publice locale din judeul Gorj 

 

Centralizarea portofoliului de proiecte i a proiectelor cu finanare extern derulate de 

autorit ile administraiei publice locale din judeul Gorj 

Guvernul României a instituit, prin Ordonana nr. 7/2006, Programul de dezvoltare a 

infrastructurii i a unor baze sportive din spaiul rural, acesta desfurându-se în dou faze: 

Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaiul rural i Programul de dezvoltare a unor baze 

sportive din spaiul rural. 

 În cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaiul rural s-a asigurat 

finan area unor obiective de investiii precum construcia/extinderea/modernizarea de poduri, 

podee sau puni pietonale, de platforme pentru deeuri, de sisteme de canalizare a apei i/sau 

staii de tratare a apelor uzate i de sisteme de alimentare cu ap. 

În judeul Gorj, un numr de 43 proiecte, depuse de tot atâtea uniti administrativ-teritoriale, au 

fost declarate eligibile i au primit finanare în cadrul celor dou faze de finanare. În prima faz 

(finan area cheltuielilor de proiectare i inginerie), au fost alocate, prin Hotrâri de Guvern, sume 

defalcate din taxa pe valoare adugat  pentru toate proiectele declarate eligibile, astfel: 
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Nr. 

Crt. 
Denumire obiectiv de investiii 

 

              SUME PRIMITE (RON) 

 

din care: 

HG 

1521/ 

2006 

HG 

1599/ 

2006 

HG 363/ Proiectare 

2007 

1.  

EXTINDERE FRONT CAPTARE AP I 

DISTRIBU IE AP  POTABIL  ÎN ZONELE 

PERIURBANE PREAJBA I POLATA 

205,000.00  205,000.00  

2.  

ALIMENTARE CU AP  POTABIL  SAT PLE A I 

SUPLIMENTARE DEBIT SATELE TETILA I 

CURTI OARA, BUMBE TI-JIU, JUDE UL GORJ 

141,000.00  141,000.00  

3.  

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN 

CONSTRUC IA DE PODURI PESTE R. GILORTEL I 

V. SC RI A ÎN LOCALITATEA NOVACI, JUDE UL 

GORJ 

65,000.00 65,000.00   

4.  
ALIMENTARE CU AP  POTABIL  SAT FLORESTEI, 

ORA  TG.-C RBUNE TI, JUD. GORJ 
6,000.00  6,000.00  

5.  
ALIMENTARE CU AP  POTABIL  A COMUNEI 

ALBENI 
142,000.00  142,000.00  

6.  

CANALIZARE MENAJER  A SATELOR 

CIUPERCENII DE OLTE , SÂRBE TI, ALIMPE TI I 

NISTORE TI, COMUNA ALIMPE TI, JUDE UL 

GORJ 

94,000.00  94,000.00  

7.  

ALIMENTARE CU AP  COMUNA BAIA DE FIER, 

ZONA TURISTIC  CORNEUL MARE - RÂNCA I 

SATUL CERN DIA , JUDE UL GORJ 

203,000.00  203,000.00  

8.  
CANALIZARE MENAJER  COMUNA B LE TI, 

SATELE CEAURU I B LE TI 
203,000.00  203,000.00  
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9.  

ALIMENTARE CU AP  COMUNA BENGE TI-

CIOCADIA, SATELE BENGE TI, B LCE TI, BIRCII, 

CIOCADIA 

182,000.00  182,000.00  

10.  CONSTRUIRE PODURI COM. BERLETI 42,000.00  42,000.00  

11.  
CONSTRUIRE PUNTE PESTE RÂUL JIU, SAT 

COCORENI, COMUNA BÂLTENI, JUDEUL GORJ 
25,000.00 25,000.00   

12.  
ALIMENTARE CU AP -COMUNA BOLBO I, 

SATELE BOLBO I, BOLBOASA, B L CE TI 
421,000.00 218,000.00  203,000.00 

13.  
COSTRUIRE POD PESTE RÂUL JIL, COMUNA 

BOR SCU, JUDE UL GORJ 
32,000.00  32,000.00  

14.  
ACCES AUTO PESTE RÂUL GALBENU PE DC 12, 

COM. BUMBE TI-PI IC 
32,000.00 32,000.00   

15.  
ALIMENTARE CU AP  COMUNA BUSTUCHIN, 

SATELE POIENI A,  N METE, VALEA POJARULUI 
205,000.00  205,000.00  

16.  

CONSTRUIRE I MODERNIZARE PODURI I 

PODE E PE DRUMURI DE INTERES LOCAL, SAT 

BULBUCENI, COMUNA C PRENI, JUDE UL GORJ 

127,000.00  127,000.00  

17.  

CANALIZARE MENAJER  COM. CATUNELE, 

SATELE C TUNELE, VALEA PERILOR, STEIC, 

VALEA M N STIRII, LUPOAIA 

203,000.00  203,000.00  

18.  

EXTINDERE ALIMENTARE CU AP  ÎN COMUNA 

CIUPERCENI, SATELE CIUPERCENI, ZORZILA, 

VÂRTOPU, PE TEANA-VULCAN, BOBOIE TI 

108,000.00  108,000.00  

19.  
ALIMENTARE CU AP  COM. CRASNA, SATELE 

C RPINI  I RADO I 
180,000.00  180,000.00  

20.  

ALIMENTARE CU AP  POTABIL  I DE INCENDIU 

COMUNA CRU E , JUDE UL GORJ (SATELE 

VALUTA, BOJINU, MIERE, MARINE TI, LAVUTA I 

URDA DE  JOS) 

81,000.00  81,000.00  

21.  CONSTRUIRE PODURI ÎN COMUNA DNCIULE TI 29,000.00  29,000.00  

22.  
RE ELE DE CANALIZARE I STA II DE EPURARE 

PENTRU LOCALIT ILE D NE TI, BUCUREASA, 
85,000.00 85,000.00   
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V CAREA, BARZA I BOTOROGI 

23.  
CONSOLIDARE POD I CONSTRUIRE PUN I, 

COMUNA DR GU E TI, JUDE UL GORJ 
55,000.00 55,000.00   

24.  

PODURI TRAVERSARE RÂU GILORT ÎN SATELE 

VIDIN I VIERSANI, COMUNA JUPÂNE TI, 

JUDE UL GORJ 

162,000.00  162,000.00  

25.  
CONSTRUIRE PODURI COMUNA LICURICI, 

JUDE UL GORJ 
32,000.00 32,000.00   

26.  

SISTEM COLECTARE, EPURARE I EVACUARE A 

APELOR UZATE DIN LOCALIT ILE - A EZ RILE 

UMANE DIN COMUNA MU ETE TI 

210,000.00  210,000.00  

27.  
REABILITARE PODURI I PODE E COMUNA 

NEGOMIR, JUDE UL GORJ 
32,000.00  32,000.00  

28.  
MODERNIZARE I EXTINDERE ALIMENRTARE CU 

AP , COMUNA PADE , JUDE UL GORJ 
225,000.00 225,000.00   

29.  

MODERNIZARE I EXTINDERE RE ELE DE 

DISTRIBU IE AP  POTABIL  ÎN COMUMA 

PE TI ANI 

206,000.00 206,000.00   

30.  
SISTEM DE ALIMENTARE CU AP  SATELE DELENI 

I PISCURI 
108,000.00  108,000.00  

31.  

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT I 

EPURAREA APELOR UZATE DIN LOCALIT ILE 

COMUNEI POLOVRAGI 

210,000.00 210,000.00   

32.  
REABILITARE I MODERNIZARE PODURI AP  

CÂLNIC, COMUNA PRIGORIA, JUDE UL GORJ 
195,000.00  195,000.00  

33.  
MODERNIZARE I EXTINDERE ALIMENTARE CU 

AP  POTABIL , COMUNA RUNCU, JUDE UL GORJ 
135,000.00 135,000.00   

34.  
PODE E I PUN I PIETONALE LOCALITATEA 

S CELU, JUDE UL GORJ 
32,000.00 32,000.00   

35.  ALIMENTARE CU AP  COMUNA S ULE TI 205,000.00 205,000.00   

36.  ALIMENTARE CU AP  POTABIL  PENTRU 207,000.00  207,000.00  
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COMUNA SCOAR A,       SATELE MOGOANI, 

BOBU, LAZURI, COLIBA I 

37.  

MODERNIZARE I EXINDERE ALIMENTARE CU 

AP  POTABIL , SATELE ARSURI, PAJITELE I 

SCHELA 

97,000.00 37,000.00  60,000.00 

38.  
CONSTRUIRE PODURI COMUNA SLIVILETI, 

JUDE UL GORJ 
25,000.00  25,000.00  

39.  

EXTINDERE ALIMENTARE CU AP  POTABIL  

COM. ST NE TI, SATELE B LANI, C LE TI, 

M Z ROI, OBREJA, ALEXENI 

73,000.00  73,000.00  

40.  
ALIMENTARE CU AP  POTABIL  A COMUNEI 

STEJARI 
199,000.00  199,000.00  

41.  
CONSTRUIRE POD PE DC 95 PESTE RÂUL 

TISMANA, COM. TELE TI 
45,000.00  45,000.00  

42.  
AIMENTARE CU AP  POTABIL  COM. 

V GIULE TI, SATELE MURGILE TI I COVRIGI 
117,000.00  117,000.00  

43.  
CONSTRUC IE PODURI I PODE E ÎN PUNCTELE  

LARGA, LUNCA, LEURDEASA 
91,000.00 91,000.00   

45. TOTAL 5,472,000.00 1,653,000.00 3,556,000.00 

 

263,000.00 

  

 

În cea de-a doua faz (aprobarea cererilor de finan are pentru execu ia lucr rilor de

investi ii, în ordinea descresc toare a punctajului ob inut de c tre acestea) au fost alocate, prin 

Hot râri de Guvern, sume defalcate din taxa pe valoare adugat  pentru un numr de 30 proiecte 

depuse de uniti administrativ-teritoriale din judeul Gorj, astfel: 
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Nr. 

Crt 

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE 

INVESTI II 

Execu ie 

lucr ri 

din care: 

HG   

428/2007 

HG   

379/2007 

HG   

856/2007 

HG 

1440/2007 

HG 

1457/2007 

HG 

341/2008 

HG 

710/2008 

HG  

1361/2008 

1.  

EXTINDERE FRONT CAPTARE AP I 

DISTRIBU IE AP  POTABIL  ÎN ZONELE 

PERIURBANE PREAJBA I POLATA 

2.244.000  486.000 324.000   324.000 1.100.000  10.000  

2.  

ALIMENTARE CU AP  POTABIL  SAT 

PLE A I SUPLIMENTARE DEBIT 

SATELE TETILA I CURTI OARA, 

BUMBE TI-JIU, JUDE UL GORJ 

1.446.000    115.000    231.000  1.090.000  10.000  

3.  

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 

RURALE PRIN CONSTRUCIA DE PODURI 

PESTE R. GILORTEL I V. SC RI A ÎN 

LOCALITATEA NOVACI, JUDE UL GORJ 

774.000    50.000    99.000  603.000  22.000  

4.  
ALIMENTARE CU AP  POTABIL  A 

COMUNEI ALBENI 
1.350.000    122.000  608.000   537.000  47.000  36.000  

5.  

CANALIZARE MENAJER  A SATELOR 

CIUPERCENII DE OLTE , SÂRBE TI, 

ALIMPE TI I NISTORE TI, COMUNA 

1.036.000    141.000    283.000  602.000  10.000  



91

ALIMPE TI, JUDE UL GORJ 

6.  

ALIMENTARE CU AP  COMUNA BAIA DE 

FIER, ZONA TURISTIC  CORNEUL MARE 

- RÂNCA I SATUL CERNADIA , JUDE UL 

GORJ 

1.635.000   599.000  400.000    400.000  226.000  10.000  

7.  

ALIMENTARE CU AP  COMUNA 

BENGE TI-CIOCADIA, SATELE 

BENGE TI, B LCE TI, BIRCII, CIOCADIA 

1.435.000   533.000  356.000    356.000  180.000  10.000  

8.  

CONSTRUIRE PUNTE PESTE RÂUL JIU, 

SAT COCORENI, COMUNA BÂLTENI, 

JUDE UL GORJ 

198.000    41.000    82.000  65.000  10.000  

9.  

ALIMENTARE CU AP -COMUNA 

BOLBO I, SATELE BOLBO I, BOLBOASA, 

B L CE TI 

1.593.000  536.000   357.000      700.000  

10.  
COSTRUIRE POD PESTE RÂUL JIL, 

COMUNA BOR SCU, JUDE UL GORJ 
1.029.000    115.000    231.000  183.000  500.000  

11.  

CONSTRUIRE I MODERNIZARE PODURI 

I PODE E PE DRUMURI DE INTERES 

LOCAL, SAT BULBUCENI, COMUNA 

C PRENI, JUDE UL GORJ 

1.474.000    121.000    243.000  1.100.000  10.000  
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12.  

EXTINDERE ALIMENTARE CU AP  ÎN 

COMUNA CIUPERCENI, SATELE 

CIUPERCENI, ZORZILA, VÂRTOPU, 

PE TEANA-VULCAN, BOBOIE TI 

2.474.000  538.000   359.000    359.000  1.100.000  118.000  

13.  

ALIMENTARE CU AP  POTABIL  I DE 

INCENDIU COMUNA CRU ET, JUDE UL 

GORJ (SATELE VALUTA,  

BOJINU, MIERE, MARINE TI, LAVUTA I 

URDA DE  JOS) 

2.937.000   568.000  379.000    379.000  1.100.000  511.000  

14.  
CONSTRUIRE PODURI ÎN COMUNA 

D NCIULE TI 
396.000    85.000    170.000  131.000  10.000  

15.  

CONSOLIDARE POD I CONSTRUIRE 

PUN I, COMUNA DR GU E TI, JUDE UL 

GORJ 

1.410.000    88.000  473.000   403.000  346.000  100.000  

16.  

PODURI TRAVERSARE RÂU GILORT ÎN 

SATELE VIDIN I VIERSANI, COMUNA 

JUPÂNE TI, JUDE UL GORJ 

1.507.000  600.000   200.000    400.000  297.000  10.000  

17.  
CONSTRUIRE PODURI COMUNA 

LICURICI  JUDE UL GORJ 
1.689.000   350.000  117.000    233.000  979.000  10.000  

18.  

SISTEM COLECTARE, EPURARE I 

EVACUARE A APELOR UZATE DIN 

LOCALIT ILE - A EZ RILE UMANE DIN 

1,546.000    145.000    291.000  1.100.000  10.000  



93

  COMUNA MU ETE TI 

19.  
REABILITARE PODURI I PODE E 

COMUNA NEGOMIR, JUDE UL GORJ 
1.505.000    104.000    208.000  824.000  369.000  

20.  

MODERNIZARE I EXTINDERE RE ELE 

DE DISTRIBUTIE AP  POTABIL  ÎN 

COMUMA PE TI ANI 

2.475.000  585.000   390.000    390.000  1.100.000  10.000  

21.  

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT 

I EPURAREA APELOR UZATE DIN 

LOCALIT ILE COMUNEI POLOVRAGI 

2.016.000   581.000  194.000    387.000  737.000  117.000  

22.  

REABILITARE I MODERNIZARE PODURI 

AP  CÂLNIC, COMUNA PRIGORIA, 

JUDE UL GORJ 

2.144.000  517.000   172.000    345.000  1.100.000  10.000  

23.  

MODERNIZARE I EXTINDERE 

ALIMENTARE CU AP  POTABIL , 

COMUNA RUNCU, JUDE UL GORJ 

1.983.000    115.000  871.000   648.000  292.000  57.000  

24.  
PODE E I PUN I PIETONALE 

LOCALITATEA S CELU, JUDE UL GORJ 
1.607.000    166.000    331.000  1.100.000  10.000  

25.  
ALIMENTARE CU AP  COMUNA 

S ULE TI 
3.010.000  599.000   399.000  675.000   724.000  613.000   
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26.  

ALIMENTARE CU AP  POTABIL  

PENTRU COMUNA SCOARA, SATELE 

MOGO ANI, BOBU, LAZURI, COLIBA I 

2.303.000  511.000   341.000    341.000  1.100.000  10.000  

27.  

MODERNIZARE I EXTINDERE 

ALIMENTARE CU AP  POTABIL , 

SATELE ARSURI, PAJISTELE I SCHELA 

1,511.000    100.000  304.000   346.000  751.000  10.000  

28.  
CONSTRUIRE PODURI COMUNA 

SLIVILE TI, JUDE UL GORJ 
1.751.000    100.000   150.000  560.000  931.000  10.000  

29.  
ALIMENTARE CU AP  POTABIL  A 

COMUNEI STEJARI 
2.398.000    199.000    399.000  1.100.000  700.000  

30.  
CONSTRUC IE PODURI I PODE E ÎN 

PUNCTELE  LARGA, LUNCA, LEURDEASA 
797.000   216.000  72.000    144.000  114.000  251.000  

31.  Total (lei) 49.673.000 3.886.000 3.333.000 5.867.000 2.931.000 150.000 9.844.000 20.011.000 3.651.000 
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În cadrul Programului de dezvoltarea a unor baze sportive din spaiul rural s-a asigurat 

finan area unor obiective de investiii prin construcia i/sau transformarea de baze sportive. 

 În judeul Gorj, un numr de 15 proiecte, depuse de tot atâtea uniti administrativ-

teritoriale, au fost declarate eligibile, fiind finanate dup cum urmeaz: 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investiii 

Unitatea 

administrativ-

teritorial  

Suma alocat  

LEI - 

1 Baz  sportiv  multifunc ional , tip 2 Aninoasa 4000 

2 Realizare stadion comunal Baia de Fier Baia de Fier 4000 

3 
Construcie baz  sportiv  

multifunc ional  tip 1 
Bustuchin 4000 

4 
Baz  sportiv  multifunc ional  în satul 

Cîlnic, comuna Cîlnic, judeul Gorj 
Cîlnic 4000 

5 

Construire baz sportiv  

multifunc ional , tip 2, comuna Hurezani, 

judeul Gorj 

Hurezani 4000 

6 

Construire baz sportiv  model tip 2 – 

Baz  func ional  comuna Muete ti, 

judeul Gorj 

Mu ete ti 4000 

7 
Baz  sportiv , comuna Peti ani, judeul 

Gorj 
Pe ti ani 4000 

8 Construire Baz  sportiv  tip 1 Polovragi 4000 

9 
Baz  sportiv  multifunc ional  în comuna 

Scoara, judeul Gorj 
Scoara 4000 

10 Modernizare Baz sportiv  stadion local Târgu Crbuneti 4000 
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din Târgu Crbuneti 

11 
Baz  sportiv  multifunc ional  în oraul 

Turceni, judeul Gorj 
Turceni 4000 

12 
Construire baz sportiv  model tip 1 

stadion comunal 
Cru e  4000 

13 

Baz  sportiv  multifunc ional (teren 

dimensiuni reduse), sat Dobria, comuna 

Runcu, judeul Gorj 

Runcu 4000 

14 

Construire baz sportiv  

multifunc ional , comuna Stejari, judeul 

Gorj 

Stejari 4000 

15 Stadion Preajba Târgu Jiu 0 

 

 

În cadrul Proiectului “Închiderea Minelor, Refacerea Mediului i Regenerarea Socio-

Economic ”, în baza acordurilor de împrumut dintre România i Banca Internaional  pentru 

Reconstrucie i Dezvoltare, la nivelul judeului Gorj s-au derulat activiti specifice,  privind 

subcomponenta Infrastructura Municipal .  

Prin aceasta s-a  asigurat sprijinul acordat de ctre ANDZM pentru autorit ile publice 

locale din regiunile miniere pe baza de grant pentru finanarea asistenei tehnice i a lucr rilor în 

vederea modernizrii infrastructurii locale identificate printr-un proces de consultare a 

comunit ii i de planificare a dezvoltrii locale în localit ile miniere. 

Proiectele din judeul Gorj finanate prin aceast subcomponent sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 
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Nr. 

crt 
Denumire proiect 

Buget 

Grant 

(US$) 

Contribu ie 

APL(US$) 

Contribu ie 

cet eni 

(US$) 

Total(US$) 

1 Reabilitare Aleea Liliacului, ora Motru, 

jud. Gorj 

533.257,39 47.400,66 11.850,16 592.508,21 

2 Asfaltare drumuri în comuna Albeni, Gorj 531.904,5 47.280,40 11.820,10 591.005 

3 Reabilitare strzi în colonia Bâlteni, Gorj 357.343,75 31.763,88 7.940,97 397.048,97 

4 Asfaltare drum comunal DC 84, L=3,5 Km, 

comuna Slivileti, Gorj 

533.257 47.400 11.850 592.508 

5 Modernizarea drumurilor comunale 

DC69A din satul Hotroasa i DC69B din 

satul Urdari i drumului s tesc DS 37-38 

din satul Hotroasa, comuna Urdari, Gorj 

459.252,17 40.822,41 10.205,60 510.280,19 

6 Modernizare (reabilitare) str. 

Constructorilor, Rovinari, Gorj 

568 270 50 513 12 628 631 411 

7 Total 2.983.284,81 265.180,35 66.294,83 3.314.761,37 

 

De menionat c , prin Ordinul ministrului economiei i finan elor nr. 1457/2007 în 

Comisia de Evaluare a proiectelor, în calitate de membru,  se afl i un reprezentant din cadrul 

Institu iei Prefectului – Judeul Gorj. 

În anul 2008, în cadrul Programelor PHARE RO 2005/017-553.01.03 i PHARE RO 

2006/018-147.01.03 „Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administra iei la Nivel 

Local” Institu ia Prefectului – Judeul Gorj a participat  în calitate de partener la procesul de 
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implementare pentru un numr de 5 proiecte în valoare total de 364.702 Euro (f r  TVA), dup  

cum urmeaz: 

 

Nr. 

Crt. 
Titlul  proiectului  Solicitant 

Valoarea total  a 

proiectului f r  TVA

(Euro) 

1. În slujba cet eanului Consiliul Judeean Gorj 92.243 

2. Euroadministraie Consiliul Judeean Gorj 60.553 

3.
Evidena persoanelor – un 

serviciu european 
Consiliul Judeean Gorj 54.000 

4. Via a are prioritate Prim ria comunei Pe ti ani 121.000 

5.
Descentralizarea local  la 

standarde europene 
Consiliul Local ânt reni 36.906 

 

IV. Alte activit i 

- Ini iativa organizrii unui seminar de instruire a angajailor institu iei cu privire la prevenirea i 

combaterea faptelor de corupie în care pot fi implicai func ionarii Ministerului Administraiei i 

Internelor, seminar organizat în colaborare cu Biroul Teritorial Anticorupie Gorj, aflat în 

subordinea Direciei Generale Anticorupie a Ministerului Administraiei i Internelor 20 

octombrie); 

- Demararea procesului de încheiere a unor parteneriate cu Agenia Naional  pentru Egalitate de 

anse i Asociaia Naional  pentru Protecia Consumatorilor i Promovarea Programelor i 

Strategiilor din România;  
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- Elaborarea de materiale informative pentru Colegiul Prefectural din 30 iulie i Comisia de 

Dialog Social din data de 18 decembrie; 

- Sprijinirea organizrii, de c tre coala General ,,Constantin Brâncui”  din Târgu-Jiu, a 

sesiunii de deschidere a vizitei de studiu cu tema ,,Integrarea copiilor i elevilor cu nevoi 

educative speciale în învmântul general”,  vizit la care au participat responsabili din 

domeniul educaiei din Belgia, Italia, Frana i Polonia (Sala Maur a Palatului Administrativ din 

Târgu-Jiu, 19 mai) 

- Organizarea seminarului de prezentare a Proiectul Tinerilor Profesioniti (Young Professionals

Scheme) de c tre Unitatea Central pentru Reforma în Administraia Public  (Sala Maur a 

Palatului Administrativ din Târgu-Jiu, 24 ianuarie) 

- Elaborare materiale pentru rubrica INFO-FLASH  din Buletinul de Informare i Documentare 

al Ministerului Administraiei i Internelor; 

- Informarea autorit ilor publice locale din judeul Gorj cu privire la posibilitatea participrii la 

competiia ,,Premiile Europene pentru Iniiative Antreprenoriale – ediia 2008” 

  

 11.4  Monitorizarea Planului de aciune pe anul 2008, în judeul Gorj, pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2005 -2008 

 

           Elaborat pe baza Programului de guvernare 2005-2008, cu sprijinul larg al autoritilor 

publice locale, precum i al serviciilor publice deconcentrate, proiectul  Programului orientativ 

de dezvoltare economic i social  pe anul 2008 a fost supus dezbaterii în cadrul edinei 

Colegiului Prefectural din luna februarie 2008. 

Institu ia Prefectului – Judeul Gorj a monitorizat  permanent pe parcursul anului 2007 

ac iunile i sarcinile din Program solicitând, informri i situaii institu iilor implicate în 

realizarea obiectivelor propuse, rapoartele de monitorizare fiind prezentate i dezb tute în 

edinele Colegiului Prefectural. 
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            Lucrarea este structurat pe 21 capitole care vizeaz întreg sectorul economic i social a 

judeului Gorj acordându-se o atenie deosebit ini iativei locale i identific rii resurselor 

financiare pentru realizarea obiectivelor propuse. 

Planul de aciuni pe anul 2008 a fost un program realist,  bazându-se pe existena surselor 

de finanare i evolu ia pozitiv  a  indicatorilor economici i sociali din jude. El a fost 

îmbun t it  pe parcursul anului, în funcie de evoluia economiei judeului i a inclus pe lâng  

ac iunile economice i sociale i ac iuni privind implementarea i monitorizarea aplic rii în 

jude  a m surilor necesare în vederea accesrii fondurilor europene.   

Planul are la baz i studiul “Planificare Strategic  Participativ  pentru dezvoltarea 

socio-economic a jude ului Gorj - Dezvoltarea culturii particip rii”,   elaborat de Consiliul 

Judeean Gorj i Fundaia Parteneri pentru Dezvoltare Local  din Bucureti, document la care  

reprezentanii Institu iei Prefectului – judeul Gorj i-au adus o real contribuie în realizarea 

obiectivelor propuse, participând la toate activitile specifice din cadrul  proiectului. 

Proiectul a beneficiat  de sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul Phare 

2004 Societate Civil, urm rind, printr-o abordare inovativ, urm toarele obiective: 

identificarea i promovarea intereselor reale ale comunitilor; 

promovarea dialogului social i îmbun t irea comunicrii între to i actorii dezvoltrii de 

la nivelul comunit ii i judeului; 

implicarea activ a actorilor de la nivel local în procesul decizional legat de viitorul 

dezvolt rii comunit ilor i judeului i în ini ierea de proiecte; 

consolidarea relaiilor de colaborare între actorii de la nivel local în vederea creterii 

anselor de accesare a fondurilor europene; 

Proiectul a inclus un set complex de activit i care au vizat în principal:  

evaluarea realist a resurselor i potenialului de dezvoltare la nivelul judeului prin 

elaborarea Studiului „Analiza socio-economic  i spa ial  a jude ului Gorj” 

elaborarea „Strategiei de dezvoltare socio-economic a jude ului  Gorj 2007-

2013” în cadrul unui proces participativ care s contribuie la consolidarea relaiilor de 
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colaborare i ac iune colectiv în formularea i implementarea politicilor i strategiilor 

locale intre principalii actori ai dezvoltrii.  

Scopul strategiei de dezvoltare economic i social  a jude ului Gorj este s  

furnizeze un instrument eficient care s ghideze dezvoltarea judeului Gorj  în 

perioada urmtoare, asigurând:  

corelarea iniiativelor i strategiilor locale de dezvoltare cu cele de la nivel judeean i 

regional; 

stimularea iniiativelor de parteneriat la nivelul localitilor (administraie public  local , 

sector privat i sector neguvernamental) i la nivelul teritorial (între comunele i ora ele 

din jude) prin atragerea unui procent semnificativ de fonduri europene în judeul Gorj. 

Pentru anul 2008 s-a avut în vedere realizarea planului de aciuni privind implementarea 

strategiei de dezvoltare economic i social  a judeului Gorj 2007-2013. Atât studiul intitulat 

„Analiza socio-economic  i spa ial  a jude ului Gorj”  cât i „Strategia de dezvoltare socio-

economic  a jude ului  Gorj 2007-2013”  reprezint un set de documente extrem de 

important i necesar în accesarea fondurilor europene.   

 

11.5. Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate 

 

În anul 2008, în judeul Gorj au funcionat 22 servicii publice deconcentrate ale ministerelor 

i ale celorlalte organe ale administraiei publice centrale din subordinea Guvernului. 

Activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale 

administraiei publice centrale din judeul Gorj a avut la baz  realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 2005-2008. 

De asemenea, au fost stabilite prin program principalele lucr ri i activit i ale 

serviciilor publice deconcentrate, acestea fiind dezbtute i monitorizate în cadrul edinelor 

Colegiului Prefectural al Judeului Gorj. 
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Prefectul a condus i monitorizat activitatea serviciilor publice deconcentrate, în conformitate 

cu prevederile art.4, alin.1, din Legea nr.340/12.07.2004, republicat, privind Prefectul i 

Institu ia Prefectului i a prevederilor H.G. nr.460/2006.  

Serviciile publice deconcentrate au acordat o atenie deosebit activit ilor proprii cât i altor 

ac iuni ini iate la nivelul Instituiei Prefectului din Judeul Gorj. 

Între Instituia Prefectului i Serviciile Publice Deconcentrate, a existat o permanent leg tur , în 

ceea ce privete respectarea i aplicarea legilor, a ordonanelor i a hot rârilor Guvernului, 

precum i a celorlalte acte normative. 

Exercitarea atribuiilor legale ale Instituiei Prefectului în ceea ce privete conducerea 

serviciilor publice deconcentrate se realizeaz prin emiterea de Ordine ale Prefectului, cu 

caracter tehnic, de specialitate, în care sunt precizate obiectivele/intele de atins, 

responsabilit ile i termenele de realizare, precum i prin evaluarea eficienei/randamentului 

ac iunilor stabilite. 

Conducerea i monitorizarea serviciilor publice deconcentrate sunt circumscrise 

obiectivelor i priorit ilor Programului de Guvernare, Programului anual de dezvoltare 

economic i social  a judeului Gorj. 

Randamentul serviciilor publice deconcentrate este consemnat prin evaluarea global anual  a 

fiec rui serviciu public deconcentrat în parte, precum i prin evaluarea rapoartelor spt mânale 

de activitate, pe care aceste structuri ale administraiei publice le prezint Institu iei Prefectului. 

Monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate se realizeaz în permanen 

prin: 

- aparatul tehnic de specialitate al Instituiei Prefectului; 

- verific ri în teren, la sediile serviciilor publice deconcentrate, pentru evaluarea 

modului de organizare i desf urare a activit ii acestora, un criteriu esenial  în acest 

sens fiind reprezentat de numrul peti iilor, plângerilor sau solicitrilor cet enilor, 

modalit ilor i timpului de soluionare, numrul r spunsurilor i rezolv rilor 

pozitive, favorabile cetenilor; 
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- evaluarea randamentului i a implic rii serviciilor publice deconcentrate în derularea 

programelor i proiectelor naionale, guvernamentale i judeene, specifice profilului 

de activitate al acestor instituii; 

- monitorizarea lunar a programelor anuale de investiii aferente serviciilor publice 

deconcentrate i celorlalte structuri; 

- urm rirea aplic rii riguroase a reformei în administraia public , pe coordonate 

structurale, de eficien i personal,  la nivelul fiecrui serviciu public deconcentrat. 

Pentru coordonarea activitii serviciilor publice deconcentrate în anul 2008 Prefectul 

judeului Gorj a emis ordine tematice sau de specialitate. 

Ca ac iuni majore, de anvergur , desf urate în anul 2008, cu implicarea mai multor 

servicii publice deconcentrate sau a altor instituii aflate sub autoritatea Instituiei Prefectului 

Judeului Gorj, amintim: 

- Ac iuni de verificare a pregtirii i realiz rii de c tre primari a salubrizrii cursurilor 

de ap din intravilanul localit ilor, cu deosebire a seciunilor de scurgere ale 

podurilor i podeelor, din judeul Gorj. Au participat, prin Ordin al Prefectului, 

reprezentani ai Institu iei Prefectului-Judeul Gorj, Sistemului de Gospodrire a 

Apelor Gorj, Ageniei pentru Protecia Mediului Gorj, Serviciului de Gestionare a 

De eurilor i  Salubrizarea Localitilor  din cadrul Consiliului Judeean Gorj, 

Primarii localit ilor jude ului Gorj. 

- Ac iuni privind inventarierea i identificarea spaiilor care pot fi disponibilizate în 

vederea prelurii de c tre M.I.R.A., în special pentru Arhivele Naionale. Au 

participat, prin Ordin al Prefectului, reprezentani ai Institu iei Prefectului-Judeul 

Gorj, Consiliului Judeean Gorj, Primriei Municipiului Tg-Jiu, Direciei Judeene 

Gorj a Arhivelor Naionale, Inspectoratului de Stat în Construcii Gorj, I.S.U. Gorj, 

Direc iei Generale a Finanelor Publice Gorj, Inspectoratului de Poliie al Judeului 

Gorj i Inspectoratului colar Judeean Gorj. 
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- Ac iuni de aplicare a Planului de furnizare de produse alimentare provenind din 

stocurile de intervenie comunitare ctre persoanele cele mai defavorizate din 

România, pentru judeul Gorj. Au participat, prin Ordin al Prefectului, reprezentani 

ai Instituiei Prefectului-Judeul Gorj, Consiliului Judeean Gorj, D.A.D.R. Gorj i 

A.P.I.A. Gorj. 

- Ac iuni de aplicare a Planului privind diminuarea efectelor polurii cu de euri solide, 

materiale textile, PET-uri, resturi de vegetaie, ape menajere sau industriale pe cursul superior al 

râului Jiu de pe raza judeului Gorj i Hunedoara. Au participat, prin Ordin al Prefectului, 

reprezentani ai urm toarelor instituii: Institu ia Prefectului-Judeul Gorj, Sistemul de 

Gospodrire al Apelor Gorj, Garda Naional  de Mediu – Comisariatul Judeean Gorj, Agenia 

pentru Protecia Mediului Gorj, Administraia Parcului Naional Defileul Jiului, Inspectoratul de 

Poli ie al Judeului Gorj, Consiliul Judeean Gorj, Primria Bumbeti-Jiu, Inspectoratul de 

Jandarmi Judeean „Tudor Vladimirescu” Gorj, cât i institu ii similare din judeul Hunedoara. 

Pentru monitorizarea activitii serviciilor publice deconcentrate au fost repartizai 

consilierii din cadrul Instituiei Prefectului, care îi desf oar  activitatea în cadrul Serviciului 

Afaceri Europene, Cooperare Internaional , Dezvoltare Economic i Monitorizarea Serviciilor 

Publice Deconcentrate, pe fiecare serviciu public, în vederea prelurii, analiz rii i solu ion rii 

problemelor acestora, împreun cu ministerele de resort. 

Activitatea desf urat  de c tre Serviciile Publice Deconcentrate ale ministerelor i ale 

celorlalte organe ale administraiei publice centrale din judeul Gorj, în anul 2008, s-a înscris în 

realizarea obiectivelor propuse, în funcie de atribu iile i competenele ce au revenit 

fiec rui serviciu public, cu respectarea Constituiei, a legilor i hot rârilor de Guvern, 

precum i a celorlalte acte normative. 

Între Instituia Prefectului i Serviciile Publice Deconcentrate a existat o bun conlucrare, 

asigurându-se ducerea la îndeplinire, în condiiile stabilite prin lege, a msurilor cuprinse în 

Programul de Guvernare. 
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11.6. Colegiul Prefectural 

  

 Colegiul Prefectural al Judeului Gorj  a fost constituit prin Ordinul Prefectului nr. 

62/09.03.2006, fiind modificat i completat de Ordinul Prefectului nr. 127/19.05.2006, 

func ionând în temeiul prevederilor Legii nr. 340/2004 privind prefectul i Institu ia Prefectului, 

republicat  i ale H.G. nr.460/2006, având  ca scop asigurarea coordonrii activit ii 

serviciilor publice deconcentrate din jude, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea 

atribu iilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte 

organe ale administraiei publice centrale, organizate la nivelul judeului Gorj. 

În anul 2008, Colegiul Prefectural al judeului Gorj s-a întrunit în 12 edin e ordinare i 

o edin  extraordinar , convocarea fcându-se prin Ordine ale Prefectului. 

În cadrul edinelor au fost dezbtute un numr de 67 materiale, întocmite i prezentate 

de 33 institu ii, au fost adoptate un numr de 11 hot râri , coninând msuri ce trebuie 

întreprinse i s-au avut în vedere o serie de aciuni, vizând: 

- salubrizarea cursurilor de ap din intravilanul localit ilor; 

- reactualizarea comitetelor locale pentru situaii de urgen , în urma modificrilor 

ap rute în componena acestora ca urmare a desfur rii alegerilor locale; 

- amenajarea i dotarea spaiilor de depozitare a arhivei la nivelul judeului Gorj; 

- gradul de accesare a fondurilor de preaderare (inclusiv proiectele în derulare) i 

stadiul pregtirii acces rii fondurilor structurale; 

- stadiul realizrii „Programului European de Ajutor pentru Defavorizai PEAD 2008”; 

- stadiul punerii în aplicare i reactualizarea Planului de aciune privind diminuarea 

efectelor polurii cu de euri solide, materiale textile, PET-uri, resturi de vegetaie, 

ape menajere sau industriale pe cursul superior al râului Jiu de pe raza judeelor 

Hunedoara i Gorj; 

- preg tirile în vederea susinerii examenelor naionale; 

- îmbun t irea activit ii serviciilor publice; 
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- problematica existent în sistemul de sn tate public; 

- deschiderea anului colar 2008-2009; 

- stadiul pregtirii pentru sezonul de iarn 2008-2009; 

- stadiul solicit rii i ob inerii autorizaiilor sanitare de funcionare pentru coli i 

gr dini e i stadiul cheltuirii fondurilor alocate prin hotrâri de guvern; 

- Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de înclzire care utilizeaz 

energie solar, energie geotermal i energie eolian ori alte sisteme care conduc la 

îmbun t irea calit ii aerului, apei i solului; 

- Programul de finanare a construciilor de locuine sociale realizate conform 

prevederilor Legii locuinei nr. 114/1996, respectiv iniierea Programului pilot 

„Locuin e sociale pentru comunitile de romi”. 

Majoritatea problemelor desprinse din dezbateri au fost soluionate prin implicarea 

Institu iei Prefectului - Judeul Gorj, printr-o bun conlucrare a instituiilor implicate i a 

autorit ilor locale, prin adrese de intervenie c tre diferite ministere i organisme centrale, 

ini iate de Instituia Prefectului - Judeul Gorj cât i de autorit ile locale i alte instituii, prin 

înaintarea de Proiecte de Hotrâri de Guvern, iniiate de Instituia Prefectului - Judeul Gorj i 

Consiliul Judeean Gorj, prin Ordine ale Prefectului judeului Gorj i cu sprijinul autorit ilor 

centrale, unde a fost cazul. 

Pentru a realiza o conducere unitar, eficient  i armonizat a serviciilor publice 

deconcentrate, Regulamentul de funcionare al Colegiului Prefectural al judeului Gorj, aprobat 

prin Hot rârea nr. 01/22.06.2006, a fost completat cu un set de proceduri i responsabilit i 

obligatorii pentru membrii permaneni ai Colegiului Prefectural, vizând informarea operativ a 

Prefectului în calitatea sa de Preedinte al acestui organ administrativ, respectiv: 

a) comunicarea prompt a tuturor modificrilor ap rute în organigram i structura 

organizatoric (înfiin are, desfiinare, preluare de activiti, filiale, etc.), 

concursuri organizate pentru ocuparea posturilor libere; 
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b) transmiterea sintezei activitii lunare i a programului principalelor aciuni, ce 

urmeaz a fi întreprinse, în conformitate cu obiectivele instituiei i cele stabilite 

prin Programul de Dezvoltare, acordându-se o atenie deosebit celor privind 

integrarea european, modernizarea i reforma în administraia public ; 

c) comunicarea tuturor deplasrilor, în afara judeului, a conductorilor serviciilor 

publice deconcentrate, cu cel puin 24 de ore înaintea efecturii lor; 

d) comunicarea vizitelor oficiale efectuate la instituiile din jude de c tre 

reprezentani ai ministerelor, guvernului, organizaii, organisme internaionale sau 

ale U.E., delegaii din str in tate, etc.; 

e) prezentarea controalelor tematice programate, pentru a se cunoate tematica i 

zona de verificare, în vederea evitrii unor paralelisme în aciunile acestor servicii; 

f) prezentarea problemelor i greut ilor cu care se confrunt institu ia în realizarea 

ac iunilor prev zute în programele proprii asumate pentru anul 2008, sau pe 

termen mediu i lung; 

g) prezentarea programelor de audien ale conductorilor serviciilor publice 

deconcentrate, precum i a oric ror modific ri survenite ulterior; 

h) transmiterea lunar a situaiei globale a petiiilor (sesiz rilor, reclamaiilor) 

înregistrate din partea persoanelor fizice i juridice, cu precizarea numrului de 

peti ii solu ionate în favoarea, respectiv în defavoarea pentenilor, a celor 

 transmise spre soluionare altor instituii, a celor anonime i a celor clasate; 

i) propuneri sau amendamente legislative, pe zona specific de activitate i 

competen , care se doresc a fi înaintate spre analiz i aprobare Guvernului 

României; 

j) implicarea în aciuni comune cu alte instituii ale statului sau cu structuri similare 

din exterior;  
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k) acordurile/contractele de parteneriat, asociere sau cooperare încheiate i proiectele 

cu finanare extern aflate în derulare sau pentru care s-a depus cerere de 

finan are; 

l) Transmiterea rapoartelor trimestriale privind activitatea de relaii i colabor ri 

internaionale derulate, precum i a celor programate a se desfura. 

 

11.7. Comisia Consultativ  de Dialog Social 

 

 Privind art. 3 din H.G. nr.314/2001, actualizat, privind înfiin area, organizarea i 

func ionarea Comisiilor de Dialog Social în cadrul unor ministere i ale prefecturilor, 

Institu ia Prefectului – Judeul Gorj a coordonat secretariatul acestei comisii, convocând-o în 

6 edine, din 9 realizate pe anul 2008. 

Men ion m c , potrivit prevederilor legale, conducerea i organizarea  edin elor 

Comisiilor jude ene a fost asigurat alternativ de prefect i pre edintele consiliului 

jude ean. 

În cadrul edinelor au fost abordate probleme specifice privind protecia social , relaiile 

dintre patronat i sindicate, din care amintim:              

Dreptul la o politic salarial  coerent i nevoia unei politici fiscale în favoarea 

dezvolt rii institu ionale;  

Situaia pieei muncii; 

Politica BNR în domeniul creditelor; 

Munca f r  forme legale la nivelul judeului Gorj;    

Stadiul „Acces rii fondurilor structurale” la   nivelul jude ul Gorj; 

Atragerea de investiii directe în vederea dezvoltrii jude ului Gorj;  

Prezentarea argumentat a poziiei Guvernului fa  de cererea de aplicare a majorrii de 

50% a salariilor în înv mânt;  
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Stadiul acordrii subveniei pentru înclzire la nivelul judeului Gorj;  

Stadiul realiz rii indicatorilor activit ii fiscale i bugetare la nivelul jude ului 

Gorj; 

edin ele Comisiei Consultative de Dialog Social au fost organizate la solicitarea 

patronatelor, sindicatelor sau administraiei, creându-se cadrul adecvat discutrii 

problemelor acestora. 

 

11.8.  Consiliul Consultativ pentru Protecia Consumatorilor 

 

În contextul H.G. nr.251/1994 a funcionat Consiliul Consultativ pentru Protec ia 

Consumatorilor, a c rui activitate s-a desfurat trimestrial. Activitatea Consiliului Consultativ 

pentru Protecia Consumatorilor a constat îndeosebi în verificarea respect rii prevederilor 

legislative, respectarea drepturilor cet enilor, prin ac iuni de control realizate atât de 

c tre institu iile abilitate cât i de comisii mixte stabilite prin Ordin de c tre Prefectul 

jude ului Gorj i întreprinderea m surilor necesare pentru remedierea unor deficiene sau 

închiderea unit ilor cu probleme grave. 

Institu ia Prefectului – Judeul Gorj a coordonat secretariatul acestei Comisii, convocând 

serviciile publice deconcentrate care fac parte din acesta, i de comun acord s-au stabilit 

tematicele care urmau a fi puse în discuie. 

În cursul anului 2008, Consiliul Consultativ pentru Protecia Consumatorilor s-a întrunit 

în 4 edin e ordinare, în care s-au dezbtut inform ri i rapoarte realizate pe linia apr rii i 

asigur rii drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici abuzive 

i a urm rit colaborarea autoritilor publice în domeniul proteciei consumatorilor, modul în 

care acestea sesizeaz autorit ile în cauz asupra eventualelor cerine în rezolvarea cererilor i 

sesizrilor consumatorilor. 

Tematica dezb tut   a fost foarte variat cuprinzând urmtoarele: 

Ziua Mondial  a drepturilor consumatorilor – 15 martie 2008; 
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M surile de asigurare a proteciei consumatorilor în perioada srb torilor Pascale – plan de 

ac iuni; 

M surile întreprinse de Autoritatea de Sn tate Public Gorj pentru asigurarea strii de 

s n tate a populaiei în perioada srb torilor Pascale; 

M suri sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor întreprinse în perioada srb torilor 

pascale; 

Program propriu privind aciunile de control i m surile întreprinse de OJPC Gorj în vederea 

combaterii efectelor caniculei; 

M surile de intervenie în situaii de urgen  determinate de canicul; 

Respectarea prevederilor legale privind deeurile de echipamente electrice i electronice DEE; 

Verificarea respectrii prevederilor legale din domeniul proteciei consumatorilor în grdini e; 

Derularea Programului European pentru ajutorarea defavorizailor; 

Sinteza aciunilor de control; 

Sinteza aciunilor de control privind modul de producere i distribu ie a produselor alimentare 

în unit ile de înv mânt. 

   Toate aceste teme dezbtute în cadrul edinelor Consiliului Consultativ pentru Protecia 

Consumatorilor  Gorj au fost mediatizate prin intermediul mass-mediei locale, fiind astfel aduse 

la cunotin a consumatorilor gorjeni . 

 

11.9.  Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor  vârstnice 

Gorj 

În contextul H.G. nr. 499 din 7 aprilie 2004, privind înfiinarea, organizarea i 

func ionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în 

cadrul prefecturilor a fost înfiinat înc  din anul 2004 Comitetul Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, iar prin ordin al Prefectului judeului Gorj a fost 

reactualizat la solicitarea secretariatului acestuia ori de câte ori a fost nevoie. 
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În acest an au fost organizate un numr de 10 edin e, care au avut la ordinea de zi 13 

tematici, cele mai importante fiind legate de:  

Problema medicamentelor în farmacii i folosirea ecografelor; 

Num rul biletelor de tratament pentru pensionari pe anul 2008 i evidenierea 

sanciunilor la care nu s-au acordat bilete de ctre Casa Naional  de Pensii; 

Calitatea mrfurilor i produselor comercializate în magazinele i pie ele din 

municipiile, oraele i comunele din judeul Gorj; 

Stabilirea taxelor i impozitelor locale în cuantum redus pentru pensionari, în raport 

cu nivelul pensiei, precum i respectarea scutirii de impozite i taxe locale a 

beneficiarilor Legii nr. 44/1994 actualizat, privind veteranii de rzboi i v duvele 

acestora i a legilor nr.519, 189, 118, 448/2006; 

Num rul de specialiti în domeniul asistenei medicale ambulatorii i în domeniul 

asistenei medicale de geriatrie, existeni în judeul Gorj; 

Preocuparea autoritilor locale pentru asigurarea accesului pensionarilor i 

persoanelor vârstnice la serviciile publice i de interes general; 

Ajutoare financiare acordate cetenilor din judeul Gorj de ctre Guvernul României, 

prin Direcia de Munc i Incluziune Social Gorj; 

Situaia derul rii Programului Naional de evaluare a strii de s n tate a populaiei în 

asistena medical primar  în judeul Gorj, în perioada 01.07.2007 – 30.09.2008; 

Plata facturilor de înclzire în sezonul rece 2008 – 2009, care s cuprind  defalcat: 

ajutorul acordat de Guvernul României, numrul de familii care se înclzesc cu gaze 

naturale i combustibil solid în judeul Gorj, documente ce trebuie întocmite pentru a 

primi aceste ajutoare de înclzire; 

M surile întreprinse de ctre autorit ile locale, referitoare la respectarea prevederilor 

Legii 303/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii 

de r zboi, precum i unele drepturi acordate invalizilor i v duvelor de rzboi; 
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Ac iunea de strângere a câinilor comunitari de pe strzile din municipiul Tg-Jiu; 

Programul de manifestri i activit i specifice zilei de 1 octombrie – Ziua 

Internaional  a Persoanelor Vârstnice organizate la nivelul judeului Gorj; 

M surile întreprinse de O.J.P.C. Gorj privind obligaia vânz torilor din 

pie ele municipiilor, oraelor i comunelor din judeul Gorj de a avea afiat pe fiecare 

tonet  denumirea firmei i a altor date de identificare. 

 

11.10. Comitetul Judeean pentru situa ii de urgen  Gorj 

 

Comitetul Jude ean pentru Situaii de Urgen  i-a desf urat activitatea în baza 

Regulamentului de Organizare i Funcionare în componena stabilit  prin Ordinele Prefectului 

judeului Gorj nr.226 din 24.06.2008 i 528 din 12.11.2008, privind reactualizarea componenei 

acestuia. 

 În scopul îndeplinirii obiectivelor propuse (eficientizarea aciunilor de prevenire i 

cre terea capacitii de reacie i intervenie în situaii de urgen  a tuturor structurilor cu atribuii 

din cadrul Sistemului Judeean de Management al Situaiilor de Urgen ), Comitetul Jude ean 

pentru Situa ii de Urgen  a desf urat urmtoarele activit i:  

12 edine în care au fost stabilite i analizate în principal: 

Prezentarea i analizarea raportului întocmit de ctre Comisia de constatare numit prin 

Ordinul Prefectului nr.1/11.01.2008 pentru verificarea modului de realizare i calitatea 

construciilor în localit ile Cojani, ora Tg-C rbuneti i Câmpu Mare, comuna Albeni, 

precum i stadiul realizrii utilit ilor publice în aceste amplasamente; 

Inventarierea lucrrilor edilitar gospodre ti necesare în localitile Cojani, ora Tg-

C rbuneti i Câmpu Mare, comuna Albeni i stabilirea necesarului de fonduri pentru 

rezolvarea acestora de ctre autorit ile administraiei publice locale; 

Identificarea posibilit ilor de finanare, în anul 2008, a lucrrilor stabilite a fi prioritare 



113

pentru asigurarea unor condiii decente de trai pentru beneficiarii lor; 

Identificarea unei locaii de depozitare a locuinelor modulare folosite pentru sinistraii 

din comunele Roia de Amaradia, Albeni i Bustuchin, inventarierea i asigurarea 

condi iilor de conservare i paz  a acestora; 

Situaia creat ca urmare a apariiei unor avarii la podul de pe râul Jiu situat pe 

DN66(E79) Tg-Jiu – Petroani, km 105-279 constatat de c tre Secia Drumuri 

Na ionale la revizia acestuia; 

Situaia creat ca urmare a alunecrii de teren pe drumul judeean 675B Rovinari – 

Negomir – Borscu la km 9-00; 

Raportul întocmit de ctre colectivul de lucru pentru verificarea pregtirii i realiz rii de 

c tre primari a salubrizrii cursurilor de ap din intravilanul localit ilor din judeul 

Gorj, stabilit prin Ordinul Prefectului nr.11/30.01.2008; 

Stabilirea msurilor ce urmeaz a fi întreprinse în urma raportului întocmit de colectivul 

de lucru; 

Punerea în discuie a adresei Administraiei Na ionale “Apele Române”- Direcia 

Apelor Jiu Craiova, nr.1646 din 08.02.2008, prin care solicit execuia unui pod de 

acces peste râul Amaradia  satul Mierea, comuna Crue ; 

Începerea lucrrilor în regim de urgen la podul avariat din comuna Aninoasa sat 

terpoaia, cu fondurile alocate prin HCL nr.3 din 31.01.2008, în valoare de 160.000 lei 

i solicitarea  alocrii din fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului a sumei de 

150.000lei sum necesar pentru finalizarea lucrrilor la podul avariat; 

Continuarea aciunilor de control privind salubrizarea cursurilor de ap din intravilanul 

localit ilor,cu deosebire a seciunilor de scurgere ale podurilor i podeelor din judeul 

Gorj de c tre instituiile cu atribuii în domeniu (Sistemului de Gospodrire a Apelor 

Gorj, Agenia pentru Protecia Mediului Gorj, Comisariatul Judeean al Grzii de Mediu 

Gorj  i Serviciul de Gestionare a Deeurilor i Salubrizarea localitilor din cadrul 
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Consiliului Judeean Gorj); 

Verificarea instituirii serviciului de permanen de c tre autorit ile administraiei 

publice locale din jude; 

Transmiterea ctre prim riile din judeul Gorj a unei întiin ri pentru emiterea de ctre 

primari a dispoziiilor de actualizare a componenei Comitetelor Locale pentru Situaii 

de Urgen  i verificarea acestora; 

Actele normative care reglementeaz în România activitatea de management a situaiilor 

de urgen  i a Comitetelor locale pentru situaii de urgen ; 

Convocarea efilor grupurilor de suport tehnic / Comitetului Judeean pentru Situaii de 

Urgen  Gorj pentru actualizarea bazei de date privind tipurile de risc din jude i 

gestionarea corespunztoare a acestora; 

Stadiul implementrii „Programului Naional de Management al riscului seismic ” pe 

teritoriul judeului Gorj i stabilirea direciilor de aciune pentru eliminarea riscurilor 

poteniale (situaia Colegiului Naional „Tudor Vladimirescu”, respectiv Colegiului 

Na ional „Spiru Haret”, situaia celor 8 couri de fum din cadrul C.E. Turceni i 

Rovinari i situaia monumentelor istorice din jude).  

Planul aciunilor i m surilor necesare organizrii i desf ur rii programelor de 

preg tire a specialitilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare 

pentru situaii de urgen  organizate la nivelul primriilor din judeul Gorj; 

Informarea lunar a Instituiei Prefectului – judeul Gorj în leg tur  cu stadiul msurilor 

întreprinse de Sucursala Hidrocentralei – Tg-Jiu cu privire la decolmatarea lacurilor de 

acumulare din municipiului Tg-Jiu (Vdeni i Tg-Jiu); 

Efectuarea demersurilor necesare la Ministerul Mediului i Dezvolt rii Durabile pentru 

ob inerea de fonduri necesare continurii lucr rilor la lacul de acumulare - Valea 

Sadului; 

Raportarea lunar a Instituiei Prefectului – judeul Gorj cu privire la comportarea în 
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timp a instalaiilor i construciilor cu grad de risc seismic (courile de fum) de la 

C.E.Turceni i C.E. Rovinari; 

Verificarea strii tehnice a monumentelor din jude, pentru stabilirea prioritilor de 

expertizare tehnic în vederea introducerii lor în clasele de risc seismic; 

Retrimiterea unei note de fundamentare la Ministerul Mediului i Dezvolt rii Durabile 

pentru reanalizarea proiectelor de executare a forajelor pentru alimentarea cu ap din 

comuna Bustuchin; 

Prezentarea modului de aciune pentru gestionarea unor situaii de urgen  generate de 

accidente majore pe cile de transport feroviar; 

Modalit i de aciune pentru gestionarea unor situaii de urgen  generate de incendii 

majore la fondul forestier; 

Asigurarea de ctre comitetele locale pentru situaii de urgen  a stocurilor de materiale 

i mijloace de aprare operativ împotriva inundaiilor, gheurilor i combaterea 

efectelor polurilor accidentale; 

Prezentarea proiectului de plan pentru activitatea Comitetului Judeean pentru Situaii 

de Urgen  al judeului Gorj pe anul 2009; 

Notificarea Comitetelor locale pentru situaii de urgen  din jude cu privire la obligaia 

de a raporta la centrul Operaional Judeean/Inspectoratul pentru Situaii de urgen  

Gorj, dup  fiecare situaie de urgent ce a avut loc pe teritoriul localitii, tipul 

evenimentului produs, urmrile acestuia (la locuine, anexe gospodre ti, persoane 

sinistrate, reele electrice, reele de telecomunicaii, utilit i publice, poduri, drumuri 

etc.) fore i mijloace participante pentru realizarea msurilor imediate de intervenie, 

solicit rile privind alocarea forelor i mijloacelor suplimentare; 

Aten ionarea primarilor, în calitate de preedin i ai Comitetelor locale pentru situaii de 

urgen , cu privire la obligaia de a aloca fondurile necesare realizrii m surilor 

specifice pentru gestionarea corespunztoare a situaiilor de urgen  în anul 2009 i 
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raportarea sumelor alocate la centrul Operaional Judeean/Inspectoratul pentru Situaii 

de Urgen  Gorj; 

Situaia utilajelor i a materialelor pentru intervenie pe drumurile naionale i judeene 

pentru sezonul rece 2008 – 2009. 

Cele 9 hotrâri adoptate în edinele Comitetului Judeean pentru Situaii de Urgen ,  

precum i planurile de msuri au fost difuzate prin C.O.J./I.S.U.J. Gorj tuturor comitetelor locale 

pentru situaii de urgen  i institu iilor cu atribuii pentru punerea imediat în aplicare. 

Au fost constituite 11 comisii mixte pentru: 

- constatarea modului de realizare i calitatea construciilor în locaiile Cojani, ora 

Tg-C rbuneti i Câmpu Mare, comuna Albeni, precum i stadiul realizrii utilit ilor 

publice în aceste locaii; 

- verificarea gradului de realizare de ctre primari a salubrizri cursurilor de ap din 

intravilanul localit ilor jude ului Gorj; 

- verificarea strii tehnice a unor construcii afectate de fenomenele meteorologice 

periculoase din perioada 05.10-06.10.2008, sesizate de ctre C.L.S.U. Muete ti; 

- stabilirea cauzelor ce au generat alunecrile de teren în 2007 i au afectat o serie 

de locuine de pe teritoriul comunei Prigoria; 

- constatarea efectelor alunecrilor de teren ce au afectat gospodria familiei 

L z roiu din satul Rasovia, comuna Ble ti; 

- constatarea efectelor alunecrii de teren precum i m surile de intervenie în 

prim  urgen  în comuna Dragoteti; 

- verificarea rigolelor de scurgere i a canalelor colectoare pentru  evacuarea apelor 

pluviale, la vatra de sat Corneti, zonele de sud i nord, precum i stabilirea msurilor 

legale ce se impun a se lua pentru a se preîntâmpina inundarea gospodriilor în caz de 

precipitaii abundente; 

- verificarea strii tehnice a unor construcii afectate de fenomenele meteorologice 

periculoase din perioada 05.10-06.10.2008, sesizate de ctre C.L.S.U. Muete ti. 



117

- constatarea efectele fenomenelor meteo ce au avut loc în perioada 13-15.06.2008 

în comuna Schela, asupra DJ 664 i Ds 9 i Ds 3; 

- întocmirea unui raport privind producerea accidentelor tehnice al construciile de 

pe teritoriul comunei Stne ti; 

- verificarea efecturii serviciului de permanen la prim riile din judeul Gorj i a 

existenei materialelor i documentelor de intervenie în caz de inundaii. 

 Urmare acestor aciuni s-au luat msurile specifice necesare. 

11.11.  Implementarea strategiilor Guvernului  de îmbunt ire a situa iei rromilor  

Guvernul României s-a angajat prin Programul de Guvernare, s  se implice pentru 

asigurarea dreptului cetenilor aparinând minorit ilor na ionale de a-i p stra i dezvolta liber 

exprimarea identitii etnice, astfel încât s se poat manifesta pe deplin în sfera culturii, limbii, 

religiei, educaiei, vie ii publice.  

În cadrul Instituiei Prefectului - Judeul Gorj se constat o stimulare a efortului comun i 

dialogului cu minorit ile naionale în vederea îmbunt irii actului decizional i ap r rii 

identit ii etnice, bazate pe principiul egalitii depline de drepturi i anse egale de afirmare a 

identit ii. 

Pentru buna organizare i coordonare a îndeplinirii Planului general de msuri pentru 

aplicarea Strategiei Guvernului de îmbunt ire a situaiei rromilor, la nivelul Institu iei 

Prefectului i al administraiei locale - Gorj funcioneaz urm toarele structuri: Biroul jude ean 

pentru rromi, Grupul de lucru mixt pentru rromi i experii locali pentru problemele rromilor. 

În cadrul edin elor Grupului de Lucru Mixt , desf urate lunar, au fost dezbtute un 

num r de peste 12 materiale întocmite i prezentate de 10 instituii i ONG-uri, dintre care 

menion m: 

1) Informare privind Instrumentele Structurale – Prezentarea Capitolului 14- ; 

2) Proiectul „PHARE RO 2005/017-553.01.01  - Accelerarea implementrii strategiei 

na ionale  pentru îmbunt irea situaiei rromilor”;   

3) Informarea etniei rrome privind admiterea în instituiile de înv mânt preuniversitar;    
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4) Informarea etniei rrome privind admiterea în instituiile de înv mânt ale poliiei 

române în scopul selecion rii, form rii i încadr rii poli i tilor;     

5) Informare cu tema ”Uniunea European sancioneaz  rasismul si xenofobia; 

6) Informare privind programul “O ans  pentru tinerii rromi„ care cuprinde condiiile de 

acces în înv mântul preuniversitar i universitar al tinerilor de etnie rrom;   

7) Informare privind rezultatele obinute în urma organizrii Bursei locurilor de munc 

pentru persoanele de etnie rrom i derularea proiectului „Inforromales”- centru pentru 

informarea cet enilor de etnie rrom”;   

8) Informare privind modalit ile de acordare a ajutoarelor pentru înclzire în sezonul rece 

2007-2008 ; 

9) Informarea etniei rrome privind msurile întreprinse la nivelul Inspectoratului Judeean 

de Poli ie-Gorj pentru pstrarea climatului de ordine i siguran  public ;  

10)Informare privind rolul facilitatorilor în promovarea i implementarea programelor 

derulate de ONG-urile rrome în parteneriat cu ANR în judeul Gorj; 

11)  Informarea etniei rrome privind admiterea în instituiile de înv mânt superior pe 

locurile rezervate tinerilor de etnie rrom;   

12) Informarea etniei rrome privind “Finan rile active la data de 1 iulie 2008” i Perioada 

de depunere a cererilor de finanare; 

Majoritatea problemelor desprinse din dezbaterile edinelor Grupului de Lucru Mixt 

vizând problemele cu care se confrunt etnia rrom, au fost soluionate prin implicarea activ a 

Institu iei Prefectului- Judeul Gorj, printr-o bun conlucrare a instituiilor deconcentrate i a 

autorit ilor locale, prin adrese de intervenie c tre diferite autorit ile locale cât i spre alte 

institu ii, ini iate cu oportunitate de Instituia Prefectului - Judeul Gorj. 

Totodat , ca urmare a consultrilor ocazionate de edinele Grupului de Lucru Mixt  din 

cadrul Institu iei Prefectului - Judeul Gorj, corelate cu documentele emise  de  M.Ed.C.T., 

D.M.P.S. i A.J.O.F.M. cu privire la grupurile dezavantajate, a fost actualizat planul ce 

cuprinde m surile privind incluziunea social  ce se aplic în cadrul  instituiilor 
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deconcentrate, respectiv la nivelul administraiei locale, în concordan cu  obiectivele strategice 

stabilite prin HG. nr. 522 din 19 aprilie 2006, pentru modificarea i completarea Hotrârii 

Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunt ire a 

situaiei rromilor. 

În cadrul Biroului Jude ean pentru Rromi, constituit prin ordinul nr. 218/2006 emis de 

Prefectul judeului Gorj, am urmrit desf urarea activit ilor de proiectare i implementare de 

aplicaii informatice specifice, având ca scop realizarea unor baze de date de actualitate, privind 

minoritatea de etnie rrom i problemele cu care acestea se confrunt, la nivelul judeului Gorj. 

Tot în cadrul Biroului Judeean pentru Rromi, au fost iniiate 4 ac iuni dedicate minorit ilor 

na ionale: 

1. Prezentarea msurilor concrete pentru actualizarea Planului Judeean de Aciune, elaborat 

conform HG. nr. 522 din 19 aprilie 2006, pentru modificarea i completarea Hotrârii 

Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunt ire a 

situaiei rromilor;  

2. Editarea buletinului informativ lunar “INFOROMI”,  prin care s-a contribuit la diseminarea 

informaiilor referitoare la minoritatea rrom i la oportunit ile oferite de implementarea 

strategiei, în special în ceea ce privete finanarea proiectelor i programelor derulate 

împreun cu ONG-urile rrome; 

3. Participarea în echipa managerial de implementare a proiectului “Acces la educaie pentru 

grupuri dezavantajate", în vederea îmbunt irii situa iei rromilor din judeul Gorj, care se 

deruleaz în cadrul programului PHARE-2005. Prin acest proiect, se vor moderniza între 

apte i zece coli din jude, în zone în care numrul copiilor rromi este semnificativ. 

4. Diseminarea informaiilor referitoare la schema de grant din cadrul Programului PHARE RO 

2006, în vederea realizrii obiectivelor i sarcinilor din Planul  Judeean de Aciune “Rromii 

2006-2008” conform cerinelor  Secretariatului General al Guvernului. 



120

Împreun  cu expertul rrom din cadrul Biroului Judeean pentru Romi al Instituiei 

Prefectului, am coordonat activiti care au ca  obiectiv final îmbunt irea situaiei rromilor. 

Astfel, pe domenii sectoriale putem evidenia: 

 Educa ie 

organizarea la nivelul unitilor de înv mânt în 11 localit i a unor grupuri de sprijin 

formate din reprezentani ai comunit ilor locale, experi rromi, ONG-uri rome, factori de 

decizie la nivel local în proiectul câtigat de Inspectoratul colar Judeean Gorj privind 

mediatorii colari; 

identificarea i implicarea în formarea mediatorilor sanitari i colari; 

promovarea imaginii privind grdini a bilingv  din cartierul Obreja prin apariii in mas 

media i televiziunile locale i na ionale; 

identificarea persoanelor de etnie rrom la programul „A doua ans ” pentru a completa si 

finaliza coala primar i cea liceal; 

demararea multor aciuni împreun cu reprezentanii rromilor, profesori de limba român i 

inspectori colari pentru rromi privind informarea i prevenirea abandonului colar în coli 

i comunit i; 

implicarea direct împreun cu ONG-urile rrome în repartizarea locurilor subvenionate 

pentru tineri rromi la faculti. 

Ocupare 

implicarea direct în aciunea privind Bursa locurilor de munc pentru cet eni de etnie 

rrom  în luna aprilie; 

împreun cu reprezentanii A.J.O.F.M. au fost efectuate deplasri în comunit ile cu 

pondere privind informarea cu privire la locurile repartizate pe perioade determinate pentru 

persoanele de etnie rrom; 
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participarea direct dintre A.J.O.F.M., Partida Rromilor i Fundaia DEL pentru depunerea 

unui proiect PHARE 2005-2006 privind informarea în comunitile de rromi cu privire la 

legislaia în vigoare i reconversie profesional. 

Locuin e 

sprijinirea înfiin rii grupurilor de iniiativ  în 22 de localit i i informarea acestora 

privind oportunitatea atragerii de fonduri structurale; 

acordarea sprijinului logistic pentru facilitatorul judeean Nelu Pavel la semnarea a 22 de 

parteneriate între ANR, SGG i Prim riile locale din Gorj; 

medierea între locuitorii din comunitatea din Scoara i Prim ria B l ne ti privind 

atribuirea unor terenuri pentru construcii aparinând Staiunii Pomicole precum i 

monitorizarea acestei situaii; 

identificarea caselor locuite de rromi în urma calamitailor i monitorizarea lor; 

identificarea unor terenuri pentru extinderea comunitilor de rromi din oraul Târgu-Jiu, 

cartierul Obreja, Luncilor i Meteor împreun cu biroul Relaii Romi din cadrul Primriei 

Târgu-Jiu; 

întâlniri cu primari, liderii comunit ilor i experi pe probleme de rromi din primrii în 

vederea identificrii unor terenuri care pot fi alocate cetenilor de etnie rom precum i 

punerea lor în legalitate; 

întâlniri cu primarii i consilierii alei în vederea obinerii avizelor pentru concesionarea 

terenurilor pe care rromii au construit locuine. 

S n tate 

implicarea în selectarea comunitilor unde exist pondere în vederea gsirii de modalit i 

privind angajarea unor mediatoare sanitare; 

colaborarea cu organizaia Romani Criss pentru continuarea programului de formare de 

mediatori sanitari, prin cursuri desfurate de ctre Autoritatea de Sn tate Public Gorj; 
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identificarea unor persoane aflate în dificultate (fr  acte de identitate, femei cu boli 

grave, familii cu muli copii) g sind soluii urgente pentru a-i ajuta;  

am participat la caravanele care s-au desfurat împreun cu mediatoarele privind 

vaccinarea copiilor de etnie rrom i teste pentru depistarea unor boli la femeile de etnie 

rrom ; 

colaborarea eficient i direct  cu cele dou centre medicale finanate prin programe 

PHARE în oraele Tg-Jiu i Bumbe ti – Jiu privind persoanele de etnie rrom care nu au 

asigur ri i sunt în situaii dificile. 

Securitate social  

implicarea direct în aciunile privind organizarea srb toririi zilei na ionale a rromilor 

din 8 aprilie împreun cu ONG-urile rrome; 

monitorizarea persoanelor beneficiare ale venitului minim garantat; 

urm rirea aplic rii prevederilor legale privind protecia minorit ilor na ionale de ctre 

autorit ile locale; 

colaborare activ cu monitorul local pe discriminare din partea organizaia Romani Criss 

i aducerea la cunotin a domnului Prefect; 

întâlniri s pt mânale între lideri rromi, ONG-uri rrome i conducerea Instituiei 

Prefectului pentru soluionarea mai multor cazuri cum ar fi: conflicte între rromi i 

administraii, pentru angajarea experilor rromi în prim rii etc. 

efectuarea de deplasri în comunit ile de rromi împreun cu conducerea Inspectoratului 

de Poliie al Judeului Gorj pentru prevenirea strilor infrac ionale în rândul rromilor i 

participarea în fiecare lun împreun cu liderii rromilor la edinele care au loc la 

Inspectoratul de Poliie al Judeului Gorj; 

informarea domnului Prefect prin rapoarte zilnice privind îndeplinirea activitilor legate 

de etnia rromi 
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CAPITOLUL12 

 

ACTIVITATEA DE VERIFICARE A LEGALIT II 

 

12.1.Verificarea legalit ii actelor emise sau adoptate de ctre autorit ile 

administra iei publice locale.  

 

  În temeiul art. 123, alin. 5 din Constituia României coroborat cu prevederile Legii nr. 

340/2004 privind instituia prefectului, prefectul, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului în 

teritoriu, vegheaz la respectarea de ctre autorit ile administraiei publice locale i jude ene, a 

legislaiei în vigoare, în procesul de adoptare i emitere a actelor administrative, precum i cu 

privire la m surile întreprinse de primar sau de preedintele Consiliului judeean Gorj în calitatea 

lor de reprezentani ai statului în unitatea administrativ-teritorial. Controlul de legalitate asupra 

actelor administrative emise sau adoptate de autoritile administraiei publice locale din judeul 

Gorj, este exercitat de Prefectul Judeului Gorj, în temeiul dispoziiilor art.19, alin.1, lit. e, din 

Legea nr.340/2004, privind prefectul i institu ia prefectului, i se realizeaz prin intermediul 

personalului de specialitate al „Direciei Verificarea Legalit ii, a Aplic rii Actelor Normative, 

Contenciosul Administrativ i Urm rirea Aplic rii Actelor cu Caracter Reparatoriu", consilierii 

juridici care au stabilite ca atribuii de serviciu, verificarea legalitii actelor administrative emise 

sau adoptate de autoritile publice locale i judeene, potrivit repartizrii pe localit i aprobate 

prin ordin. 

Verificarea legalit ii actelor administrative a vizat respectarea a dou mari condiii de 

legalitate prevzute de actele normative în vigoare, dar i unanim acceptate de literatura de 

specialitate: 

- condi ii de fond, care presupun adoptarea sau emiterea actelor administrative cu 

respectarea competenei materiale, competenei teritoriale i respectarea actelor 

normative în vigoare. 



- condi ii de form , care prevd pentru actele administrative forma scris, a a cum rezult 

din dispoziiile Legii nr. 24/2000, republicat, privind normele de tehnic legislativ  

pentru elaborarea actelor normative, respectiv: preambul i dispozitiv care s cuprind  

toate informaiile necesare pentru a identifica autoritatea emitent, destinatarul actului, 

m sura adoptat, termenul i condi iile în care se execut m sura dispus, sigiliul 

autorit ii publice, semntura persoanei competent, num rul actului, data emiterii. 

În perioada de raportare au fost examinate sub aspectul legalitii un num r de 119835 

acte administrative, din care 5443 reprezint hot râri  adoptate de consiliile locale i Consiliul 

Judeean Gorj,  i un num r de 114392, reprezint dispozi ii  emise de primarii localitilor i 

pre edintele  Consiliului Judeean Gorj. 

Consiliul jude ean Gorj a adoptat în aceast perioad a anului 2008, un numr de 109 

hot râri,  iar pre edintele Consiliului Judeean Gorj a emis un numr de 820 dispoziii , acte 

administrative ce au fost supuse controlului de legalitate exercitat de Prefectul Judeului Gorj, 

neconstatându-se înclc ri ale legislaiei prin adoptarea, respectiv emiterea acestora. 

Structura actelor administrative verificate

Hotararile

consil i i lor locale

si Consil iului

Judetean gorj

5%

Dispoziti i ale

primarilor sau ale

Presedintelui

Consil iului

Judetean

95%

Hotararile consil i i lor

locale si Consil iului

Judetean gorj

Dispoziti i ale primarilor

sau ale Presedintelui

Consil iului Judetean
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Consiliile locale au adoptat în aceeai perioad  un numr de 5334 hotrâri , iar primarii 

localit ilor au emis un numr de 113572 dispoziii. 

Ca rezultat al exercitrii controlului de legalitate potrivit dispoziiilor Legii nr. 

340/2004, republicat privind prefectul i Institu ia Prefectului, s-au considerat ilegale un 

num r de 21 acte administrative, din care 10 dispoziii emise de primarii localit ilor i 11 

hot râri adoptate de consiliile locale, astfel: 

1. motive de nelegalitate ale hotrârilor adoptate de autorit ile publice locale pentru 

care s-au formulat aciuni  în instan a de contencios administrativ: 

- au fost înclcate prevederile art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 fiind adoptat cu un 

num r de voturi ce nu întrunea 2/3 din numrul consilierilor locali în funcie. (hot rârea nr. 1 din 

13.01.2008, a Consiliului local Prigoria privind anularea hotrârilor nr. 17, 29 i 53 din 2007 

privind concesionarea unui spaiu).  

Hot rârile privind patrimoniul se adopt cu votul a dou treimi din numrul total al 

consilierilor locali în funcie.  

Actul a fost atacat în instana de contencios administrativ i anulat. 

- adoptate cu nerespectarea dispoziiilor Legii nr. 213/1998, ale art. 135 (4) din Constituia 

României,  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unor suprafee de teren. 

(hot rârea nr. 42/27.03.2008 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului 

Motru în domeniul privat al municipiului Motru  a pasajului subteran din zona DN 67 Autogar 

cl diri – Piaa Miori a). Actul a fost atacat de Prefectul judeului Gorj la instan a de 

contencios administrativ i face obiectul dosarului nr. 8954/95/2008 i se afl  pe rol la 

Curtea de Apel Craiova, fiind recurat  de Consiliul local Motru. 

- au fost înclcate dispoziiile Legii nr. 213/1998 i ale Legii nr. 18/1991 privind fondul 

funciar prin adoptarea hotrârii nr. 12/29.02.2008 de ctre Consiliul local ân reni privind 

aprobarea scoaterii unor suprafee de teren din circuitul agricol. În urma realizrii procedurii 

prealabile facultative, conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului 
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administrativ, actul administrativ a fost revocat prin hot rârea nr. 34 din 28.03.2008, 

adoptat  de Consiliul local ân reni. 

- au fost înclcate prevederile Legii nr. 215/2001, ale Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 

213/1998 i ale Ordinului nr. 798/2005 privind scoaterea terenurilor din circuitul agricol i 

schimbarea regimului juridic al acestora (Hotrârea nr. 104/2008 a Consiliului local Turceni, 

privind concesionarea suprafeei de 3 ha teren din izlazul satului Murgeti pentru construirea 

unui stadion i Hot rârea nr. 12/19.02.2008, a Consiliului local Tg. C rbune ti ). 

Actele au fost atacate de Prefectul judeului Gorj la instan a de contencios 

administrativ. Cauzele se afl  pe rolul Tribunalului Gorj i respectiv, Curtea de Apel 

Craiova. 

- nu au fost respectate prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 37/2008 prin adoptarea hotrârii nr. 

11/06.03.2008 de ctre Consiliul local S celu privind acordarea tichetelor cadou pentru 

personalul didactic, hot râre care a fost meninut  urmare modific rii actului normativ 

prin OUG nr. 43 din 16.04.2008 i care prevede acest drept.  

- au fost înclcate prevederile art. 30 (2) din Legea nr. 215/2001 fiind adoptate în edin  

nelegal constituit, nefiind întrunit numrul de consilieri de 2/3 din numrul consilierilor locali 

declarai ale i (Consiliul local Prigoria , Hot rârile nr. 1-6 din 21.06.2008). 

A fost formulat  ac iunea la instana de contencios administrativ. Cauza se afl pe rolul 

instan ei de recurs. 

- hot rârea nr. 17 din 28.07.2008, privind trecerea terenului aferent dispensarului medical din 

satul Turcineti din domeniul public în domeniul privat,  a fost adoptat de Consiliul local 

Turcine ti  cu înc lcarea prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicat, în 

sensul c a fost adoptat cu 7 voturi din cei 11 consilieri în funcie, num r mai mic decât 2/3 din 

num rul consilieri în funcie, a a cum este reglementat de lege. 

Actul a fost atacat de Prefectul judeului Gorj la instan a de contencios administrativ i 

prin sentin a nr. 2418 din 26.11.2008 a fost admis ac iunea i anulat  HCL Turcine ti nr. 

17/2008. 
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- au fost înclcate prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 de ctre Consiliul local 

Turburea  prin adoptarea Hotrârii nr. 30 din 29.08.2008 cu privire la stabilirea unor taxe 

speciale la nivelul compartimentului agricol din cadrul Primriei Turburea. 

În urma realizrii procedurii prealabile facultative, conform art. 7  din Legea nr. 554/2004, 

Legea contenciosului administrativ, actul administrativ a fost revocat prin Hot rârea nr. 43 

din 15.10.2008 adoptat de Consiliul local Turburea. 

- Consiliul local Pe ti ani a adoptat Hotrârea nr. 21/08.09.2008 privind scoaterea la vânzare 

prin licita ie public  a autoutilitarelor aparinând Serviciului Public de Gospodrire Comunal 

Pe ti ani, cu înclcarea prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicat, privind 

administraia publice locale. 

În urma realizrii procedurii prealabile facultative, conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, 

Legea contenciosului administrativ, actul administrativ a fost revocat prin hot rârea nr. 43 

din 21.11.2008 adoptat de Consiliul local Peti ani. 

- Prin adoptarea hotrârii nr. 23 din  04.09.2008, de ctre Consiliul local Tismana  privind 

vânzarea construciei „Sal  de sport” de lâng fosta brutrie a Coop. Consum Tismana, au fost 

înc lcate dispoziiile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicat, privind administraia 

public  local , care dispune c „vânzarea, concesionarea i închirierea se fac prin licitaie, 

organizat în condiiile legii”. 

În urma realizrii procedurii prealabile facultative, conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, 

Legea contenciosului administrativ, actul administrativ a fost revocat prin Hot rârea nr. 53 

din 19.12.2008 adoptat de Consiliul local Tismana. 

- Prin adoptarea Hotrârii nr. 44 din 31.10.2008, de ctre Consiliul local Tismana  privind 

aprobarea rectificrii bugetului local pe anul 2008 al oraului Tismana, au fost înclcate 

dispoziiile art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001, republicat. 

În urma realizrii procedurii prealabile facultative, conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, 

Legea contenciosului administrativ, actul administrativ a fost revocat prin Hot rârea nr. 52 

din 19.12.2008, adoptat de Consiliul local Tismana. 
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- au fost înclcate prevederile art. 123 alin (2) din Legea nr. 215/2001 republicat de 

Consiliul local B rb te ti, prin adoptarea Hotrârii nr. 21 din 26.09.2008 pentru aprobarea 

închirierii suprafeei de 5790 mp în satul Socu. 

În urma realizrii procedurii prealabile facultative, conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, 

Legea contenciosului administrativ, actul administrativ a fost revocat prin Hot rârea nr. 31 

din 21.11.2008 adoptat de Consiliul local B rb te ti. 

- prin Hot rârea nr. 7/29.08.2008 Consiliul local F rc e ti a fost ales în funcia de 

viceprimar al comunei Frc e ti domnul B lu Spiridon – Dnu . 

În urma realizrii procedurii prealabile facultative, conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, 

Legea contenciosului administrativ, actul administrativ a fost revocat prin Hot rârea nr. 11 

din 30.09.2008 adoptat de Consiliul local F rc e ti. 

- prin adresa nr. 29660/24.12.2008, s-a solicitat Consiliului Local al comunei Cru e  

revocarea sau modificarea dup caz a Hotrârii nr.21 din 30.09.2008 privind invalidarea unui 

consilier aflat în incompatibilitate i validarea supleantului de pe list, întrucât conform 

dispoziiilor art. 9 alin. 2 i art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleilor locali, 

actualizat,  în caz de incompatibilitate sau demisie, consiliul local ia act de încetarea mandatului 

de consilier înainte de termen i declar  vacant locul consilierului în cauz, iar  hot rârea se 

adopt  la propunerea primarului i trebuie sa aib la baz un referat constatator semnat de primar 

i secretar; invalidarea mandatului unui consilier local are loc în condiiile art.31 alin.4 din 

Legea nr.215/2001 a administraiei publice locale, actualizat, respectiv în cazul în care se 

constat înc lcarea condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea consilierului s-a fcut prin fraud 

electoral  constatat în condiiile Legii privind alegerea autoritilor administraiei publice 

locale. Prin Hotrârea nr.49/29.12.2008, Consiliul Local Crue  a modificat Hotrârea 

nr.21/2008.  

 - prin Hot rârea Consiliului local Slivile ti nr. 15/02.12.2008 a fost aprobat acordarea 

sporului de dispozitiv i de confidenialitate pentru doamna Cioac Carmen Constantina, cu 

înc lcarea dispoziiilor legale în domeniu. 
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 S-a realizat procedura prealabil facultativ , conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prin adresa nr. 99/08.01.2009, în vederea revocrii respectivului 

act administrativ. 

 2. motive de nelegalitate ale dispoziiilor emise de autorit ile publice locale pentru care 

s-a solicitat revocarea sau, dup caz, modificarea acestora: 

  - nu a fost realizat pe fond încadrarea juridic a actelor administrative emise potrivit 

dispoziiilor legale în materie (dispoziii emise de primarul comunei Stejari, Licurici i Negomir) 

 În urma realizrii procedurii prealabile facultative, conform art. 7 din Legea nr. 

554/2004, Legea contenciosului administrativ, Dispoziia nr. 42/31.01.2008 privind acordarea 

sporului de dispozitiv personalului prevzut în tatul de funcii, emis  de Primarul comunei 

Stejari, a fost modificat prin Dispoziia nr.128/19.03.2008, dispoziia nr. 24/28.01.2008 emis 

de primarul comunei Negomir a fost modificat prin dispoziia nr. 42/05.02.2008, iar dispoziiile 

nr.19/30.01.2008, nr.14/21.01.2008 i nr.11/21.01.2008 emise de primarul comunei Licurici au 

fost modificate prin Dispoziia nr.170/04.03.2008 i Dispozi ia nr.232/30.04.2008, restabilindu-

se legalitatea.. 

 - au fost înclcate prevederile legale privind acordarea sporului de dificultate potrivit Legii 

nr. 263/2006 privind aprobarea OUG nr. 209/2005 pentru modificarea i completarea unor acte 

normative în domeniul proprietii (dispozi ii emise de primarul comunei B l ne ti ). 

 În urma realizrii procedurii prealabile facultative, conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, 

Legea contenciosului administrativ, Dispoziia nr. 16/01.02.2008 privind acordarea sporului de 

dificultate unor salariai implica i în aplicarea legilor fondului funciar, emis de Primarul 

comunei B l ne ti , a fost revocat  prin, Dispoziia nr. 66/2008, iar Dispoziia nr. 

33/04.02.2008 emis  de Primarul comunei B l ne ti , a fost modificat prin Dispoziia nr. 

67/2008. 

- dispoziia nr. 100/05.02.2008 privind acordarea sporurilor salariale funcionarilor publici i 

personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei 

Urdari, a fost modificat , în urma realizrii procedurii prealabile facultative, conform art. 7 din 
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Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prin Dispoziia nr. 134/18.03.2008 

emis  de primarul comunei Urdari. 

- dispoziia nr. 77/28.02.2008 privind acordarea sporului de dispozitiv, emis de Primarul 

comunei Ciuperceni, a fost modificat , în urma realizrii procedurii prealabile facultative, 

conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prin Dispoziia 

nr.95/11.04.2008. 

- dispoziia nr.462/05.09.2008 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de inspector clasa I grad profesional principal i  Dispozi ia nr. 463/05.09.2008 privind 

constituirea comisiei de contestaii pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de 

inspector, clasa I, grad profesional principal, emise de primarul comunei C tunele, în urma 

realiz rii procedurii prealabile facultative conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, au fost modificate prin Dispoziia nr.495/24.09.2008, întrucât 

acestea au fost emise în data de 05.09.2008 în vederea constituirii unor comisii pentru un 

concurs desf urat anterior, în data de 25.08.2008 i data de 26.08.2008. 

- dispoziia nr. 64/29.08.2008, emis  de primarul comunei Bumbe ti-Pi ic, privind delegarea 

domnului Dumitru Constantin-Valentin secretar al comunei Bumbeti-Pi ic,  în funcia de 

consilier al primarului, a fost revocat , în urma realizrii procedurii prealabile facultative, 

conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prin  dispoziia 

nr.72/10.09.2008.  

- prin dispoziia nr. 750/30.09.2008 emis  de primarul comunei Bolbo i, s-a dispus 

suspendarea domnului Ivacu Constantin din funcia de secretar al comunei Bolboi, fiind 

înc lcate dispoziiile Legii nr. 188/1999, republicat i Legii nr. 215/2001, în legtur  cu 

neîndeplinirea condiiilor de studii pentru ocuparea acestei funcii. 

S-a realizat procedura prealabil facultativ , conform art. 7  din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ i actul administrativ respectiv a fost revocat prin dispoziia nr. 

1149/15.12.2008 emis de primarul comunei Bolbo i. 
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- prin dispoziia nr. 939/20.10.2008 emis  de Primarul Comunei Urdari , s-a dispus 

desemnarea doamnei Sanda Elena, secretar al comunei Urdari, pentru realizarea sarcinilor de 

primire i înregistrare a corespondenei în registrul general de intrare -  ieire. 

Deoarece, s-a considerat c sunt înclcate dispoziiile legale referitoare la atribuiile 

secretarilor unit ilor administrativ teritoriale, s-a realizat procedura prealabil facultativ , 

conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ. 

- dispoziia nr. 228A/2008 emis de primarul comunei Tismana privind soluionarea 

notific rii cu nr. 236/11.02.2002, formulat în baza Legii nr. 10/2001 de ctre doamna Popescu 

Cristina, a fost emis cu înc lcarea dispoziiilor legale în materie. 

S-a realizat procedura prealabil facultativ , conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, în vederea revocrii actului administrativ respectiv. 

Pentru netransmiterea în termenul prevzut de lege a actelor administrative emise sau 

adoptate de autoritile administraiei publice locale, în vederea exercitrii controlului de 

legalitate de ctre prefect au fost atenionai secretarii comunelor Arcani, Bolboi, Albeni, 

Cîlnic, Licurici, Cru e , Glogova, Stne ti, Prigoria i ai ora elor Bumbeti-Jiu i Turceni. 

 

12.2. Verificarea tematic  a autorit ilor administra iei publice 

 

În anul 2008, potrivit tematicii aprobate de conductorul instituiei s-au efectuat 35 de 

verific ri la sediul autorit ilor administra iei publice locale din localit ile judeului Gorj. 

Tematica de control a vizat mai multe aspecte, respectiv: 

îndeplinirea de ctre autorit ile publice locale din unitile administrativ-teritoriale 

din judeul Gorj, a atribuiilor prev zute de Legea nr. 215/2001, republicat, privind 

administraia public  local , context în care s-a urmrit verificarea respectrii 

procedurilor legale referitoare la iniierea proiectelor de hotrâre i adoptare a 

hot rârilor de ctre consiliile locale i verificarea respectrii procedurilor legale 

referitoare la emiterea dispoziiilor primarilor autorit ilor publice locale; 
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aplicarea i respectarea dispoziiilor Legii nr. 52/2003 privind transparena 

decizional  în administraia public , a procedurilor privind participarea cetenilor la 

procesul de elaborare a actelor normative i de luare a deciziilor; 

verificarea aplicrii fazei administrative a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, de 

c tre entit ile implicate în soluionarea notificrilor de pe raza teritorial a judeului 

Gorj; 

verificarea aplicrii Programului de msuri pentru combaterea birocraiei în 

activitatea de relaii cu publicul, conform prevederilor Hotrârii  de  Guvern nr.   

1723/2004,  modificat prin HG.  nr.1487/2005; 

organizarea activitii privind liberul acces la informaiile de interes public, potrivit 

reglementrilor Legii nr. 544/2001 i Hot rârii Guvernului nr. 123/2002; 

urm rirea realizrii Programului de aplicare a prevederilor Legii nr. 161/2003 privind 

unele msuri pentru asigurarea transparenei în exercitarea demnitilor publice, a 

func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu 

modific rile i complet rile ulterioare; 

verificarea aplicrii prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public i 

regimul juridic al acesteia, la nivelul autoritilor administraiei publice locale; 

verificarea modului de desfurare a activit ilor efectuate pe baza aprobrii tacite, 

conform dispoziiilor O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobrii tacite i Legii 

nr. 486/2003; 

alte domenii de activitate. 

În conformitate cu prevederile H.G.nr.1344/31.10.2007 privind normele de organizare i 

func ionare a comisiilor de disciplin, prin Ordinul nr.247/28.12.2007 emis de Prefectul 

judeului Gorj s-a constituit la nivelul judeului Gorj comisia de disciplin pentru analizarea i 

propunerea modului de soluionare a sesizrii privitoare la faptele secretarilor unitilor 
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administrativ teritoriale sesizate ca abateri disciplinare, fiind apoi reorganizat prin Ordinul 

nr.548/4.12.2008  de înlocuire a unor membri. 

Ca structur deliberativ  i independent în exercitarea atribuiilor ce îi revin, comisia de 

disciplin  a analizat în cursul anului 2008 un numr de 6 sesizri cu privire la activitatea 

secretarilor unit ilor administrativ teritoriale din judeul Gorj. Din acestea, au fost soluionate 3 

sesizri (comunele Albeni, Prigoria i ora ul Bumbeti – Jiu),  la o sesizare s-a renunat de ctre 

cel care a formulat-o (comuna Polovragi) i 2 se afl  pe rolul comisiei de disciplin. 

Solu iile pronunate de Comisia de disciplin pentru analizarea i propunerea modului de 

solu ionare a sesizrii privitoare la faptele secretarilor unitilor administrativ teritoriale 

constituit  la nivelul judeului Gorj, pentru cele 3 sesizri solu ionate,  au fost: clasarea unei 

sesizri i respectiv propuneri de sancionare disciplinar cu „mustrare scris” pentru secretarul 

comunei Albeni i secretarul oraului Bumbeti-Jiu, în conformitate cu prevederile art.77 alin.3 

lit.a din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, actualizat. 

În prezent, Comisia de disciplin efectueaz cercetri administrative cu privire la 

activitatea secretarilor din comuna Frc e ti i Prigoria. 

 

Deficien e constatate în urma efecturii controalelor tematice privind legalitatea: 

 

- dosarele de edin  nu sunt în concordan cu prevederile legale, neîntrunind condiiile 

pentru a fi considerate dosare speciale de edin , nefiind numerotate, legate, sigilate i 

semnate de preedintele de edin  i de secretar, conform dispoziiilor art. 42 (6) din lege 

(Bolbo i); 

- proiectele de hotrâri nu au fost înregistrate înainte de supunerea spre analiz i 

dezbatere în cadrul plenului edinelor ordinare ale consiliului local, potrivit art. 44 alin. (1) 

din Legea nr. 215/2001 (Stne ti, Cru e , Ro ia de Amaradia, Brne ti, Bîlteni, Bolbo i, 

B l ne ti); 



134

- nu este desemnat persoana responsabil cu societatea civil, nepunându-se în practic 

dispoziiile Legii nr. 52/2003 (Stne ti, Cru e ); 

 - la data verificrii – 11.03.2008 – nu a fost prezentat de ctre primar Raportul anual privind 

starea economic, social  i de mediu a localit ii, potrivit art. 63 alin. (3) din lege (Bîlteni, 

Turceni); 

      - nu a fost prezentat raportul anual privind transparena decizional conform art. 12 din 

Legea nr. 52/2003 (Bîlteni, Bl ne ti);  

 - nu este desemnat persoana responsabil pentru aplicarea programului de msuri pentru 

combaterea birocraiei în activitatea de relaii cu publicul, conform HG nr. 1723/2001 modificat 

prin HG nr. 1487/2005 (Bîlteni); 

 - proiectele de hotrâri i expunerea de motive nesemnate de iniiatori (Prigoria); 

 - dispoziiile de convocare a edinelor consiliului local nu au fost aduse cunotin ei publice a 

cet enilor, la dosarul de edin  neexistând un proces verbal în acest sens (Prigoria); 

 - au fost înclcate prevederile art. 42 (7) din lege, potrivit crora în termen de 3 zile de la 

terminarea edinei, secretarul unitii administrativ teritoriale afieaz  la sediul primriei i, 

dup  caz, pe pagina de internet a unitii administrativ teritoriale o copie a procesului verbal al 

edinei (Prigoria); 

 De asemenea, sunt situaii în care nu a fost prezentat de ctre primar  raportul anual 

asupra situaiei gestionrii bunurilor. Toate bunurile aparinând unit ilor administrativ teritoriale 

sunt supuse inventarierii anuale. Exist stabilite comisii de inventariere constituite, dar aciunea 

nu este finalizat prin prezentarea raportului de ctre primar consiliului local. 

 Pentru înlturarea acestor deficiene au fost transmise note de atenionare în atenia 

primarilor i secretarilor unit ilor administrativ teritoriale respective, stabilindu-se termene de 

executare. 
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12.3. Reprezentarea Instituiei Prefectului, a Prefectului i a Comisiei Judeene 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor în fa a instan elor de 

judecat  

 

În perioada anului 2008 activitatea consilierilor juridici la instanele de judecat a vizat 

în principal: 

• formularea i reprezentarea în aciuni ale Prefectului în baza Legii nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, ca urmare a verificrii legalit ii actelor administrative 

emise sau adoptate de autoritile administraiei publice locale i judeene; 

• reprezentarea Comisiei judeene ca urmare a aciunilor formulate de persoane fizice sau 

juridice în baza legilor fondului funciar; 

• reprezentarea instituiei ca urmare a aciunilor formulate de persoane fizice în baza Legii 

nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 

1945-22 decembrie 1989, actualizat; 

• formularea apr rilor i c ilor de atac împotriva unor hotrâri judec tore ti pronunate în 

dosarele sus menionate dup caz. 

Alte aciuni aflate pe rolul instanelor de judecat pentru care s-a asigurat reprezentarea 

i s-au formulat apr ri au vizat cereri formulate în baza Legii nr.544/2001 privind 

asigurarea liberului acces la informaii de interes public, cereri în pretenii, cereri de 

executare silit. 

Consilierii juridici gestioneaz activitatea de reprezentare în instan a Institu iei 

Prefectului, a Prefectului i a Comisiei Judeene pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privat  asupra terenurilor. Reprezentarea în justiie a instituiei se realizeaz atât în calitate de 

reclamant, cât i în calitate de pârât. 

 

 



 În cursul anului 2008 s-au aflat pe rolul instanelor judec tore ti 7534 cauze, 

repartizate astfel: 

 

 

Nr. 

Crt.  

 

Instana judectoreasc 

Num r de cauze 

în anul 2008 

1 Judectoria Tg-C rbuneti 2827 

2 Judectoria Tg-Jiu 2044 

3 Judectoria Motru 602 

4 Judectoria Novaci 112 

5 Tribunalul Gorj 1852 

6 Curtea de Apel Craiova 48 

7 Înalta Curte de Casaie i Justi ie 20 

8 Alte instane 

 

29 

Având în vedere obiectul dosarelor aflate pe rolul instanelor judec tore ti, acestea 

au fost astfel distribuite: 

 - din totalul de 1852 cauze aflate pe rolul Tribunalului Gorj, 50 au fost/se afl în 

curs de soluionare la secia contencios – administrativ, având ca obiect Legea nr. 

554/2004, drepturi b ne ti, constatare nulitate acte de proprietate, iar restul cauzelor se 

afl  pe rolul seciei civile, dintre acestea 12 dosare având ca obiect Legea nr. 10/2001. 

- un num r de 7413 dosare au avut ca obiect obligaia de a face, constatare nulitate 

acte, anulare acte, toate vizând fondul funciar. 

Au fost formulate, în cursul anului 2008, un numr de 140 întâmpinri, note de edin  i 

concluzii scrise, care au fost depuse la instanele competente. 
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Au fost formulate 114 apeluri/recursuri în cazul hotrârilor judec tore ti nefavorabile, 

pentru care s-au exercitat cile procedurale de atac. 

12.4. Aplicarea legilor fondului funciar - Legea nr.247/2005, în anul 2008 

În temeiul dispoziiilor procedurale prevzute de art.4 din Regulamentul de aplicare a 

legilor fondului funciar aprobat prin H.G. nr.890/2005, cu modificrile i complet rile ulterioare 

prin Ordinul Prefectului nr.516/23.10.2008 a fost reorganizat Comisia Judeean  Gorj pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor, autoritate cu activitate 

administrativ-jurisdicional  care conform art.6 din acelai regulament, are ca atribu ii 

principale urm toarele: 

  - asigurarea i controlul comisiilor locale, prin desemnarea pe comune, orae i municipii a 

membrilor comisiei judeene precum i organizarea instruirii comisiilor respective; 

 - verificarea legalit ii propunerilor comisiilor locale în ce privete existena actelor doveditoare, 

pertinena, verosimilitatea, autenticitatea i concludena acestora; 

- soluionarea contestaiilor formulate de persoanele ce se consider îndrept ite la reconstituire, 

împotriva msurilor stabilite de comisiile locale, precum i validarea sau invalidarea 

propunerilor comisiilor respective, împreun cu proiectele de delimitare i parcelare; 

- emiterea titlurilor de proprietate pentru cererile validate; 

- soluionarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a unitilor administrativ-

teritoriale, pentru terenurile forestiere; 

- analizarea propunerilor comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate în 

condi iile art. 27 alin. (2A2) din Legea nr. 18/1991, republicat, cu modific rile i complet rile 

ulterioare, verificarea temeiniciei acestor propuneri i adoptarea hotrârilor necesare; 

- identificarea terenurilor atribuite ilegal i sesizarea prefectului, care va promova aciuni în 

constatarea nulitii absolute pentru cazurile prevzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu 

modific rile i complet rile ulterioare. 

- analizarea lunar a evoluiei cauzelor în justiie în care comisia judeean  este parte i adoptarea 

de m suri corespunztoare; 
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- atribuirea i dispunerea delimitrii în teren, completarea proceselor-verbale de punere în 

posesie a unitilor administrativ-teritoriale, pentru terenurile forestier, proprietate public, ce le 

revin; 

- prelucrarea i analizarea cererilor depuse conform legii, pentru terenurile agricole i forestiere, 

când acestea se afl pe raza mai multor uniti administrativ-teritoriale. 

 Potrivit art.4 alin.(2) din regulamentul respectiv, în vederea sprijinirii Comisiei judeene 

pentru îndeplinirea atribuiilor ce îi revin, prin Ordinul Prefectului a fost constituit Colectivul de 

lucru format din consilieri i consilieri juridici din cadrul instituiei, precum i din delegai din 

cadrul Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar Gorj i ai Direc iei Silvice Tg-Jiu. 

În exercitarea atribuiilor conferite prin lege, Comisia Judeean  Gorj, prezidat  de 

prefectul judeului, s-a întrunit în anul 2008 într-un numr de 40 edin e de lucru în cadrul 

c rora au fost adoptate un numr de 422 hot râri de validare sau invalidare a propunerilor 

comisiilor municipale, or eneti i comunale, precum i a contestaiilor formulate împotriva 

acestor propuneri, având la baz proiectele de hotrâri întocmite de colectivul de lucru, urmare a 

analiz rii prealabile a solicitrilor respective. 

Colectivul de lucru constituit în sprijinul Comisiei Judeene Gorj de fond funciar, a 

desf urat urmtoarele activit i : 

a asigurat îndrumarea i controlul comisiilor comunale, oreneti i municipale; 

a verificat legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, oreneti i 

municipale, urmrind în special existena actelor doveditoare, pertinena, verosimilitatea, 

autenticitatea i concludena acestora; 

a primit i analizat contestaiile formulate în temeiul legilor funciare asupra soluiei 

pronunate de comisiile locale i a prezentat documentaia spre analiz comisiei judeene; 

a asigurat lucrrile de secretariat pentru edinele Comisiei judeene de aplicare a legilor 

fondului funciar care au avut loc în cursul anului 2008, precum i participarea la aceste 

edine. 



În temeiul legilor fondului funciar, în anul 2008 au fost soluionate un nr. de 1495 cereri, 

din care de ctre Comisia judeean , prin validare, un nr. de 804 cereri, prin validare privind 

acordarea de despgubiri un nr. de 44 cereri, prin invalidare un nr. de 633 cereri, iar în 

conformitate cu prevederile art.36 din lege, prefectul, la propunerea primriilor, pe baza 

verific rii situa iei juridice a terenurilor, a emis un nr. de 14 ordine prin care au fost soluionate 

un nr. de 14 cereri. 

Raportat la validarea cererilor de mai sus, suprafaa total  validat  în anul 2008, este de 

2914,75 ha, din care: 384,66 ha, teren agricol i 2530,09 ha, teren forestier, iar raportat la nr. de  

titluri de proprietate emise în anul respectiv acesta este de 1706, suprafaa total  înscris  în 

acestea este de 7138,46 ha, din care: 1880,4 ha, teren agricol i 5258,06 ha, teren forestier, cu 

precizarea c, în titlurile de proprietate astfel emise sunt înscrise i suprafee de teren validate în 

anii anteriori. 

Potrivit art.54 din Legea nr.18/1991, republicat i actualizat, în anul 2008 au fost 

înscrise în anexa nr.23 a Regulamentului de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin H.G. 

nr.890/2008 i validate la propunerile comisiilor locale de ctre Comisia judeean , un nr. de 49 

cereri, pentru o suprafa total  de 122,33 ha, în vederea acordrii de despgubiri. 
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 De menionat c  în anul 2008 au fost transmise i re inute de ctre Autoritatea Naional  

pentru Restituirea Proprietilor un nr. de 90 dosare, înaintate de Comisia judeean , în condiiile 

legii. 

În cursul anului 2008, au fost efectuate controale tematice la nivelul judeului vizând 

modul în care comisiile locale îi îndeplinesc obligaiile prev zute de lege, ocazie cu care au fost 

aplicate un numr de 2 sanciuni contraven ionale pre edin ilor comisiilor locale Prigoria i 

V giule ti, privind s vâr irea contraveniilor prev zute la art. 1101 din Legea nr. 18/1991, 

republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. 

În exercitarea atribuiilor de instruire i îndrumare a comisiilor locale de fond funciar au 

fost organizate o serie de întruniri de lucru, atât la sediul Instituiei Prefectului - Judeul Gorj cât 

i la sediul autorit ilor locale, în cadrul crora s-au dezbtut nu numai normele privind 

reconstituirea dreptului de proprietate ci i problemele concrete ridicate de ctre membrii 

comisiilor locale (primari, secretari, specialiti topografi), pentru a se realiza astfel o procedur 

unitar  de soluionare a cererilor de retrocedare înregistrate la nivelul judeului. 

Având în vedere principiul orientrii c tre cet ean, dar i necesitatea de a acorda sprijin 

unui numr cât mai mare de persoane, funcionarii publici din cadrul compartimentului fond 

funciar au acordat asisten de specialitate pentru cetenii care s-au prezentat în audien i au 

solu ionat petiiile acestora, în marea lor majoritate pe probleme de fond funciar, audiente care 

au impus în multe cazuri efectuarea de deplasri în teritoriu i verific ri la fa a locului cu privire 

la aspectele reclamate . 

Institu ia Prefectului - Judeul Gorj, prin reprezentanii s i, a participat la o serie de 

întâlniri organizate în scopul medierii unor conflicte intervenite între comisiile locale de fond 

funciar i reprezentanii silvici, pe de o parte, respectiv formele asociative de proprietate, pe de 

alt  parte, care au solicitat retrocedarea unor terenuri forestiere pe vechile amplasamente care, la 

data stabilirii amplasamentelor, nu erau libere fiind atribuite conform Legii.nr.18/1991, sau 

pentru delimitarea limitelor de hotar între unele uniti administrativ - teritoriale, precum i 

pentru rezolvarea unor situaii cu reprezentanii SNLO, privind atribuirea în proprietate a 
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suprafeelor situate în aria de exploatare minier, în vederea continurii lucr rilor miniere i 

despgubirii proprietarilor. 

Pe de alt parte, au fost fcute demersuri ctre autorit ile administraiei publice centrale 

în vederea clarificrii unor neconcordane survenite în actele normative care reglementeaz 

materia fondului funciar, dup cum urmeaz: 

- s-a solicitat A.N.R.P. comunicarea unui punct de vedere în legtur  cu retrocedarea 

unor suprafee de teren unitilor de cult, cu procedura de aplicare a dispoziiilor art. 10 din 

Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu privire la aplicarea dispoziiilor legale privind 

validarea anexei 42 pentru teren cu vegetaie forestier, etc.; 

- propunerile instituiei noastre în legtur  cu modificarea i completarea actelor normative care 

reglementeaz materia fondului funciar; 

- s-a solicitat A.N.R.P. un punct de vedere cu privire la revocarea administrativ a unor titluri de 

proprietate emise anterior apariiei Legii nr.247/ 2005.  

          Facem meniunea c, în anul 2008 la nivelul judeului Gorj au fost emise un nr. total de 

5007 titluri de proprietate, pentru o suprafa total  de 11963,06 ha, din care: 5246 titluri de 

proprietate,  pentru suprafaa de 5151,935 ha, teren agricol i 1762 titluri de proprietate, pentru 

suprafaa de 6811,122 ha, teren forestier.  

Situaia  pe unit ile administrativ – teritoriale, se prezint astfel: 
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SITUATIA TITLURILOR DE PROPRIETATE ELIBERATE ÎN ANUL 

2008 

Nr.crt. 

Teritoriul 

administrativ TOTAL         

        din care 

        Agricol Silvic 

    Nr. 

Supr. 

Ha Nr. 

Supr. 

Ha Nr. 

Supr. 

Ha 

1 Municipiul Tg.Jiu 625 396.3086 589 358.5891 36 37.7195 

2 B le ti 151 122.5753 129 107.5697 22 15.0056 

3 Dr gu e ti 81 95.8196 54 42.0024 27 53.8172 

4 Turcineti 57 42.2808 49 34.1461 8 8.1347 

5 Ora  Motru 153 197.8831 126 141.1569 27 56.7262 

6 Ora  Novaci 49 251.1033 28 191.0414 21 60.0619 

7 Ora  Tg.C rbuneti 132 255.5039 56 83.9682 76 171.5357 

8 Ora  icleni 81 242.6774 34 19.5093 47 223.1681 

9 Ora  Rovinari 21 6.5254 21 6.5254 0 0 

10 Albeni  80 114.5005 27 56.7803 53 57.7202 

11 Alimpe ti 13 8.9054 12 8.8554 1 0.05 

12 Aninoasa 109 344.4565 37 75.2085 72 269.248 

13 Arcani 63 92.2786 46 54.3333 17 37.9453 

14 Baia de Fier 0 0 0 0 0 0 

15 B l ne ti 51 55.5464 9 12.639 42 42.9074 

16 B rb te ti 61 178.2157 19 11.1344 42 167.0813 

17 Bengeti Ciocadia 64 88.4815 23 31.6741 41 56.8074 

18 Berleti 40 93.5657 12 24.6388 28 68.9269 
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19 Bâlteni 101 172.4004 61 35.4884 40 136.912 

20 Bolbo i 50 164.754 38 141.7309 12 23.0231 

21 Bor scu 52 67.5786 26 48.0028 26 19.5758 

22 Br ne ti 70 79.6304 50 53.6167 20 26.0137 

23 Bumbeti Jiu 36 604.1002 16 546.7069 20 57.3933 

24 Bumbesti Pi ic 59 106.8168 56 105.2698 3 1.547 

25 Bustuchin 76 106.5078 38 67.2282 38 39.2796 

26 C preni 15 19.2837 15 19.2837 0 0 

27 C tunele 65 54.0899 40 31.2314 25 22.8585 

28 Ciuperceni 62 146.8557 25 26.6394 37 120.2163 

29 Câlnic 19 49.9577 7 15.2136 12 34.7441 

30 Crasna 39 433.7181 5 317.6862 34 116.0319 

31 Crue  90 75.2387 60 48.9056 30 26.3331 

32 D nciule ti 24 37.3176 22 34.2487 2 3.0689 

33 D ne ti 204 260.1554 108 156.5799 96 103.5755 

34 Dragoteti 68 67.8152 9 7.4925 59 60.3227 

35 F rc e ti 80 255.1237 48 26.3597 32 228.764 

36 Glogova 5 3.6426 4 2.6432 1 0.9994 

37 Godineti 73 50.5812 25 27.0229 48 23.5583 

38 Hurezani 22 37.93 17 23.789 5 14.141 

39 Ioneti 57 41.2798 57 41.2798 0 0 

40 Jupâneti 38 54.7108 26 32.6594 12 22.0514 

41 Lele ti 121 61.0625 115 52.2898 6 8.7727 

42 Licurici 5 10.3922 0 0 5 10.3922 

43 Logreti 156 240.2293 51 79.9768 105 160.2525 

44 M t sari 56 68.6773 35 44.6546 21 24.0227 
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45 Mu ete ti 16 63.4746 8 19.2116 8 44.263 

46 Negomir 107 147.6178 25 50.976 82 96.6418 

47 Pade 22 291.174 0 0 22 291.174 

48 Peti ani 98 432.8012 95 119.184 3 313.6172 

49 Ploporu 83 44.0785 49 23.6957 34 20.3828 

50 Polovragi 2 110 0 0 2 110 

51 Prigoria 41 413.3442 11 48.4152 30 364.929 

52 Ro ia de Amaradia 15 27.4776 2 3.606 13 23.8716 

53 Runcu 18 1656.445 11 100.2307 7 1556.214 

54 Samarineti 60 92.0646 41 76.7601 19 15.3045 

55 S celu 41 57.9712 34 52.7775 7 5.1937 

56 S ule ti 132 374.7199 90 130.2409 42 244.479 

57 Scoara 245 210.2199 159 135.1049 86 75.115 

58 Schela 23 13.7816 22 11.6216 1 2.16 

59 Slivile ti 158 272.4289 113 211.5332 45 60.8957 

60 St ne ti 4 902.649 3 402.479 1 500.17 

61 Stejari 16 72.6677 6 13.0146 10 59.6531 

62 Stoina 44 108.5452 43 54.4752 1 54.07 

63 Teleti 131 121.4193 118 98.8035 13 22.6158 

64 Tismana 21 38.6653 10 17.2165 11 21.4488 

65 Turburea 44 65.8959 21 38.1701 23 27.7258 

66 Turceni 84 355.985 79 147.8091 5 208.1759 

67 ân reni 19 33.1685 19 33.1685 0 0 

68 Urdari 19 21.0915 14 10.2015 5 10.89 

69 V giule ti 36 58.3568 14 37.0668 22 21.29 

70 Vladimir 54 120.5359 33 70.4002 21 50.1357 



 71 Total 5007 11963.06 3245 5151.935 1762 6811.122 

 

           

lu ionarea notific rilor formulate în baza Legii nr.10/2001, republicat  

Având în vedere atribu iile instituite prin modific rile aduse Titlului VII Regimul 

stabilir

Structura titlurilor emise

Titluri emise

94%

Titluri de emis

6%

Titluri emise

Titluri de emis

  

 12.5. So

 

ii  i pl ii desp gubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea 

nr.247/2005 privind reforma în domeniile propriet ii i justi iei, precum i unele m suri 

adiacente, prin Ordonana de Urgen  a guvernului nr.81 pentru accelerarea procedurii de 

acordare a despgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, autorit ile 

administra iei publice locale nu mai transmit direct c tre Secretariatul Comisiei Centrale 

dispozi iile emise împreun  cu înscrisurile aferente, ci acestea se centralizeaz pe jude e la 

nivelul prefecturilor, urmând s  fie înaintate c tre Secretariatul Comisiei Centrale dup  
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efectuarea controlului de legalitate de ctre institu ia prefectului, control ce va fi 

consemnat într-un referat coninând avizul de legalitate. 

Facem precizarea c referatul con inând avizul de legalitate al Institu iei Prefectului 

– Jude ul Gorj a fost întocmit dup  analizarea tuturor înscrisurilor ce au stat la baza 

emiterii dispozi iei, dup  verificarea atât a întrunirii condi iilor prev zute de lege pentru 

a-i fi recunoscut  notificatorului calitatea de persoan  îndrept it , a existenei la dosar a 

înscrisurilor care dovedesc calitatea de proprietar sau motenitor al bunului imobil preluat 

în mod abuziv, a existenei înscrisurilor ce justific  preluarea abuziv  a imobilului notificat 

cât i imposibilitatea restituirii în natur  i imposibilitatea atribuirii în compensare a unor 

bunuri de inute de emitentul dispoziiei. 

În acest context, în anul 2008 la nivelul Institu iei Prefectului – Judeul Gorj au fost 

analizate un num r de 125 dosare potrivit dispoziiilor OUG nr.81/2007 i a preciz rilor 

transmise de  Autoritatea Naional  pentru Restituirea Propriet ilor  din care : 

- 61 dosare au fost predate, la Autoritatea Naional  pentru Restituirea 

Propriet ilor, Secretariatul Comisiei Centrale pentru  Stabilirea Despgubirilor, pe baz  

de proces verbal însoit de referatul ce conine avizul de legalitate al Instituiei Prefectului 

– Jude ul Gorj;  

- 64 dosare au fost restituite în vederea completrii cu documentele solicitate.  

Num rul de notific ri înregistrate în judeul Gorj este de 6882, notific ri formulate i 

transmise inclusiv prin direcionare, potrivit prevederilor Legii 10/2001, al cror stadiu de 

solu ionare la data de 25.12.2008 se prezint astfel : 

- notific ri solu ionate prin restituirea în natur - 103 ; 

- notific ri solu ionate prin restituire în echivalent - 903,  

- notific ri solu ionate prin compensare cu alte bunuri sau servicii – 5; 

- notific ri solu ionate prin combinarea msurilor reparatorii - 72 (restituire în natur  

i restituire în echivalent (63), restituire în natur sau compensare cu alte bunuri sau 

servicii (2), compensarea cu alte bunuri sau servicii i restituirea în   echivalent (7) ; 



- notific ri respinse - 1976; 

- notific ri direc ionate  -3245 ; 

-  notific ri nesoluionate - 578 ; 

 

Potrivit analizei desf urat  la nivelul Biroul Judeean pentru Urmrirea Aplic rii Unitare 

a Legii 10/2001, la data de 25.12.2007 a rezultat faptul c din cele 70 de localit i de pe raza 

judeului Gorj, la nivelul a 57 de autorit i publice locale procentul de soluionare este de 100%, 

r mânând de soluionat doar eventualele notificri redirecionate de la alte entiti de pe raza 

localit ilor în cauz sau de pe raza altor localiti, iar în cazul restului de 23 autorit i publice 

locale au fost soluionate mai mult de 60 % din numrul total de notificri înregistrate în 

Solu ionarea notific rilor formulate în baza Legii nr.10/2001, republicat

notific ri respinse

29%

notific ri solu ionate

prin compensare cu

alte bunuri sau

servicii

0,1%

notific ri solu ionate

prin combinarea

m surilor reparatorii

1%

notific ri solu ionate

prin restituirea în

natur

1%

notific ri

direc ionate

48%

notific ri

nesolu ionate

8%

notific ri solu ionate

prin restituire în

echivalent

13%

notific ri solu ionate prin restituirea în natur
notific ri solu ionate prin restituire în echivalent
notific ri solu ionate prin compensare cu alte bunuri sau servicii
notific ri solu ionate prin combinarea m surilor reparatori i
notific ri respinse
notific ri direc ionate
notific ri nesolu ionate
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termenul legal, pentru 19 localiti din cele 23 anterior menionate încheindu-se faza 

administrativ  pentru toate notificrile, cu excepia celor aflate pe rolul instanelor judectore ti. 

Preciz m c  Biroul Judeean pentru Urmrirea Aplic rii Unitare a Legii nr. 10/2001, 

constituit la nivelul judeului Gorj, are în vedere modul de punere în practic a prevederilor 

legale referitoare la imobilele preluate abuziv în perioada 06.03.1945 - 22.12.1989, atât în cadrul 

autorit ilor publice locale, cât i în cazul altor entit i implicate în procesul de soluionare a 

notific rilor, (S.N.L.O, SN Petrom SA i alte societ i comerciale ori instituii publice), 

depunându-se toate diligenele în vederea unei colaborri permanente i eficiente cu acestea 

pentru încheierea fazei administrative cu privire la totalitatea notificrilor înregistrate la nivelul 

judeului. 

 

12.6. Aplicarea Legii nr.290/2003 (*actualizata*) pentru acordarea de despgubiri 

sau compensaii cet enilor din Basarabia, Bucovina de Nord i inutul Her a 

 

La nivelul Comisiei Judeene Gorj pentru aplicarea Legii nr.290/2003 au fost constituite 

în temeiul Legii nr.290 un numr de 153 dosare prin care s-au solicitat despgubiri pentru 

bunurile sechestrate, reinute sau rmase în Basarabia, Bucovina de Nord i inutul Hera. 

În contextul modificrilor i complet rilor aduse prin Legea nr.171/2006, au fost 

identificate un numr de 51 dosare (50 în anii anteriori i unul în anul 2008) care au fost 

trimise spre soluionare Comisiei municipiului Bucureti pe motivul c  mo tenitorii aceluiai 

autor domiciliaz în judee diferite, rmânând pentru soluionare un numr de 102 dosare. 

Prin Hot rârea Guvernului nr.1120/30.08.2006 privind aprobarea Normelor 

Metodologice pentru aplicarea Legii nr.290/2003, au fost stabilite criteriile i metodologia de 

evaluare, modalitile de acordare a compensaiilor i de stabilire a cuantumului despgubirilor 

pentru terenuri agricole i terenuri cu vegetaie forestier, pentru construciile cu destinaie de 

locuin e, anexe gospodre ti ori alte utilit i precum i pentru recoltele neculese în anul pr sirii 

for ate a bunurilor. 
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În acest sens, s-a analizat în cadrul Comisiei Judeene fiecare caz, constatându-se stadiul 

complet rii fiec rui dosar cu documentele prevzute de lege i solicitate prin coresponden, 

astfel încât la finele anului 2007 mai erau de analizat un numr de 89 dosare (102 dosare – 12 

hot râri adoptate). 

În anul 2008, dintre cele 89 dosare, în urma analizei în Comisia judeean , pentru  2 

dosare au fost adoptate hotrâri de respingere privind acordarea de despgubiri i pentru un 

num r de 18 dosare au fost adoptate hotrâri de admitere privind acordarea de despgubiri, 

hot râri ce au fost transmise la Autoritatea Naional  pentru Restituirea Proprietilor, Serviciul 

pentru aplicarea Legii nr.290/2003, rmânând pentru soluionare 69 dosare ce se afl  în diferite 

stadii: de completare cu documentele prevzute de lege i solicitate prin coresponden, în lucru 

la secretariatul tehnic, la comisia tehnic de specialitate pentru evaluare funciar sau la comisia 

tehnic  de specialitate în expertizri construcii. 

Din num rul total de 22 hot râri adoptate în anul 2008 (18 hot râri de admitere, 2 

hot râri de rectificare, 2 hotrâri de respingere), 3 hot râri au fost contestate la Autoritatea 

Na ional  pentru Restituirea Proprietilor, Serviciul pentru aplicarea Legii nr.290/2003. 

 

12.7. Aplicarea Legii nr.9/1998 (actualizat) privind acordarea de compensaii 

cet enilor români (în urma Tratatului dintre România i Bulgaria) 

 

La Comisia Judeean  Gorj pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 au fost înregistrate un 

num r total de 13 dosare, din care un numr de 3 dosare au fost înaintate la Comisia 

municipiului Bucureti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 întrucât motenitorii aveau domiciliul 

în judee diferite. 

Cele 10 dosare au fost analizate i solu ionate de Comisia judeean  Gorj prin adoptarea 

de hot râri ce au fost înaintate la Comisia central pentru validare, astfel c, beneficiarii celor 10 

hot râri au primit compensa iile stabilite de ctre Comisia Central din cadrul Ministerului 
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Finanelor Publice sau dup caz de ctre Departamentul pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 din 

cadrul Cancelariei Primului-Ministru. 

Potrivit reglementrilor Legii nr.97/2005 i Legii nr.348/2006, a precizrilor transmise de 

Autoritatea pentru Restituirea Proprietilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr.9/1998 i a 

prevederilor Legii nr.403/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr.9/1998, au mai fost 

înregistrate 2 dosare din care pentru un dosar, în urma analizei, a fost adoptat hot rârea 

comisiei judeene i înaintat dosarul la Autoritatea Naional  pentru Restituirea Proprietilor, 

Serviciul pentru Aplicarea Legii nr.9/1998, iar pentru cellalt dosar au fost solicitate prin 

coresponden documentele prevzute de lege necesare completrii. 

 

12.8. Aplicarea prevederilor OUG nr.16/2001, (republicat) privind gestionarea 

de eurilor industriale reciclabile 

 

Pentru soluionarea cererilor înregistrate în anul 2008 la Instituia Prefectului - Judeul 

Gorj în baza OUG nr.16/2001, privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile, republicat 

i actualizat, au fost analizate documentele obligatorii anexate la cerere, au fost întocmite 

referate i au fost emise autorizaii de colectare a deeurilor industriale reciclabile de la persoane 

fizice pentru un numr de 45 ageni colectori. 

În scopul desf ur rii activit ilor de verificare privind respectarea prevederilor OUG 

nr.16/2001, privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile, republicat i actualizat,  au 

fost transmise Inspectoratului de Poliie al Judeului Gorj, Serviciul de Investigare a Fraudelor 

informaiile solicitate cu privire la agenii economici autorizai pentru colectarea deeurilor 

metalice feroase i neferoase de pe raza judeului Gorj. 

De asemenea, au fost comunicate Inspectoratului pentru Situaii de Urgen   

,,Lt.col.Dumitru Petrescu,, al Judeului Gorj datele solicitate necesare desfur rii activit ilor de 

prevenire a accidentelor în rândul populaiei i de instruire a reprezentanilor legali i a 
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salariailor societ ilor comerciale care au ca obiect de activitate colectarea de deeuri feroase i 

neferoase din judeul Gorj, conform Legii nr.481/2004, privind protecia civil . 

Având în vedere atribuiile Administraiei Fondului pentru Mediu, în conformitate cu 

prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobat cu modific ri i complet ri 

prin Legea nr.105/2006, prevederile HG nr.1/2006, la solicitarea Ministerului Mediului i 

Dezvolt rii Durabile, Administraia Fondului pentru Mediu, au fost furnizate informaiile privind 

autorizarea pentru colectarea deeurilor metalice feroase în perioada 2002-2006 pentru operatorii 

economici solicitai. 

12.9 Activitatea Comisiei de Disciplin  

 Comisia de disciplin  din cadrul Instituiei Prefectului - Judeul Gorj, constituit în baza 

Ordinului Prefectului nr.368/06.2008, i-a  desf urat activitate în cursul anului 2008, astfel: 

-s-au înregistrat un numr total de 4 sesizri  din care: 2 sesizri formulate de 

conduc torul institu iei – Prefectul judeului Gorj privind activitatea desf urat  de un 

funcionar public cu funcie de conducere, ef serviciu verificarea legalit ii actelor, a 

aplic rii actelor normative, contenciosul administrativ i urm rirea aplic rii actelor cu 

caracter reparatoriu i 2 sesizri formulate de eful serviciu împotriva a 2 funcionari 

publici de execuie, membri ai comisiei de discxiplin, afla i în subordinea sa. 

Prin sesizarea nr.25148/05.08.08, înregistrat la comisia de disciplin cu 

nr.2/CD/07.08.08, conductorul instituiei a sesizat faptul c un numr de 5 funcionari publici 

cu funcie de execuie, împreun cu un funcionar public cu funcie de conducere, au participat la 

alegerile locale în grupuri tehnice ale birourilor circumscripiilor electorale din mai multe 

localit i ale judeului i în acelai timp func ionau în grupul tehnic al Biroului Electoral 

Judeean. În cauza respectiv s-a procedat la suspendarea cercetrii administrative în 

conformitate cu prevederile art. 86, alin.4 din Legea 188/1999 privind statutul funcionarului 

public, pân la soluionarea cauzei de ctre Parchet. 

Sesizrile nr.11/CD/07.08.2008 i nr.12/CD/07.08.2008 formulate de eful serviciu 

împotriva funcionarilor publici de execuie aflai în subordinea sa au fost clasate în conformitate 
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cu prevederile art.23, alin(1), litera b i art.47, alin.(1), litera b coroborate cu prevederile art.47, 

alin.(2), litera a-f. 

Sesizarea nr. 28942/27.11.2008, înregistrat la Comisia de Disciplin cu 

nr.89/CD/27.11.2008 se afl în curs de soluionare. 
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CAPITOLUL 13 

 

Sinteza activit ii desf urate în cadrul Compartimentului Apostil   

 

Pe parcursul anului 2008, Instituia Prefectului – Judeul Gorj a avut ca orientare 

principal  îmbun t irea calit ii serviciilor oferite i cre terea gradului de satisfacie a 

beneficiarilor acestor servicii. 

Astfel, a fost demarat i este în curs de implementare procedura pentru obinerea 

certific rii ISO 9001:2000, aceasta însemnând recunoaterea faptului c institu ia implementeaz 

un sistem de management al calitii conform Standardului ISO 9001:2000, fiind o dovad a 

angajamentului pentru calitate. 

Implementarea sistemului calitii are un impact pozitiv i pentru Compartimentul 

apostil , acesta fiind o ,,poart” de intrare a cetenilor spre serviciile oferite de instituie, relaia 

cu persoana desemnat pentru aplicarea apostilei, modul de lucru i timpul sc zut de ateptare a 

beneficiarului putând fi oricând o carte de vizit în ceea ce privete serviciile oferite de instituie 

i calitatea acestora. 

Dat fiind faptul c  Institu ia Prefectului- Judeul Gorj i-a propus ca obiectiv pentru anul 

2009 certificarea sistemului su de management al calitii conform standardului SR EN ISO 

9001:2000, s-a impus asigurarea unei fluidizri i clarit i mai mari în ceea ce privete 

desf urarea activit ilor aferente procesului, motiv pentru care a fost elaborat i implementat 

procedura operaional  „Apostil ”. Aceasta are ca scop stabilirea unui set unitar de reguli pentru 

reglementarea procesului de apostilare a documentelor i stabilirea responsabilitilor privind 

activit ile aferente acestui proces. Raiunea pentru care apostilarea documentelor a fost 

considerat proces de rezultat rezid în faptul c  aceast activitate are o legtur  direct  cu 

beneficiarul, „produsul” furnizat ctre acesta fiind însui documentul apostilat. 

Ca efect pozitiv al implementrii sistemului de management al calitii este i înfiin area 

prin noua organigram a instituiei a unu compartiment distict (Compartimentul apostil) în 
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subordinea subprefectului judeului Gorj responsabil de acest proces prin persoana desemnat, 

programul de lucru cu publicul fiind zilnic între orele 08.00-16.00. 

În alt  ordine de idei, achitarea taxelor consulare la sediul instituiei i descentralizarea 

activit ii de vizare prealabil a documenteleor ce urmeaz a fi apostilate, de la nivel central la 

nivel local, a contribuit la îmbunt irea serviciilor oferite i cre terea satisfacfiei cet eanului – 

client, consumator de servicii publice, în spe serviciul apostil. 

În aceste condiii, s-a scurtat foarte mult durata obinerii serviciilor de ctre beneficiari 

(10 - 15 minute).   

În perioada 03 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008 au fost înregistrate 814 de cereri, fiind 

supuse procedurii de apostilare un numr de 1364 de acte pentru 21 de ri de destinaie. (Anexa 

nr.1)  

 

CENTRALITOR  PE ANUL 2008 (03.01 – 31.12.2008) 

PRIVIND NR. DE CERERI ÎNREGISTRATE, NR. DE ACTE APOSTILATE I RILE 

DE DESTINA IE  

     

NR TARA NR. NR. 

CRT DE CERERI DOCUMENTE 

 DESTINATIE ÎNREGISTRATE APOSTILATE 

1 ITALIA 553 961 

2 SPANIA 88 144 

3 BELGIA 31 44 

4 GERMANIA 28 45 

5 GRECIA 28 36 

6 FRANTA 16 36 

7 MOLDOVA 13 13 
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8 OLANDA 12 17 

9 AUSTRIA 10 14 

10 USA 10 14 

11 PORTUGALIA 5 8 

12 ARGENTINA 3 5 

13 TURCIA 3 5 

14 ELVETIA 3 3 

15 ANGLIA 3 4 

16 ALBANIA 2 3 

17 IRLANDA 2 5 

18 ISRAEL 1 1 

19 KAZAHSTAN 1 1 

20 JAPONIA 1 3 

21 BRAZILIA 1 2 

TOTAL  814 1364 

 

                    CENTRALIZATOR PRIVIND TAXELE CONSULARE  

 

NR. LUNA 

NR. 

CERERI VALOARE 

 

NR. 

ACTE VALOARE VALOARE 

CRT   TAX   TAXE TOTAL  

   CERERI  CONSULARE TAXE 

1 IANUARIE 55 165 94 2068 2233 

2 FEBRUARIE 49 147 89 1958 2105 

3 MARTIE 59 177 95 2090 2267 
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4 APRILIE 39 117 64 1408 1525 

5 MAI 78 234 128 2816 3050 

6 IUNIE 68 204 108 2376 2580 

7 IULIE 73 219 137 3014 3233 

8 AUGUST 146 438 271 5962 6400 

9 SEPTEMBRIE 88 264 127 2837 3101 

10 OCTOMBRIE 63 189 89 1958 2147 

11 NOIEMBRIE 50 150 77 1694 1844 

12 DECEMBRIE 46 138 85 1870 2008 

TOTAL  814 2442 1364 30051 32493 
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CAPITOLUL 14 

 

Activitatea desf urat  de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a 

Pa apoartelor Simple 

 

În perioada analizat cadrele serviciului i-au desf urat activitatea în strict conformitate 

cu prevederile legale, dispoziiile i instruciunile transmise de conducerea Ministerului  

Internelor i Reformei Administrative, D.G.P. i normele metodologice de linie, completate cu 

prevederile ulterioare i planurile de munc trimestriale aprobate de Prefectul judeului Gorj, 

punându-se accent pe o bun i prompt  deservire a cetenilor.  

To i lucr torii serviciului i-au însuit prevederile legale care reglementeaz activitatea, 

pentru corecta soluionare a cererilor cetenilor.   

În perioada analizat, în sistemul informatizat au fost înregistrate un numr de 9006 

cereri, cu 1276 mai puine fa  de aceeai perioad  a anului trecut. 

Din cele 9006 cereri primite pe parcursul perioadei analizate, 2844 au fost soluionate în 

regim de urgen, astfel înregistrându-se cu 363 mai puine urgene fa  de aceeai perioad  a 

anului 2007. 

Statistica cererilor în aceast perioad este urmtoarea: 

Confecionare – 7966, din care: 

995 cereri au fost primite de la serviciile teritoriale de evidena 

persoanelor:  

o Bumbeti Jiu  -  91; 

o Motru   - 430; 

o Novaci  - 113;  

o Rovinari  - 214;  

o Tg. C rbuneti - 147; 



158 cereri au fost depuse în baza procurilor autentificate de ctre 

misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României; 

33 cereri au fost depuse în baza procurilor autentificate în ar  la notari 

publici; 

495 cereri au fost pentru confecionarea de paapoarte cu includeri de minori; 

96 cereri au fost depuse de cetenii români cu domiciliul în strin tate (28 la 

misiunile diplomatice i oficiile consulare române din strin tate i 68 la 

ghi eu); 

1 cerere de stabilire ulterioar a domiciliului în strin tate; 

425 cereri au fost pentru includeri ulterioare de minori în paapoarte simple; 

19 cereri pentru restabilirea domiciliului în România. 

  

Structura cererilor primite de Serviciul Public Comunitar pentru

Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor Simple

cereri pentru

confec ionarea de

pa apoarte cu

includeri de

minori;

5%

Cereri pentru

restabilirea

domicil iului în

România

0,2%

cereri

confectionare

pasapoarte

89%

cerere de stabil ire

ulterioar a

domiciliului în

str in tate

0,2%

notific ri

solu ionate prin

compensare cu

alte bunuri sau

servicii

0,1%

cereri pentru

includeri

ulterioare de

minori în

pa apoarte simple;

5%

cereri confectionare pasapoarte
cereri pentru confec ionarea de pa apoarte cu includeri de minori;
cereri depuse de cet enii români cu domiciliul în str in tate
cerere de stabilire ulterioar a domiciliului în str in tate
cereri pentru includeri ulterioare de minori în pa apoarte simple;
Cereri pentru restabilirea domiciliului în România
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Activitatea de primire a cererilor s-a desfurat într-un cadru i o atmosfer civilizat , 

cadrele biroului dând dovad de solicitudine i amabilitate în relaiile cu publicul, fapt 

materializat i în respectarea întocmai a termenelor de soluionare a cererilor, respectiv 2 ore în 

regim de urgen i 7 zile în regim normal. 

Zilnic i s pt mânal s-a desfurat activitatea de raportare la Direcia General de 

Pa apoarte a indicatorilor sintetici pe linie de paapoarte.  

Lunar, a fost transmis în sistem informatic la D.G.P. situaia privind numrul 

pa apoartelor în care s-a aplicat meniunea privind stabilirea domiciliului în strin tate pe baza 

cererilor primite prin intermediul misiunilor diplomatice i oficiilor consulare ale României din 

str in tate. 

Au fost soluionate 16 cereri de restabilire a domiciliului în România, iar colantele au fost 

înaintate la S.P.C.L.E.P. de domiciliu i s-au efectuat comunicrile necesare la Direcia General 

de Paapoarte.  

S-au efectuat meniuni în evidene pentru 4 persoane care au renunat la cet enia român 

iar dosarele personale au fost înaintate la D.G.P. 

S-a acordat o atenie deosebit activit ii de soluionare a cererilor privind eliberarea 

pa apoartelor simple ca urmare a declarrii pierderii, furtului, deteriorrii sau distrugerii celor 

de inute anterior.  

În cursul acestei perioade, 205 persoane au declarat pierderea, 2 persoane au declarat 

furtul iar 31 au declarat deteriorarea paapoartelor. Cele 236 persoane care au declarat pierderea 

sau deteriorarea paapoartelor au fost sancionate contravenional, cuantumul amenzilor aplicate 

fiind de 7.530 lei. 

În aceast perioad s-au efectuat meniuni în evidene privind eliberarea a 43 pa apoarte 

în care s-au aplicat meniuni privind stabilirea domiciliului în strin tate de ctre D.G.P., cereri 

care au fost depuse la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale României din Europa. Datele 

titularilor de paapoarte au fost comunicate pentru efectuarea meniunilor i la Direc ia 

Comunitar  Judeean  de Eviden  a Persoanelor Gorj. 
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S-au prezentat în audien 6 persoane iar problemele ridicate de acestea au fost 

solu ionate pe loc, fr  a necesita un rspuns scris. 

S-au efectuat cu promptitudine verificri în evidene i s-a r spuns operativ instituiilor 

care au adresat coresponden serviciului. 

Au fost eliberate la solicitarea cetenilor 79 adeverine necesare la Ministerul Muncii i 

Solidarit ii Sociale sau diferite ambasade, din care a rezultat c solicitanii nu au interdicii 

pentru a cl tori în str in tate, 44 dintre aceste fiind soluionate în regim de urgen.  

În perioada analizat au fost înaintate cu operativitate un numr de 360 dosare ca urmare 

a solicit rii acestora de ctre serviciile judeene, pe a cror raz  de competen dein torii i-au 

schimbat domiciliul. 

Au fost înaintate operativ dosarele personale constituite cu ocazia eliberrii a 21 

pa apoarte cetenilor care au solicitat eliberarea acestora având stabilit re edina pe raza 

judeului nostru. 

S-au desf urat activit i de constituire de noi mape pentru persoanele care anterior nu au 

de inut paaport, de îndosariere i clasare a documentelor în arhiva operativ i neoperativ. 

Zilnic, s-a efectuat analiza activitilor propuse i realizate de ctre lucr torii biroului în 

baza dispoziiei de zi pe unitate întocmit de eful serviciului, concretizat i prin verificarea 

activit ilor consemnate în agendele de lucru cu sarcinile zilnice. 

În perioada analizat au fost confecionate 8545 pa apoarte din care 2.844 în regim de 

urgen , înregistrându-se 12 rebuturi tehnologice datorate laminatorului i 2 rebuturi de emitere.  

De asemenea, au fost confecionate 1.276 colante. 

Colaborarea cu organele de poliie, C.N.A.B.D.E.P. i alte unit i ale M.I.R.A. a fost 

bun  în aceast perioad. 

Protecia datelor i informa iilor a fost asigurat, astfel c nicio persoan neautorizat s  

nu aib  acces la calculatoare.  

Au fost desf urate activit i specifice muncii de paapoarte-restricii, atât prin deplasri 

în teren în vederea ridicrii provizorii a paapoartelor, cât i în regim informatizat prin 
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actualizarea bazei de date locale, respectiv prin coresponden cu instanele de judecat referitor 

la activit ile desf urate, cu respectarea ordinelor, metodologiilor i a actelor normative în 

vigoare, pentru toate categoriile de lucrri menionate mai sus.  

De asemenea, s-a analizat situaia operativ pe aceast linie de munc în scopul stabilirii 

m surilor concrete ce urmeaz a fi luate pentru eficientizarea activitii. 

Astfel, au fost desf urate urmtoarele activit i: 

a) Ne-au fost comunicate pentru instituirea msurii de suspendare a exercitrii dreptului 

la libera circulaie „I” un num r de 178 persoane, din care: 

   a) nedein tori   -   96  

   b) cu pa apoarte  expirate -   20 

   b) cu pa apoarte  valabile   -   62 

b) S-au întreprins demersuri în teren în vederea retragerii paaportului pentru 46 

persoane; 

c) A fost întocmite 28 procese-verbale de constatare a absenei de la domiciliu; 

d) În urma aciunilor întreprinse în teren, cadrele compartimentului au procedat la 

retragerea unui numr de 18 pa apoarte; 

f) Nu au fost cazuri de  refuzare temporar a eliberrii pa aportului. 

 Au fost trimise de ctre D.G.P. 71 telexuri primite de la lucrtorii de poli ie din cadrul 

P.P.F./I.G.P.F., referitor la persoanele trimise în ar  pentru diferite motive (furt, ceretorie, 

munc  la negru etc.).  

Au fost primite comunicri de la Direcia General de Paapoarte prin care am fost 

informai c  68 persoane cu domiciliul pe raza judeului nostru, au fost reinute (arestate) în 

str in tate. 

Spre informare i luarea msurilor specifice, pentru preluarea în evidene, acest fapt a fost 

comunicat  la Serviciul de combatere a crimei organizate. De asemenea au fost anunate familiile 

cet enilor în cauz. 
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D.G.P. ne-a comunicat faptul c 65 persoane cu domiciliul stabil pe raza judeului nostru 

au fost returnate din strin tate în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu acele 

state. 

Direc ia General de Paapoarte ne-a înaintat adresele i sentinele judectore ti pentru 12 

persoane crora instana le-a restrâns dreptul la libera circulaie în str in tate. 

În perioada analizat s-au efectuat meniuni în evidene pentru 12 persoane decedate în 

str in tate. 

Un aspect foarte important pe care l-am avut în vedere permanent a fost informarea 

cet enilor cu privire la activitatea serviciului, problemele cu care ne confruntm i nout ile în 

domeniu, informaii care au fost afiate la sediul serviciului i au fost f cute public prin 

intermediul mijloacelor mass-media.  

Pe parcursul anului nu au fost înregistrate cazuri de înclcare a ordinii i deontologiei 

profesionale de ctre lucr tori, în consecin  nefiind cazuri de sanciuni disciplinare, ceea ce se 

reflect  i în operativitatea i calitatea lucrrilor efectuate, în imaginea serviciului în rândul 

cet enilor din jude care nu au fcut reclamaii cu privire la comportarea i modul de lucru cu 

publicul al lucr torilor no tri. 
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CAPITOLUL 15 

 

Activitatea desf urat  de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i 

Înmatricularea Vehiculelor 

 

Activitatea desf urat  în anul 2008 de ctre Serviciul Public Comunitar Regim 

Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor Gorj , aflat în subordinea Instituiei 

Prefectului - Judeul Gorj, s-a înscris în eforturile depuse de aceasta în vederea creterii calit ii 

actului de prestri de servicii ctre cet eni. 

Astfel, în baza planurilor de msuri aprobate de ctre Direcia Regim Permise de 

Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor Bucureti, dar i cu sprijinul real al Instituiei 

Prefectului – Judeul Gorj privind identificarea i amenajarea unui nou spaiu pentru activitatea 

serviciului în cadrul Palatului Administrativ, s-au desfurat activit i susinute pentru realizarea 

tuturor sarcinilor stabilite, în termenele prevzute.  

În perioada analizat, un obiectiv principal l-a constituit trecerea de la examinarea în 

sistem manual la cel informatic, urm rindu-se în acest fel creterea calit ii serviciilor prestate 

i punerea în aplicare a prevederilor Directivei Uniunii Europene numrul 126 / 2006, privind 

permisul european de conducere. 

S-a avut în vedere, de asemenea, implementarea i respectarea prevederilor 

memorandumului “M suri pentru îmbunt irea activit ilor serviciilor publice comunitare” 

aprobat în edina de guvern din data de 09.05.2007, cât i a termenelor de executare a unor 

activit i specifice prevzute în acesta. 

În cadrul activit ii de înmatriculare a vehiculelor, comparativ cu anul 2007, în anul 

2008 s-au obinut urm torii indicatori specifici: 

Indicatorii de munc  sub form  de tabel: 
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Nr 

crt 
Indicatori 2007 2008 Obs. 

1 Certificate de înmatriculare eliberate 11913 13434 +1521 

2 
Certificate de înmatriculare preschimbate 

(deteriorate, expirate, furate) 
2194 3028 +834 

3 Înmatriculari efectuate 10047 10375 +328 

4 Radieri efectuate 37265 7208 -30057 

5 Autorizaii provizorii eliberate 3969 53779 +49810 

6 Pl ci înmatriculare 56245 57420 1175 

7 Încasari efectuate 718489,5 1175307 
+456817,

5 

8 Parc autovehicule 67902 74098 6196 

 

Indicatorii de munc  sub form  de grafic: 



 

1
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Placi inmatriculare

 

Începând cu luna ianuarie 2008, pentru o monitorizare i evaluare eficient a activit ii 

desf urate de fiecare lucrtor din cadrul compartimentului, zilnic s-a întocmit o situaie cu 

activit ile executate, lunar efectuându-se o analiz în acest sens în vederea lurii unor m suri de 

îmbun t ire a calit ii muncii, în perioada analizat situaia prezentându-se astfel: 

Media activit i / lucr tor / 11 luni = 11088 operaiuni  

Media activit i / lucr tor /  lun  = 1008 operaiuni 

 

Având în vedere media rezultat, considerm c  activitatea compartimentului a fost 

eficient . 
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Situaia veniturilor încasate, conform legii, de ctre Prim ria Municipiului Tg-Jiu în 

perioada analizat, provenit  din activitatea desfurat  de lucr torii serviciului se prezint astfel: 

1.din activitatea desfurat  la compartimentul înmatriculri = 600578 lei; 

2. din prestarea serviciilor pe linia de examinare a persoanelor în vederea obinerii 

permisului de conducere = 530266 lei; 

3. din prestarea serviciilor privind taxele pentru numere provizorii = 105546 lei. 

TOTAL =  1236390 lei. 

În ceea ce priveste indicatorii de munc pe linia permiselor de conducere i 

examin rilor , situaia se prezint astfel: 

Indicatori sub forma de tabel: 

 

 2007 2008 
Observat

ii 

Candida i 

programa i 
22923 30858 +7935 

Candida i 

admi i  
5928 9194 +3266 

Candida i 

respin i  
1237 1960 +723 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicatori sub form  de grafic: 

1

100

10000

la 9 luni 2007 la 11 luni 2008

Candidati programati Admisi Respinsi
 

Opera iunile informatice se refer  la: introducere/modificare date certificate de 

înmatriculare, gestiune plci, emitere CI i autorizaii de probe, corectare CI, tiprire 

documente (CI, CIV, AP), radiere vehicul, introducere date autorizaii provizorii, emitere permis 

de conducere. 

i in cadrul acestui compartiment, începând cu luna ianuarie 2008, pentru o monitorizare 

i evaluare eficient a activit ii desf urate de fiecare lucrtor din cadrul compartimentului, 

zilnic s-a întocmit o situaie cu activit ile executate, lunar efectuându-se o analiz în acest sens 

în vederea lurii unor m suri de îmbunt ire a calit ii muncii, în perioada analizat situaia 

prezentându-se astfel: 

Media activit i / lucr tor / 11 luni = 23939 operaiuni informatice (f r  activitatea 

inginerului de sistem) 

Media activit i / lucr tor / lun  = 2176 operaiuni informatice (f r  activitatea 

inginerului de sistem) 
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În perioada analizat, pe linia soluion rii peti iilor i a lucr rilor cu caracter general au 

fost întocmite registre de eviden noi, respectiv condici de coresponden, activitatea 

desf urându-se cu respectarea prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 190/2004 i a proteciei 

informaiilor clasificate. 

 Indicatorii de munc se prezint astfel: 

a) peti ii solu ionate: 

 

Perioada 

analizat  

2006 2007 2006 2007 2007 2008 Obs. 
P.C. P.C. C.I. C.I. P.C. C.I. P.C. C.I. P.C. C.I. 

Decembrie 15 10 28 123 0 0 0 0 -5 +95 

Ianuarie 0 0 0 0 9 23 10 220 
+1 +19

7 

Februarie 0 0 0 0 13 15 14 181 
+1 +16

6 

Martie 0 0 0 0 21 72 48 132 +27 +60 

Aprilie 0 0 0 0 12 114 10 70 -2 -44 

Mai 0 0 0 0 22 108 17 67 -5 -41 

Iunie 0 0 0 0 19 75 19 82 0 +7 

Iulie 0 0 0 0 10 61 10 118 0 +57 

August 0 0 0 0 17 71 21 205 
+4 +13

4 

Septembrie 0 0 0 0 14 78 23 136 +9 +58 

Octombrie 0 0 0 0 18 75 28 152 10 77 

Noiembrie 0 0 0 0 15 123 14 102 -1 -21 

Total 15 10 28 123 170 815 214 
146

5 

39 745 
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b) lucr ri generale 

 

Perioada 

analizat  

2006 2007 2006 2007 2007 2008 Obs. 

P.C. P.C. C.I. C.I. P.C. C.I. P.C. C.I.   

Decembrie 91 54 124 29 0 0 0 0 -37 -95 

Ianuarie 0 0 0 0 120 194 86 63 -34 -131 

Februarie 0 0 0 0 100 204 83 61 -17 -143 

Martie 0 0 0 0 117 280 96 84 -21 -196 

Aprilie 0 0 0 0 70 270 112 101 +42 -169 

Mai 0 0 0 0 89 126 141 161 +52 +35 

Iunie 0 0 0 0 152 185 99 106 -53 -79 
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Iulie 0 0 0 0 111 38 80 69 -31 +31 

August 0 0 0 0 86 50 72 59 -14 +9 

Septembrie 0 0 0 0 68 48 92 118 +24 +70 

Octombrie 0 0 0 0 97 52 82 127 -15 75 

Noiembrie 0 0 0 0 92 38 91 79 -1 41 

Total 91 54 124 29 
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În perioada analizat, constatm o cretere aproape dubl pe linia soluion rii peti iilor, 

situaie datorat intr rii în vigoare a noii taxe de poluare (01 iulie 2008), fapt care a generat 

oarecare disfuncii i întârzieri în soluionarea acestora.                                                                                  

 

 

 

 

PREFECT, 

Ing. ec. Victor Bana 


