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Stadiul  

pregătirii și desfășurării actiunilor de plată în avans a fermierilor din județul Gorj, aferent 
Campaniei 2019, 

 
 

Potrivit Regulamentului  (UE)  nr.1306/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului 
European  si al Consiliului Uniunii Europene privind finantarea, gestionarea si monitorizarea 
politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 352/78, (CE), 
nr.165/94,(CE), nr. 2799/98,(CE) nr 814/2000, (CE) nr.1290/2005 (CE), nr. 845/2008  al 
Consiliului, art.75, precum si derogarea de la alineatul (1) al treilea paragraf al articolului 75 din 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, in ceea ce priveste platile directe se stabileste: 

 “prin derogare de la art. 75, alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 
1306/2013, statele membre pot plati avansuri de pana la 70% pentru platile directe enumerate 
in anexa I la Regulamentul nr. 1307/2013 si de pana la 85% pentru sprijinul acordat in cadrul 
dezvoltarii rurale, prevazut la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 

“Patile in cadrul schemelor de sprijin si al masurilor mentionate  la articolul  67  aliniatul   
( 2) se fac in perioada  01 decembrie - 30 iunie  a anului calendaristic urmator.  Platile  se fac in 
maximum doua transe, in perioada mentionata,, 

 Potrivit primului si celui de-al doilea  paragraf, statele  membre  pot  face plati, 
inaintea datei de 1 decembrie a anului de cerere, dar nu inaintea datei de 16  octombrie, 
pentru avansuri. 

In acest  sens, a fost adoptata Hotărârea de Guvern nr. 724/2019  privind stabilirea 
pentru anul 2019, a cuantumului  per  hectar al plății unice pe suprafață, al plății redistributive și 
a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practice agricole 
benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri, precum și a plafoanui aferent 
schemei de sprijin cuplat pentru masura din sector zootehnic, speciile ovine/caprine; 

Intrucat cadrul legal si procedural a fost adoptat in timp util,  iar sistemul informatic a fost 
pregatit pentru derularea  platile  in avans din campania 2019, am demarat autorizarea la plata, 
incepand cu data de 16  octombrie, pentru urmatoarele scheme de plata: SAPS, PPABCM, PR, 
PTF, SCZ-O si SCZ-C, precum si pentru măsurile  M10, M11, M1.,  

Cunatumurile schemelor de plată decontate din FEGA: 

 
• Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS)                              = 102,6082 euro/ha; 
•  Plata redistributivă (PR) – nivelul l (1 – 5 ha)                                =    5,0000 euro/ha;  

- nivelul ll (5,01 – 30 ha)                          = 48,7127 euro/ha;  
• Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu      = 59,3201 euro/ha; 
• Plata pentru tinerii fermieri  (PTF)                                                    = 31,2477 euro/ha; 
• Sprijin cuplat in sector zootehnic categoria  ovine - SCZ_O           = 17,7173 euro/cap; 
• Sprijin cuplat in sector zootehnic categoria  caprine - SCZ_C         = 17,7173 euro/cap; 
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 Cunatumurile schemelor de plată, decontate din FEADR si BN: 
 
 Măsura 10- Agromediu și climă (PNDR 2014-2020) 

 
• P1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală                                                        = 142 €/ha;   
• P2 - Practici agricole tradiţionale; 
• P2.1 - Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe           = 100 €/ha;   
• P2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe =21 €/ha;   
• P3 - Pajişti importante pentru păsări; 
• P3.1 Crex crex; 
•  P3.1.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex          = 310 €/ha;   
•  P3.1.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex = 231 €/ha;   
• P3.2 - Lanius minor, Falco vespertinus; 
• P3.2.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco 

vespertinus                                                                          = 159 €/ha;   
• P3.2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi 

Falco  vespertinus                                                                   =  80 €/ha;   
• P4 - Culturi verzi                                                                                      = 128 €/ha;   
• P5 - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice                                   = 125 €/ha;   
• P6 - Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.); 
• P 6.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru (Maculinea sp.) = 410 €/ha; 
• P 6.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

                                                                                           = 331 €/ha;   
• P7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu 

(Branta ruficollis)                                                     = 250 €/ha;  
• P8 – Cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon 

 Ovine               =   87 €/UVM; 
 Caprine           =   40 €/UVM; 
 Bovine             = 200 €/UVM; 
 Ecvidee            = 200 €/UVM; 
 Porcine            = 176 €/UVM; 

• P9 – Terenuri agricole importante ca zone de hranire pentru acvila țipătoare  
          mică (Aquila pomarina)  
 sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru 
     acvila țipătoare mica                                                                    =  200 €/ha;   
 sub-pachetul 9.2 - pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru 
    acvila țipătoare mică 
 varianta 9.2.1- lucrări  manuale pe pajişti importante pentru acvila tipă-

toare mică (Aquila pomarina)                                           =  269 €/ha;   
 varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru ac-

vila tipătoare mică (Aquila pomarina)                                =  190 €/ha;   
• P10 – Refugii pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate  

                 terenurilor  agricole                                                                 = 92 €/ha;   
• P11 – Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda) 

  sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda) 
 varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști    = 255 €/ha;   
 varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe te-

ren arabil                                                                        = 100 €/ha;   
 sub-pachetul 11.2 pajisti importante pentru dropie (Otis tarda) 
 varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie 

(Otis tarda)                                                                          = 269 €/ha;   
 varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru 
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dropie (Otis tarda)                                                                 = 190 €/ha;   
 varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dro-

pie (Otis tarda)                                                                = 169 €/ha;   
 
 

 Măsura 11 - Agricultură ecologică  (PNDR 2014-2020) 
 Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură 

ecologica 
• P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în 

conversia la agricultura ecologică                                                           = 293 €/ha;   
• P2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică                      = 500 €/ha;   
• P3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică                         = 620 €/ha;   
• P4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică                               = 530 €/ha;   
• P5 - Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică  

                                                                                                                = 365 €/ha;   
• P6 – Pajişti permanente;  

 subpachetul 6.1                                                                           = 143 €/ha;   
 subpachetul 6.2                                                                           =   39 €/ha;  

 
 Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură 

ecologică 
            

• P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în 
        agricultura ecologică                                                                       = 218 €/ha;   

• P2 - Legume certificate în agricultura ecologică                                   = 431 €/ha;   
• P3 - Livezi certificate în agricultura ecologică                                       = 442 €/ha;   
• P4 - Vii certificate în agricultura ecologică                                              = 479 €/ha;   
• P5 - Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică = 350 €/ha;   
• P6 - Pajişti permanente  

 sub-pachetul 6.1                                                                           = 129 €/ha;   
 sub-pachetul 6.2                                                                           =   73 €/ha;   

 
 

 Măsura 13-  Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020) 

 
• M13.1 - plată compensatorie în zona montană                                        = 97 €/ha;  
• M13.2 - plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale 

semnificative                                                                                               = 62 €/ha;  
• M13.3 - plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice  

                                                                                                                    = 75 €/ha;  
Pentru plata in avans, s-a  calculat si platit fermierilor,  un procent de 70%  pentru platile 

directe  si  85%   pentru platile  aferente  Masurilor de dezvoltare rurala, la un nivel al 
cursului  valutar  de: 
 

Curs valutar pentru FEGA: 4,7496 lei/euro valoare stabilită de Banca Centrală 
Europeană la  data de  30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 
329/3. 

 
Curs valutar pentru FEADR: 4,6635 lei/euro valoare stabilită de Banca Centrală 

Europeană la data 31.12.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 
1/06. 
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In judetul Gorj,  au fost depuse si  inregistrate,  in sistemul informatic de administrare si 
control (IACS),  aferent  Campaniei 2019,  un numar  de   17.851  cereri unice de plata, dintre 
care pana la aceasta data, au fost autorizati la plata in avans, un numar de   14.921 fermieri, 
pentru care a fost decontata suma totala de 12.593.332,95 euro,  din care: 7.647.730,06 euro 
din FEGA si  4.945.602,89 euro din FEADR.   

Intreg  personalul responsabil cu gestionarea cererilor unice de plata ale fermierilor, a fost 
mobilizat, prin prelungirea programului de lucru si desfasurarea unei activitati in program 
normal de lucru, in zilele de sambata si dumineca, astfel incat, pana la aceasta data, au fost 
autorizati la plata, 83,6% din fermierii care au depus o cerere unica de plata. 

Perioada  legala de  autorizare la plata, in avans, este cuprinsa intre 16 octombrie – 30 
noiembrie  2019, iar in perioada 01 decembrie 2019 – 31 martie 2020, se vor efectua   
platile  finale, pentru toate schemele accesate de catre fermieri,  in Campania 2019, 

 
Categoriile de fermieri  inca neautorizati la plata, din motive obiective ce tin de 

respectarea conditiilor de eligibilitate, sunt: 
- 753 fermieri selectati si neselectati la controlul prin teledectie, pana dupa etapa a II a de 
         fotointerpretare, de catre prestatorul de servicii; 
-   43  fermieri aflati  in control  pe GAEC 4 (de iarna); 
-  28 fermierii cu debite nerecuperate si sanctiuni multianuale, fermieri cu transfer de 

exploatatie, fermieri fara forma coerenta sau cu dosare invalidate si anulate, alte categorii de 
fermieri. 
  Nu vor face obiectul si nu vor fi autorizati  la plata, in anul in curs,  fermierii cu plafoane 
alocate, prevazute in bugetul anului 2020. 

-  2.106 fermieri  fara suprafete (cu schemele de ajutoare nationale tranzitorii),  

In anexa, este prezentat in detaliu, numarul de fermieri autorizati, pe fiecare schema de 
plata si masura de sprijin, fondul financiar din care acestia au fost platiti si sumele decontate 
fermierilor, exprimate in moneda europeana. 

Anterior, inceperii etapelor procedurale de autorizare la plata a fermierilor, respectiv pana 
la data de 1 octombrie,  au fost finalizate toate tipurile de controale pe teren, dupa cum urmeza:  
 s-au operat si verificat toate  cererile  si documentele anexe, atasate, in Sistemul de 

Administrare si Control (IACS),  si au fost rezolvate toate erorile, incosistentele si 
neconformitatile. 

 s-au gestionat si rezolvat cele 59 blocuri fizice (BF) supradeclarate; 
 s-au gestionat si rezolvat cele 66 parcele suprapune; 
 s-au solutionat  cele 590 situatii cu parcele care depaseau limita blocurilor fizice; 

Dupa depunerea cererilor unice de plata, au  fost verificate 1.142 parcele agricole 
solicitate de fermieri, in declaratiile de suprafata, pentru care au fost sesizate anumite 
neconformitati, referitoare la depasirea limitelor blocurilor fizice agricole sau neconformitati 
referitoare la categorie de folosinta ori lipsa activitatilor agricole desfasurate.  

In intervalul 02.07 – 09.09.2019, s-au realizat toate tipurile de controale in teren, la 
parcelele fermierilor,  reusind in acest sens finalizarea verificarilor si controalelor cu trei 
saptamani, inainte de termenul limita stabilit prin act normativ,  mai mult de atat,  3 echipe 
de inspectorii de teren au sprijinit  si desfasurat activitati de control in judetul invecinat (Dolj), 
cu mult mai multi fermieri si o incarcatura superioara. 
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In judetul Gorj,   au facut obiectul contoalelor  in teren, un număr total de 1.378 fermieri : 
 

   total fermieri verificati din esantionul de control clasic                                 =    493; 
   numar de parcele verificate                                                                            = 5.757; 
   total fermieri verificati prin teledectectie          =    804; 
   total fermieri verificati din esantionul de ecoconditionalitate +agromediu   =     81;    
   numar de parcele verificate pe ecoconditionalitate                                      =    794;                            
   numar fermieri verificati pe SMR 6 – 8, 9 si 11 – 13                                     =      40; 
   numar fermieri verificati pe SMR  - 10                                                   =     76; 
   numar fermieri verificati pe ANTZ si SC_O/C/T/VL;                    =     45; 

 
  Concomitent cu autorizarea la plata a fermierilor, s-au desfasurat  actiunile de 
reinterpretare (fallow-up), a diferitelor  neconformitati inscrise in raportele de teledetectie care  
au fost importate anul acesta de la prestatorul de servicii, destul de devreme si anume la data 
de 26 octombrie 2019. 
 Conform  calendarului de activitati propus a se desfasura de catre Centrul Judetean Gorj 

al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura,  in perioada  28 octombrie – 15 noiembrie 
2019, s-au desfasurat activitatile de fallow-up pe baza  rezultatelor controlului prin teledetectie, 
pentru cererile unice de plată, depuse in campania  2019, pentru un numar de 804 dosare 
selectate pentru verificarea normelor pentru controlul prin metoda teledetecției. 

 
   Site-ul de teledetectie, a fost pozitionat in acest an, la limita  judetului Gorj cu judetele 

Valcea si Dolj si a cuprins fermieri din localitatile:  Aninoasa, Turburea, Saulesti,  Vladimir, 
Hurezani, Stejari, Capreni, Danciulesti, Stoina, Cruset, Branesti si Tantareni, ca facand parte 
din aria de competenta a Centrelelor locale Hurezani, Tg- Carbunesti si Turceni. 

 Au fost organizate 9 echipe de follow-up, a cate doi  functionari  publici, din cadrul 
centrelor locale, sprijinite, de inspectori de teren din cadrul Serviciului Control pe teren. 

  Întâlnirea cu fermierii pentru clarificări în actiunea de follow-up s-a  realizat  pe baza de 
grafic de programare, la sediile Centrelor locale, iar atunci cand situatia a impus-o si prin 
deplasare la sediul unitatilor administrativ teritoriale de care fermierii apartin.     
 Fermierii au avut posibilitatea de a justifica si dovedi  ca au declarat in mod corect 
parcelele si culturile solicitate in declaratia de suprafata, pe diferitele scheme de plata si masuri 
de sprijin, ca  au desfasurat activitate agricola si au indeplinit conditiile si cerintele de 
ecoconditionalitate. 

Centrul Judetean APIA Gorj  a finalizat aceasta prima etapa de actiunilor de follow-up 
(reinterpretarea  rezultatelor  din teledetectie), la data de 08 noiembrie , desi termenul limita era 
15 noiembrie 2019. 
  

 
 Director   executiv, 

        Constantin  Negrea 

   Numarul total fermieri  selectati la controlul prin teledetectie: 804 
Numarul fermierilor selectati,  de intalnit - control teledetectie 682 
Numarul fermierilor neselectati  de intalnit - control teledetectie 71 
Numarul de blocuri fizice implicate 364 

  Total suprafaţa supusă controlului prin teledetectie 3.084,05 ha  



SITUATIA SUMELOR AUTORIZATE LA PLATA  
CAMPANIA 2019,  JUDETUL GORJ,  INTRE 16.10.2019 - 12.11.2019 

SCHEMA / MASURA  DE PLATA SOLICITATA 

NUMARUL 
FERMIERILOR 
AUTORIZATI 

LA PLATA 

TOTAL SUMA 
AUTORIZAT

A AVANS 
 - EURO - 

Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS - fara disciplina financiara 5.109 1.219.863 
Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS - cu disciplina financiara 485 1.480.250 
Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS - mici fermier 9.327 1.527.763 
Schema de Plata redistributiva - fara disciplina financiara 5.104 171.103 
Schema de Plata redistributiva - cu disciplina financiara 485 168.786 
Schema de Plata redistributiva - mici fermier 9.326 83.399 
Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata 
pentru inverzire) - fara disciplina financiara 5.111 707.872 
Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata 
pentru inverzire) - cu disciplina financiara 487 860.009 
Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata 
pentru inverzire) - mici fermieri 9.346 886.056 
Schema de plata pentru tinerii fermieri - fara disciplina financiara 290 25.415 
Schema de plata pentru tinerii fermieri - cu disciplina financiara 61 30.649 
Schema de plata pentru tinerii fermieri - mici fermier 217 11.394 
Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic - Ovine - fara disciplina financiara 129 98.862 
Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic - Ovine - cu disciplina financiara 118 367.281 
Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic - Caprine - fara disciplina financiara 7 7.578 
Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic - Caprine - cu disciplina financiara 3 1.451 
TOTAL FEGA   7.647.730,06 
Masura 10 - Agromediu si clima 10.1-Pajisti Inalta Valoare Naturala 1.459 2.368.448 
Masura 10 - Agromediu si clima 10.2.1-Practici agricole traditionale-Lucrari 
manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete 492 67.417 
Masura 10 - Agromediu si clima 10.2.2-Practici agricole traditionale-Lucrari 
cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete 534 12.831 
 M10.P.3.2.1-Pajisti imp.pasari-Lanius Minor si Falco Vespertinius-
Lucr.man. 2 85.619 
Masura 10 - Agromediu si clima 10.4-Culturi verzi 1 32,64 
Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.1.1-Sprijin pentru conversia 
la metodele de agricultura ecologica- Culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutret) 17 31.055 
Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.1.3 -Sprijin pentru conversia 
la metodele de agricultura ecologica- Livezi 14 12.327 
Masura 11 P1-Vii-Sprijin conversia agric.ecol 4 288 
Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.1.6.1 -Sprijin pentru 
conversia la metodele de agricultura ecologica-lucrari mecanizate pe pajisti 
permanente aflate in conversia la agricultura ecologica 22 41.715,55 
Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.2.1-Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica- Culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutret) 1 129,71 
Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.2.3 -Sprijin pentru 
mentinerea practicilor de agricultura ecologica- Livezi 3 16.207,70 
 Masura 11.P1.6.2-Lucr.mecaniz.pajisti perman-Sprijin conversia agric.ecol 52 281.279,5047 
Masura 11.P2.6.2-Lucr.mecaniz.pajisti perman-Sprijin mentin.agric.ecol 1 140.851,2919 
Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu 
alte constrangeri specifice - Plata compensatorie zona montana 3.973 1.834.517 
Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu 
alte constrangeri specifice - Plati compensatorii pentru alte zone care se 
confrunta cu constrageri naturale semnificative 1.521 193.596 
Total FEADR + BN 1   4.945.602,89 
TOTAL CAMPANIA 2019   12.593.332,95 
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                                                       CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII GORJ 

 
                                                                                                                                                      Nesecret 

 
                                                                                                                      Nr.  49308/07.11.2019            
 
 
 
 
 

Informare 
privind modul de valorificare a biletelor de tratament balnear pentru 

pensionarii şi asiguraţii sistemului public de pensii 
 
 
 
A. CONSIDERAŢII GENERALE 
 
 
În conformitate cu prevederile art.122 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea prestaţiilor privind tratamentul 
balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita 
numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea CNPP (TBRCM – 13 la 
număr), precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor 
alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 
 
Pentru anul 2019, în unităţile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naţionale de 
Pensii Publice este asigurat, la nivel naţional, un număr de maximum 59.622 de bilete de 
tratament balnear, repartizate pe 18 serii, la care se va adăuga până la nivelul sumelor 
stabilite cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, numărul biletelor de 
tratament balnear ce va fi contractat cu alţi operatori economici din domeniu. 
 
Pensionarii şi asiguraţii sistemului public de pensii pot beneficia, în anul 2019, de bilete de 
tratament balnear în baza Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear prin 
sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, aprobate prin Ordinul 
Preşedintelui CNPP nr.1069/12.03.2019, criterii ce nu au suferit modificări faţă de cele 
aprobate pentru anul 2018. 
 
Potrivit ordinului de mai sus, durata sejurului este de 16 zile din care a tratamentului balnear 
este de 12 zile, iar tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear, este de : 
  

• 1.684 lei/bilet, la categoria 2 stele 
• 1.764 lei/bilet, la categoria 3 /4 stele. 

 
Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de : 
- pensionar al sistemului public de pensii; 
- asigurat al sistemului public de pensii; 
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- beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la un bilet de 
tratament balnear prin sistemul public de pensii şi care dovedesc existenţa unei afecţiuni 
medicale care să necesite tratament balnear. 
 
Biletele de tratament balnear se distribuie cu suportarea unei contribuţii individuale, pentru 
următoarele categorii: 
 
   - pensionari ai sistemului public de pensii; 
   - asiguraţi ai sistemului public de pensii (salariaţi/şomeri), sau  
 
cu titlu gratuit către beneficiarii unor legi speciale: 
 
   - pensionarii de invaliditate, în baza programului de recuperare întocmit de medicul expert 
al asigurărilor sociale; 
   - persoanele persecutate din motive politice sau etnice; 
   - veteranii de război; 
   - invalizii, orfanii şi văduvele de război; 
   - persoanele adulte cu handicap; 
   - persoanele care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale; 
   - persoanele  care desfăşoară activităţi în mediu radioactiv – zonele I si II de expunere la 
radiaţii. 
 
Numărul biletelor de tratament balnear ce se acordă gratuit categoriilor de persoane 
beneficiare ale prevederilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu,  nu poate depăşi 15% 
din numărul total de bilete de tratament balnear repartizate anual. 
 
Cuantumul contribuţiei individuale ce urmează a fi achitată se stabileşte în funcţie de 
categoria solicitantului, după cum urmează: 
 
- pensionari ai sistemului public de pensii: 
   - 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută primită din 
alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii; 
 
- pensionari care au si calitatea de asigurat al sistemului public de pensii: 
   - 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută primită din 
alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, şi după caz, din câştigul brut realizat din 
veniturile de natură salarială; 
 
- asiguraţi ai sistemului public de pensii - salariaţi: 
   - 50% din preţul biletului daca câştigul brut lunar realizat din salarii şi venituri asimilate 
salariilor, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat; 
   - preţul integral al biletului dacă câştigul brut lunar realizat din salarii şi venituri asimilate 
salariilor, este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat; 
 
- asiguraţi ai sistemului public de pensii - şomeri: 
   - 50% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilită conform legii, şi după caz, din câştigul 
brut realizat din salarii şi din venituri asimilate salariilor; 
 
- copii beneficiari de pensie de urmaş: 
   - 50% din pensia brută a urmaşului; 
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- personalul didactic şi didactic auxiliar: 
   - 50% din preţul biletului de tratament indiferent de câştigul brut realizat, exclusiv din 
această calitate; 
 
În cazul în care contribuţia individuală calculată depăşeşte preţul integral al biletului de 
tratament balnear, persoana îndreptăţită plăteşte preţul integral al acestuia. 
 
Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pentru anul 2019 este de 5.163 lei. 
 
În funcţie de data prezentării în staţiunea înscrisă pe biletul de tratament balnear, anul 
calendaristic se împarte : 
- sezon – în perioada 15 mai – 31 august a fiecărui an; 
- extrasezon – în celelalte perioade ale anului. 
 
B. MODUL DE VALORIFICARE A BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR ÎN ANUL 2019   

 

Din cele 18 serii de bilete de tratament balnear constituite la nivelul anului  2019, pentru cele 
15 serii valorificate până la data de raportare,  au fost repartizate Casei Judeţene de Pensii 
Gorj, un număr de 2.709 bilete de tratament balnear. 

Prima serie a anului 2019 a avut ca data de intrare 18 martie, iar ultima serie a acestui an va 
fi cu 3 decembrie. 

Ca şi în anii anteriori, din cauza faptului că am avut repartizate, pentru primele 5 serii,  în 
medie 30 de bilete de tratament pe serie la staţiunea Bala, gradul de valorificare în această 
perioadă a fost mai scazut, cu toate că şi în acest an s-a organizat de către instituţia noastră 
împreună cu D.G.A.S.P.C. Gorj trimiterea în staţiunea Bala a unui număr de 22 persoane 
instituţionalizate în centrele de asistenţă socială de la Suseni şi Dobriţa. Cu toate acestea nu 
s-a reuşit valorificarea integrală a biletelor. 

Situaţia biletelor de tratament balnear repartizate şi valorificate pe primele 15 serii ale anului 
2019 se prezintă astfel: 
 

Seria Dată 
serie 

Bilete 
repartizate 

Bilete valorificate, 
din care : 

Grad 
valorificare 

%  
Pensionari 

 
Asiguraţi 

 
Legi 

speciale 

 
Total 

1 18.03.2019 60 32 - 6 38 63,33 
2 01.04.2019 58 31 - 18 49 84,48 
3 15.04.2019 56 25 1 4 30 53,57 
4 29.04.2019 58 36 - 11 47 81,03 
5 15.05.2019 62 51 - 10  61 98,38 
6 31.05.2019 220 163 1 21 185 84,09  
7 16.06.2019 212 187 5 20 212 100,00 
8 02.07.2019 265 234 5 25 264 99,62 
9 18.07.2019 257 221 5 31 257 100,00 
10 03.08.2019 244 201 6 37 244 100,00 
11 19.08.2019 237 191 9 37 237 100,00 
12 04.09.2019 265 226 2 36 264 99,62 
13 20.09.2019 241 197 8 36 241 100,00 
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14 06.10.2019 254 213 10 31 254 100,00 
15 22.10.2019 220 182 3 35 220 100,00 
 TOTAL 2.709 2.190  55 358 2.603 96,08 

 
În primele şase serii, gradul de valorificare a biletelor de tratament balnear a variat între 
53,57% în seria a treia, serie care a cuprins sărbătorile Pascale şi 98,38% în seria a cincea, iar 
începând cu seria a şaptea, serie care a deschis sejurul estival a fost de 100%, cu excepţia 
seriilor opt şi doisprezece, când acesta a fost de 99,62%. 
 
Până la data de raportare, pentru anul 2019, ţinând cont şi de acţiunea întreprinsă cu 
D.G.A.S.P.C. Gorj, au fost eliberate cu titlu gratuit 358 bilete de tratament balnear, 
reprezentând 13,75%  din totalul biletelor valorificate, pentru care s-a achitat din bugetul 
asigurărilor sociale 622.906 lei. 
 
În prezent se află în derulare seriile 16-18, cu ultima data de intrare 03.12.2019, pentru care 
am primit spre distribuire 532 bilete de tratament balnear, din care 163 bilete de tratament 
sunt alocate locaţiilor balneoclimaterice aparţinând societăţii de tratament balnear 
proprietate CNPP(TBRCM) iar restul de 369 bilete de tratament balnear sunt alocate celorlalte 
societăţii prestatoare de servicii balneare cu care CNPP are încheiate contracte de prestării 
servicii pentru anul 2019. 
 
C. CONCLUZII 
 
După cum se observă am înregistrat un grad mic de valorificare al biletelor de tratament 
balnear în prima serie, când biletele au fost primite doar cu câteva zile înainte de începerea 
seriei, în seria a 3-a, când sejurul a cuprins sărbătorile Pascale și de asemenea în seria a 6-a la 
finalizarea contractelor cu ceilalti prestatori de servicii balneare deoarece perioada de 
eliberare a biletelor a fost foarte scurta, primind aceste bilete cu câteva zile inainte de data 
inceperii sejurului. 
 
Până în prezent, pentru anul 2019, au fost înregistrate 4.460 cereri prin care se solicită bilete 
de tratament balnear, majoritatea fiind însă pentru perioada iunie – septembrie. 

Prin majoritatea  cererilor de  bilete de tratament balnear, înregistrate, au fost solicitate 
bilete de tratament balnear în perioada iunie – septembrie, cu precădere în staţiunile 
Călimăneşti-Căciulata, Băile Herculane, Felix, Govora, Olăneşti, Buziaş, Covasna precum şi în 
staţiunile de pe Litoral (Mangalia, Techirghiol, Eforie, Saturn, Neptun). 
 
Menţionăm că instituţia noastră întreprinde toate diligenţele pentru a aduce la cunoştinţă 
beneficiarilor informaţiile în legătură cu primirea şi repartizarea biletelor de tratament 
balnear, prin afişarea la sediul instituţiei,  pe pagina web şi cu ajutorul presei scrise sau 
vorbite.   
 

 

Ioana TĂLĂU 
Director executiv 
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                                                  CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII GORJ                                                             

 
Nesecret 

 

                           Nr.   49308/07.11.2019  

 
 
 
 

SINTEZA 
stadiului îndeplinirii condiţiilor din Planul de acţiuni pe anul 2019 pentru realizarea în judeţ 
a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 precum şi eventualele întârzieri 

în îndeplinirea acestora la data de 31.10.2019 
 
 
 
 
În cadrul Capitolului V- Politici publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale, Casei Judeţene 
de Pensii Gorj îi revine ca măsură din Programul de guvernare 2017-2020, respectiv măsura 
5- Viaţă decentă pentru pensionari, realizată prin următoarele acţiuni: 
 
Eficientizarea activităţii de soluţionare a cererilor de înscriere la pensie şi a altor drepturi 
care se acordă beneficiarilor 
 
Conform evidenţei noastre, la data raportării, instituţia noastră a înregistrat un număr de 
14.982 cereri de înscriere la pensie, recalculări, revizuiri, etc.,fiind soluţionate şi puse în 
plată un număr de 10.795, cu un grad de realizare 72,05%. 
 
Motivele pentru care nu s-a putut respecta termenul de soluţionare pentru celelalte cazuri 
au fost următoarele: 
- întreruperi repetate în funcţionarea aplicaţiilor informatice; 
 
- declaraţii nominale nedepuse sau depuse eronat de către angajatori; 
 
- dosarele care ar trebui recalculate conform Legii nr. 192/2015 şi care au fost supuse unor 
recalculări după 01.01.2016 nu pot fi lucrate, aplicaţia informatică nepermiţând acest lucru 
până la data prezentului raport; 
 
- personal insuficient care să poată soluţiona integral atât cererile curente, cât şi lucrările 
suplimentare cauzate de aplicarea unor noi prevederi privind recalcularea unor categorii de 
pensii; 
  
- actualizarea aplicaţiilor informatice nu ţine pasul cu multiplele modificări legislative, iar 
uneori o actualizare influenţează negativ anumite informaţii existente în baza de date; 
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Eficientizarea activităţii de plată a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale 
 
Toate cererile soluţionate au fost puse în plată în termenul legal, instituţia neînregistrând 
restanţe în acest sens, nefiind înregistrate situaţii de neplată a drepturilor de asigurări 
sociale şi alte prestaţii (pensii, indemnizaţii, ajutoare de deces,  etc.),  fundamentarea 
necesarului  de credite fiind corespunzătoare  şi acoperitoare din punct de vedere financiar, 
prin sprijinul acordat de către forul ierarhic, CNPP Bucuresti.  
 
Informarea permanentă a personalului privind modificările legislative din domeniul propriu 
de competenţă 
 
Pentru asigurarea unei imagini obiective a instituţiei, comunicarea cu beneficiarii a fost 
îmbunătăţită prin creşterea numărului de comunicate de presă, apariţii TV, informări prin 
mijloacele mass media, prin lucrul permanent cu publicul la ghişeu precum şi prin 
actualizarea în permanenţă a site-ului. Pentru eficientizarea activităţii de relaţii cu 
publicul, instituţia noastră a postat pe site formularele de cereri si celelalte documente 
necesare soluţionării unei cereri de acordarea unui bilet de tratament sau depuneri de dosar 
de pensie de către orice beneficiar care accesează  site-ul, nemaifiind necesară  deplasarea  
la  sediul instituţiei, pentru obţinerea şi completarea acestora. 
 
Actualizarea şi diseminarea informaţiilor referitoare la legislaţia europeană în domeniul 
coordonării sistemelor de securitate socială şi a acordurilor bilaterale de securitate socială, 
la care România este parte 
 
Pentru realizarea obiectivului coordonării sistemului de securitate socială la nivel european 
şi a acordurilor bilaterale de securitate socială, la care România este parte, instituţia 
noastră a înregistrat pana la 31.10.2019, 73 solicitări privind stabilirea drepturilor de pensie. 
 
De asemenea au fost primite 16 solicitări pentru confirmare de vechime şi au fost 
soluţionate 11. 
 
Activitatea privind stabilirea drepturilor de pensii internaţionale se desfăşoară nu numai în 
judeţul nostru ci şi la nivel naţional cu întârziere, iar motivele cele mai frecvente sunt:  
 
- corespondenţa greoaie care se poartă cu instituţiile din străinătate(ex. instituţiile din 
Grecia de la care primim confirmări ale stagiului realizat( E205GR) cu mare întârziere: 1-2 
ani) ; instituţiile din Austria nu trimit documentarul medical in timp util(E213AT); 
 
- instituţiile similare din străinătate transmit solicitări fără să conţină informaţii privind 
perioadele şi/sau activităţile desfăşurate în România si necesită corespondenţă suplimentară 
pentru clarificarea stagiului de cotizare; 
 
- cererile primite spre soluţionare nu sunt însoţite de toate documentele necesare 
instrumentării cererii; 
- regulamentele comunitare şi acordurile internaţionale nu prevăd termene de soluţionare, 
comunicare, etc. 
 
La nivelul ţării noastre sunt încheiate acorduri internaţionale bilaterale în ceea ce priveşte 
coordonarea sistemelor de pensii cu următoarele State Nonmembre UE: Albania, Armenia, 
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Belarus, Canada(Quebec), Coreea de Sud, Israel, Republica Macedonia, Republica Moldova, 
Peru, Federaţia Rusă, Ucraina, Turcia şi Serbia(intrat in vigoare cu 01.04.2018). 
 
Permanent se studiază şi se analizează toate precizările referitoare la regulamentele 
comunitare şi la acordurile încheiate, astfel încât solicitările primite au fost şi sunt 
soluţionate în conformitate cu acestea. 
  
Eficientizarea activităţii de acordare a prestaţiilor pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale 
 
În ceea ce priveşte acţiunile întreprinse pentru realizarea obiectivului privind activitatea de 
acordare a prestaţiilor şi de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, până 
la această dată  au fost achitate: 

- 77 solicitări de restituiri indemnizaţii de incapacitate de muncă cauzată de accident 
de muncă sau boală profesională în sumă de 474.109 lei; 

- 26 decontări pentru prestaţii medicale(spitalizare în caz de accident de muncă sau 
boală profesională) în sumă de 411.154 lei;  

- 9 solicitări privind plata compensaţiei pentru atingerea integrităţii în sumă de 77.800 
lei, şi 

- 2 despăgubiri de deces cauzate de accident de muncă în sumă de 35.952 lei. 
 
Creşterea calităţii serviciilor de prevenire acordate angajatorilor, cu preponderenţă IMM-
urilor 
 
Activitatea de prevenire se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul 
instituţiei noastre şi se face lunar, cu precădere, la angajatorii care au înregistrat accidente 
de muncă sau boli profesionale. 
 
Diseminarea informaţiilor privind sistemul de asigurare la accidente de muncă şi boli 
profesionale 
 
Trimestrial se întocmeşte o informare către un număr de 5-6 angajatori privind actualizarea 
legislaţiei din domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. Informarea este 
prezentată şi prelucrată cu salariaţii compartimentelor de sănătate şi securitate în muncă 
organizate la nivelul angajatorilor.  
 
Creşterea gradului de implicare a medicilor experţi în aplicarea cu rigurozitate a normelor 
procedurale şi criteriilor medicale pentru stabilirea gradului de invaliditate 
 
Prin activitatea desfăşurată de către medicii experţi ai asigurărilor sociale în ceea ce 
priveşte aplicarea cu rigurozitate a normelor procedurale şi a criteriilor medicale privind 
stabilirea gradului de invaliditate, în perioada anului 2019 au fost depensionate un număr de  
18 persoane ca urmare a redobândirii capacităţii de muncă. 
 
Acţiuni de îndrumare, sprijin, monitorizare şi control a activităţii cabinetelor de expertiză 
medicală, organizate şi realizate de conducerea CTP 
 
Acţiunile de îndrumare, sprijin, monitorizare şi control a activităţii cabinetelor de expertiză 
medicală se efectuează, atât de către conducerea instituţiei cât şi de către Institutul 
Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă Bucureşti.  
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Urmare a acordului încheiat cu Germania privind desfăşurarea de activităţii sezoniere în 
sectorul agricol, instituţia noastră a emis, în perioada de raportare, 4.690 negaţii E101 
pentru desfăşurarea de astfel de activităţi.  
 
Pentru îmbunătăţirea cadrului legal, Casa Judeţeană de Pensii Gorj, a participat la 
actualizarea legislaţiei în domeniul pensiilor, prin formularea şi transmiterea la solicitarea 
CNPP de propuneri de modificare a legislaţiei şi prin implementarea  regulamentelor  
europene  de  coordonare  a sistemelor  de  securitate  socială în  vederea  acordării  în  
termenul  legal  a drepturilor de asigurări sociale cuvenite lucrătorilor migranţi. 
 
De menţionat este faptul, că în permanenţă Casa Judeţeană de Pensii Gorj prin măsurile 
întreprinse a avut şi are în vedere realizarea obiectivelor şi  acţiunilor din  Planul de Acţiuni 
pe anul 2019, dar sunt întâmpinate foarte multe dificultăţi datorate lipsei de personal. 
 
Din acest motiv, pentru realizarea principalilor indicatori de performanţă, şi mai cu seamă în 
ceea ce priveşte „gradul de realizare şi soluţionare a drepturilor de pensie" se prestează ore 
peste programul normal de lucru, datorită volumului mare de lucrări pe fiecare funcţionar 
public în parte. 
 
Solicităm şi pe această cale sprijinul, în sensul suplimentării numărului de personal, 
solicitări pe care le-am adresat în mod frecvent şi Casei Naţionale de Pensii Publice.  
 
 
 
 
 

Ioana TĂLĂU 
Director executiv 

 



 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET GORJ 
 

Nr. 1680/13.11.2019 
 

 

Evaluarea activității de agrement,  
tabere sociale si tematice pentru copii, elevi și studenți în anul 2019 

 

 În cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Gorj funcționează Centrul de Agrement 

Săcelu care are o capacitate de 50 de locuri/serie, în camere de 5 locuri cu grupuri sanitare proprii, 

televizoare si internet. Centrul dispune de bloc alimentar modern, sală de mese cu 200 de locuri, 

parc de joacă,  trei terase acoperite, acces la internet- wireless si bază sportivă multifuncțională. 

 În vederea deschiderii sezonului de vară 2019 au fost luate următoarele măsuri: 

1. Promovarea ofertei turistice şi a programelor de vacanţă: 

- a fost întocmită oferta turistică atât pentru primirea în judeţul nostru cât şi pentru trimiterea 

în alte judeţe, iar promovarea acesteia s-a făcut prin pliante, presă, radio, prin care informăm 

elevii, părinţii acestora, tinerii şi cadrele didactice cu privire la conţinutul ofertei, tarifelor 

şi facilităţilor acordate. 

- întocmirea unor programe orientative ce vor cuprinde o varietate de activităţi ce vor fi 

propuse participanţilor. 

2. Pregătirea bazei materiale: 

- igienizarea spaţiilor de cazare, grupuri sanitare, spaţii de preparare a hranei şi servire a 

mesei; 

- asigurarea materialelor necesare organizării programelor propuse elevilor pe întreaga 

perioadă a desfăşurării taberei; 

- amenajarea bazei sportive, parcului de joacă şi a spaţiilor destinate activităţilor; 

- asigurarea aprovizionării taberei cu substanţe dezinfectante şi materiale de curăţenie în 

cantitate suficientă; 

- asigurarea alimentării cu apă potabilă rece şi caldă pentru blocul alimentar şi pentru anexe 

(băi, duşuri, grupuri sanitare); 

- asigurarea condiţiilor necesare spălării lenjeriei prin încheierea de contracte cu firmă 

prestatoare de servicii; 



- asigurarea colectării şi îndepărtării igienice a reziduurilor lichide şi solide; 

- obtinera autorizaţiilor de funcţionare a taberei de la organele competente; 

- s-a asigurat personal calificat şi examinat din punct de vedere medical pentru blocul 

alimentar.   

3. Cu privire la securitatea vieţii şi sănătăţii elevilor, tinerilor şi cadrelor didactice pe perioada 

cât participă la tabără a fost întocmit un regulament care a fost prelucrat participanţilor, sub 

semnătură. Acesta prevede măsuri igienico-sanitare şi de securitate personală, măsuri 

privind circulaţia pe drumurile publice, măsuri pentru securitatea bunurilor personale, 

măsuri PSI, precum şi sancţiuni pentru abateri de la acestea. 

4. Asistenţa medicală: 

- s-a asigurat cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică Gorj prin asistenții comunitari avand 

la dispozitie personal medical pentru fiecare serie. 

- s-a amenajat un spaţiu pentru cabinetul medical, infirmerie si izolator, prevăzut cu  instalaţie 

de apă potabilă curentă şi grup sanitar; 

- dotarea cabinetului medical s-a făcut cu medicamente şi materiale sanitare în vederea 

acordării asistenţei medicale de urgenţă a copiilor şi tinerilor din tabără; 

5. Stabilirea împreună cu societăţile deţinătoare de mijloace de transport a programului de 

transport în condiţii civilizate şi de securitate a elevilor, tinerilor şi cadrelor didactice în 

tabere şi excursii. 

  

Activitatea Centrului de Agrement Sacelu pentru tabere sociale și naționale 

pentru copii, elevi și studenți în anul 2019: 

Oferta turistică în perioada vacanței de vară 2019 a fost structurată pe 11 serii a câte 6-7 

zile/serie. Astfel, pe parcursul vacanței de vară, în Centrul de Agrement Sacelu s-au organizat : 

- O tabară socială la care au participat 32 de tineri si trei cadre didactice însoțitoare din județul 

Gorj – program finantat de Ministerul Tineretului si Sportului. 

- Doua tabere naționale cu participarea a 100 de tineri din județele: Gorj Dolj, Arges, 

Hunedoara si Mehedinți, proiecte finanțate de Ministerul Tineretului și Sportului, respectiv: 

- Tabăra Națională „Bune maniere” – ediția I-a  (50 de tineri); 

- Tabara Națională „Tinerii Dansează” – ediția a V-a  (50 de tineri); 

- Programul ,,Tabere  ARC” care se află la ediția a XI-a în România și la ediția a II-a în judetul 

Gorj și a fost finantat de catre Guvernul Romaniei prin Ministerul Tineretului si Sportului 

si Ministerul Romanilor de Pretutindeni. Acest program s-a desfășurat pe parcursul a șase 

serii, iar 258 de tineri romani din Spania, Serbia, R. Moldova, Ucraina, Ungaria, Bulgaria, 

Italia, Marea Britanie și-au petrecut o parte din vacanță, putând astfel să-și dezvolte 

abilitățiile de comunicare în limba română și accesul la valorile patrimoniului cultural 



românesc, sprijinirea în a-și păstra și afirma identitatea etnică, culturală, lingvistică și 

religioasă. 

- Două serii au fost ocupate de  70 de tineri sportivi care și-au desfășurat  cantonamente de 

pregătire sportivă pe baza multifunctională a centrului.  

În sezonul de vară, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj a trimis prin programul 

„Tabara cu handicap”, finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului în Centru de Agrement 

Luminița din Eforie Nord un numar de 50 de beneficiari și însoțitori ai acestora.  

Centrul de Agrement Săcelu a oferit  în afara sezonului de vară, servicii de cazare și masă pentru 

un număr de 335 de tineri și cadre didactice însoțitoare care au participat la cantonamente de 

pregatire sportivă, excursii și proiecte de tineret. 

La sfârşitul fiecărei serii de tabără s-a efectuat o evaluare a activităţilor desfăşurate precum şi 

sondaje pentru cunoaşterea preferinţelor turistice ale elevilor, tinerilor şi cadrelor didactice care să 

stea la baza elaborării programelor turistice pentru anul următor. 

In anul  2019  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj  prin Centrul de Agrement  Săcelu  

a oferit servicii de cazare și masă pentru un numar total de 775 de tineri și cadre didactice însoțitoare, 

aceasta încasand 244.547 lei .  
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