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RAPORTUL PREŞEDINTELUI
cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii
şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Argeş în perioada
01.07.2014 – 30.06.2015

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007,

cu

modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 104 alin. 3 lit. b) ca atribuţie a
Preşedintelui Consiliului Judeţean obligativitatea prezentării consiliului judeţean, anual sau la
cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor
consiliului judeţean.
Preşedintele Consiliului Judeţean este şeful administraţiei publice judeţene şi răspunde
de buna funcţionare a compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate, precum şi
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a operatorilor economici, a serviciilor publice de specialitate şi a instituţiilor subordonate.
Reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din
ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.
Trecând la atribuţiile proprii, prima prevăzută de lege, dar şi cea mai importantă, din
care decurg şi celelalte, este asigurarea respectării Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a
ordonanţelor şi hotărârilor guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean şi a altor acte
normative. În acest sens, în perioada la care ne referim, s-a urmărit ca, imediat de la
publicarea actelor normative, să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a
sarcinilor reieşite din acestea prin stabilirea pentru compartimentele din aparatul de
specialitate, serviciile publice specializate şi instituţiile subordonate, a obligaţiilor care le
revin pentru ducerea la îndeplinire a acestora.
Aparatul de specialitate, serviciile publice specializate şi instituţiile subordonate, sub
coordonarea preşedintelui, vicepreşedinţilor sau secretarului judeţului, în funcţie de domeniul
de activitate au redactat proiectele de dispoziţii sau de hotărâri ale preşedintelui, respectiv ale
consiliului judeţean, în vederea emiterii sau adoptării acestora. Aceste proiecte, precum şi
altele pregătite potrivit legii organice în domeniu, fundamentate, avizate şi mai ales motivate,
au dus la procedura de pregătire a şedinţelor ordinare sau extraordinare.
În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 104 alin. 3,lit. a) din Legea
nr. 215/2001, republicată în anul 2007 cu modificările şi completările, ulterioare s-a dispus
luarea măsurilor necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor de
Consiliu Judeţean.
În desfăşurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de Legea nr. 215/2001,
republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Argeş fapt ce a permis formularea de întrebări şi
interpelări, exprimări de opinii şi argumente ori amendamente în legătură cu proiectele de
hotărâri supuse dezbaterii, precum şi exercitării votului în cunoştinţă de cauză.
Trebuie remarcată buna conlucrare cu comisiile de specialitate în pregătirea şi
fundamentarea proiectelor de hotărâri, precum şi cooperarea constantă a comisiilor de
specialitate şi a grupurilor de consilieri pentru promovarea şi susţinerea intereselor judeţului
Argeş.
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CONSILIERI JUDEŢENI
MANDATUL 2012 – 2016

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID/
ALIANȚĂ
POLITICĂ/
ELECTORALĂ

PERIOADA

P.N.L.

22.06.2012 - prezent

F.C.

22.06.2012 - prezent

CLIPICI MARIAN

P.S.D.

22.06.2012 - prezent

COCAINĂ MIHAI ANDREI

A.A.M.

22.06.2012 – 02.12.2014

FRĂTICĂ IULIAN

P.N.L.

26.02.2015 – prezent

DIACONESCU NICOLAE NICUŞOR

IND.

22.06.2012 - prezent

DUMITRACHE RADU

P.S.D.

22.06.2012 - prezent

ENACHE VALENTIN VIOREL

P.S.D.

22.06.2012 - prezent

P.P.-D.D.

22.06.2012 - prezent

GLIŞCĂ ION

P.S.D.

22.06.2012 - prezent

JINGA VALERIAN

P.N.L.

22.06.2012 - prezent

P.C.

22.06.2012 - prezent

MANU CONSTANTIN DAN

P.S.D.

22.06.2012 - prezent

MĂRĂŞOIU DORIN

P.S.D.

22.06.2012 – Vicepre-

BICA DĂNUŢ
BRATU ION GABRIEL

FULGA MARIAN

LAZĂR ION – CORNEL

şedinte din 27.02.2015
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MIHĂILESCU VASILE

IND.

22.06.2012 - prezent

MOISE DUMITRU

P.N.L.

22.06.2012 - prezent

NICOLAESCU MARIUS FLORINEL

P.S.D.

22.06.2012 - prezent

OPRESCU IONELA SIMONA

U.S.L.

22.06.2012 - 19.12.2012

ŞERBAN CONSTANTIN

P.S.D.

19.12.2012 - prezent

PAUL LUMINIŢA

U.S.L.

22.06.2012 - 28.02.2013

VASILESCU MIHAIL

IND.

28.02.2013 - prezent

POLEXE CONSTANTIN

IND.

22.06.2012 – în prezent
Vicepreşedinte

POPA ION

U.S.L.

22.06.2012 - 19.12. 2012

ZEVEDEI DENISA ELENA

U.S.L.

19.12. 2012 – 22.12.2014

BĂNICA GHEORGHE

P.N.L.

26.03.2015 – prezent

POSTELNICESCU MARIUS DOREL

P.N.L.

22.06.2012 - prezent

P.N.Ţ.C.D.

22.06.2012 - prezent

SANDU ELENA

P.S.D.

22.06.2012 - prezent

SÎRBU GHEORGHE

P.S.D.

22.06.2012 - prezent

SOARE FLORINEL LEONARD

P.S.D.

22.06.2012 - prezent

SOFIANU NARCIS IONUŢ

P.N.L.

22.06.2012 - prezent

STOCHECI CRISTINA MARIANA

U.S.L.

22.06.2012 - 28.02.2013

DOBREA MARIA

P.S.D.

28.02.2013 - prezent

SZAKACS MIHAI

P.S.D.

22.06.2012 - prezent

PRUNARU IULIAN
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ŞTEFAN ADRIAN

P.S.D.

22.06.2012 - prezent

TECĂU GRIGORE FLORIN

U.S.L.

22.06.2012 - 16.06.2014

P.C.

16.06.2014 - prezent

TEODORESCU CATALIN FLORIN

A.A.M.

22.06.2012 - 19.12.2012

VLĂDĂU DANIEL

P.N.L.

28.02.2013 - prezent

TICĂ MANUEL

P.N.L.

22.06.2012 - prezent

VELCEA NICOLAE

P.S.D.

22.06.2012 - prezent

VOICU VASILE DORIN

P.N.L.

22.06.2012 - prezent

IACŞA AUREL
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PROMOVAREA ŞI ADOPTAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE
În exercitarea mandatului potrivit competenţelor prevăzute de lege, în perioada iulie 2014 –
iunie 2015, Consiliul Judeţean Argeş s-a întrunit în 21 şedinţe plenare, din care 12 şedinţe ordinare
şi 9 şedinţe extraordinare, adoptând, conform atribuţiilor care-i revin potrivit Legii nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare 262 de hotărâri ce
au vizat diverse domenii de activitate:
În domeniul economic (buget – finanţe) au fost adoptate – 36 hotărâri;
realizarea unor obiective de interes public si asocieri ale C.J. Argeş pentru realizarea unor
obiective 27 hotărâri;
Activităţi ce vizează domeniul învăţământ, sport, cultură – 19 hotărâri;
Sănătate – 19 hotărâri;
Asocieri externe – 2 hotărâri;
Strategii de dezvoltare, proiecte – investiţii, cofinanţări – 3 hotărâri;
Asistenţă socială şi protecţia copilului – 16 hotărâri;
Administrarea patrimoniului judeţului Argeş – 43 hotărâri;
Validarea şi revocarea mandatelor unor consilieri sau comisii – 6 hotărâri;
Resurse umane – 25 hotărâri;
Transport public de persoane – 20 hotărâri;
Agricultura si protecţia mediului - 3 hotărâri;
Alte domenii de activitate – 43 hotărâri.
Din cele 262 hotărâri adoptate, 2 au fost atacate de Prefect în exercitarea controlului de
legalitate.
În aplicarea acestor hotărâri, Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş a emis 514 dispoziţii cu
caracter normativ sau individual care, pentru a deveni executorii, au fost făcute publice şi comunicate
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.

Domeniul economic

Asocieri

Învăţământ, sport, cultură

Sănătate

Asocieri externe

Strategii proiecte
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I

BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI

DIRECŢIA ECONOMICĂ
EXECUŢIA BUGETARĂ LA DATA DE 31.12.2014 PENTRU ACTIVITATEA
CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Economică a întreprins activităţi de întocmire a bugetului de venituri şi cheltuieli,
aprobat în baza Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean
Argeş nr.27/29.01.2014. Ulterior, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 a fost rectificat prin
Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr.43/28.02.2014, nr.69/31.03.2014, nr.89/30.04.2014,
nr.91/13.05.2014, nr.102/30.05.2014, nr.135/26.06.2014, nr.151/25.07.2014, nr.168/28.08.2014,
nr.170/16.09.2014, nr.196/30.09.2014, nr.221/31.10.2014, nr. 228/21.11.2014, nr.231/12.12.2014,
nr.265/22.12.2014 şi au fost efectuate virări de credite aprobate prin dispoziţiile nr.66/10.03.2014,
nr.96/28.03.2014, nr.140/30.04.2014, nr.161/03.06.2014, nr.200/30.06.2014, nr.227/25.07.2014,
nr.234/07.08.2014, nr.273/01.09.2014, nr.296/26.09.2014, nr.392/06.11.2014, nr.419/24.11.2014,
nr.438/05.12.2014, nr.449/11.12.2014 şi nr.459/ 22.12.2014.
La data de 31.12.2014, Consiliul Judeţean Argeş a încasat venituri ale bugetului local în sumă
de 283.726.021 lei şi a efectuat plăţi în sumă de 267.478.917 lei pentru finanţarea următoarelor
acţiuni: autorităţi publice şi acţiuni externe, servicii publice generale (servicii comunitare de evidenţă a
persoanelor, rambursări de împrumuturi interne şi externe pentru investiţii, transferuri în situaţii de
extremă dificultate), plăţi de dobânzi şi comisioane, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,
învăţământ primar special şi programul „Lapte şi corn”, sănătate, cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret, asistenţă socială, servicii şi dezvoltare publică, protecţia mediului, alte
acţiuni economice (dezvoltare regională, protocol), agricultură, transporturi, pază şi ordine şi turism.
Prevederile bugetare atât pe capitole de cheltuieli şi diviziuni ale clasificaţiei bugetare
(activităţi economice), cât şi pe natura cheltuielilor (titluri de cheltuieli) au fost dimensionate în
funcţie de baza legală a cheltuielilor, ţinându-se seama de priorităţi în angajarea acestora.
Datele prezentate în situaţiile financiare centralizate, întocmite la 31 decembrie 2014, reflectă
imaginea fidelă a modului de gestionare a patrimoniului şi de finanţare a unităţilor şi activităţilor de
sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş şi au fost supuse operaţiunilor de verificare a respectării
normelor şi regulilor contabile.
Situaţiile financiare centralizate, întocmite la 31 decembrie 2014, cuprind date ce reflectă
realitatea, exactitatea şi legalitatea operaţiunilor efectuate, a rezultatului valorificării inventarierii
patrimoniului în exerciţiul financiar 2014 şi sunt în concordanţă cu evidenţa contabilă, sintetică şi
analitică, a fiecăreia dintre instituţiile a căror activitate o raportăm.
EXECUŢIA BUGETARĂ LA DATA DE 30.06.2015 PENTRU ACTIVITATEA
CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Economică a întreprins activităţi de întocmire a bugetul de venituri şi cheltuieli,
aprobat în baza Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean
Argeş nr.29/13.02.2015. Ulterior, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 a fost rectificat prin
Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr.75/26.03.2015, nr.93/29.04.2015, nr.118/28.05.2015,
nr.129/24.06.2015 şi au fost efectuate virări de credite aprobate prin dispoziţiile nr.121/23.03.2015,
nr.123/27.03.2015, nr.162/04.05.2015, nr.216/02.06.2015 şi nr.241/29.06.2015.
La data de 30.06.2015, Consiliul Judeţean Argeş a încasat venituri ale bugetului local în sumă
de 160.674.649 lei şi a efectuat plăţi în sumă de 137.739.951 lei pentru finanţarea următoarelor
acţiuni: autorităţi publice şi acţiuni externe, servicii publice generale (servicii comunitare de evidenţă a
persoanelor, rambursări de împrumuturi interne şi externe pentru investiţii, transferuri în situaţii de
extremă dificultate), plăţi de dobânzi şi comisioane, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,
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învăţământ primar special şi programul „Lapte şi corn”, sănătate, cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret, asistenţă socială, servicii şi dezvoltare publică, protecţia mediului, alte
acţiuni economice (dezvoltare regională, protocol), agricultură, transporturi, pază şi ordine.
Prevederile bugetare atât pe capitole de cheltuieli şi diviziuni ale clasificaţiei bugetare
(activităţi economice), cât şi pe natura cheltuielilor (titluri de cheltuieli) au fost dimensionate în
funcţie de baza legală a cheltuielilor, ţinându-se seama de priorităţi în angajarea acestora.
Datele prezentate în situaţiile financiare centralizate, întocmite la 30 iunie 2015, reflectă
imaginea fidelă a modului de gestionare a patrimoniului şi de finanţare a unităţilor şi activităţilor de
sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş şi au fost supuse operaţiunilor de verificare a respectării
normelor şi regulilor contabile.
Situaţiile financiare centralizate, întocmite la 30 iunie 2015, cuprind date ce reflectă realitatea,
exactitatea şi legalitatea operaţiunilor efectuate şi sunt în concordanţă cu evidenţa contabilă, sintetică
şi analitică, a fiecăreia dintre instituţiile a căror activitate o raportăm.

BIROU LICITAŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE DIRECTE
1.

Principalele activităţi desfăşurate în perioada 01.07.2014-30.06.2015 de către Biroul
Licitaţii şi Achiziţii Publice Directe ;
1.1. A transmis către A.N.R.M.A.P. următoarele documente
pentru validare şi
anunţuri/invitaţii de participare prin intermediul S.E.A.P. –ului:
- 4 documentaţii de atribuire aferente transmiterii anunţurilor de participare;
- 6 documentaţii de atribuire aferente transmiterii invitaţiilor de participare la cererea de
oferte;
- 4 anunţuri de participare;
- 4 invitaţii de participare;
- 4 anunţuri de atribuire aferente anunţurilor de participare;
- 2 anunţuri de atribuire aferente invitaţiilor de participare;
- 2 anunţuri de anulare anunţuri de participare;
- 2 invitaţie de participare în desfăşurare;
- 6 notificări cu privire la contractul de achiziţie publică/acordul cadru încheiate
transmise către A.N.R.M.A.P. în conformitate cu prevederile H.G. nr.219/2012 cu
modificările şi completările ulterioare;
- 26 notificări de atribuire la cumpărările directe a căror valoare depăşeşte echivalentul
în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
77/2012 cu modificările şi completările ulterioare.
1.2. Au fost transmise anunţuri de atribuire în S.E.A.P. pentru 6 contracte de achiziţii publice
şi 6 contracte subsecvente, a căror valoare totală este de 50.750.166,48 lei, fără TVA, din care:
-

5 contracte de furnizare, în valoare de 13.072.882,82 lei, fără TVA;
3 contracte de servicii, în valoare de 689.797,61 lei, fără TVA;
4 contracte de lucrări, în valoare de 36.987.486,05 lei, fără TVA;
6 contracte atribuite prin accesarea catalogului electronic din S.E.A.P., a căror valoare
este de 144.750 lei fără TVA.

1.3. Au mai fost încheiate următoarele contracte:
- 47 contracte încheiate prin cumpărare directă, a căror valoare este de 1.494.458 lei fără
TVA;
Atribuirea contractelor mai sus menţionate s-a făcut prin:
licitaţie deschisă;
cerere de oferte;
achiziţia directă s-a efectuat în conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G. nr.34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, pe baza de document justificativ, prin următoarele modalităţi:
prin catalogul electronic din S.E.A.P.;
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pe baza de oferte solicitate la sediul autorităţii contractante.
2. Asigurarea controlului intern în procesul de achiziţie public
La nivelul Biroului Licitaţii şi Achiziţii Publice Directe au fost elaborate documente standard
şi modele de lucru, formulele specifice de aplicare a diferitelor proceduri de achiziţie publică, a
clauzelor contractuale specifice pentru produse, lucrări şi servicii, materiale informative etc.,
materializate în instrucţiuni de lucru şi proceduri operaţionale.
2.1. Îndrumarea metodologică şi de consultanţă a instituţiilor subordonate Consiliului
Judeţean Argeş şi administraţiilor locale.
În ce priveşte acordarea îndrumării metodologice a instituţiilor subordonate şi administraţiilor
locale privind bunele practici în domeniul achiziţiilor publice, în perioada 01.07.2014-30.06.2015,
acestea s-au realizat în principal prin următoarele modalităţi:
- formularea de răspunsuri la întrebările transmise prin e-mail de către instituţiile subordonate
şi administraţiile locale;
- acordarea de consultanţă la sediul Consiliului Judeţean Argeş;
- formularea de răspunsuri la întrebările transmise telefonic de către instituţiile subordonate şi
administraţiile locale (consultanţă telefonică).
Este de menţionat faptul, că ponderea în totalul activităţilor de consultanta, o deţin informaţiile
prin telefon, în medie de 10-15 solicitări/luna, la care se adaugă, în medie 10 consultaţii/lună susţinute
la sediul Consiliului Judeţean Argeş.
Este de reţinut, de asemenea că, salariaţi ai Biroului Licitaţii şi Achiziţii Publice Directe, au
sprijinit unele instituţii subordonate şi administraţii locale, participând la:
- elaborarea documentaţiilor de atribuire;
- ca experţi cooptaţi pe lângă comisiile de evaluare;
- elaborarea punctelor de vedere cu caracter “consultativ” şi de specialitate, referitoare la
modul de soluţionare a contestaţiilor primite de către acestea pe parcursul aplicării
procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.
2.2. Întărirea capacităţii profesionale
Pe fondul crizei financiare, procesul de întărire a capacităţii instituţionale a vizat în perioada
01.07.2014-30.06.2015, asigurarea unui necesar minim al participării personalului serviciului la cursuri
de perfecţionare profesională, în limita resurselor bugetare disponibile.
Prin participarea la aceste activităţi s-a urmărit aprofundarea informaţiilor de bază cu privire la
noile reglementări legislative, clarificarea principiilor, noţiunilor şi procedurilor aplicate pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică cu scopul asigurării unei capacităţi corespunzătoare de
aplicare a prevederilor legislative.
2.3. Monitorizarea achiziţiilor publice
În cadrul Biroului Licitaţii şi Achiziţii Publice Directe, prin ARA SOFTWARE GROUP SRL,
s-au actualizat modulele:
• Managementul achiziţiilor;
• Managementul contractelor.
2.4.Arhivarea documentelor
Activitatea de arhivare a documentelor a fost desfăşurată conform prevederilor legale de către
fiecare salariat cu obligaţia de a-şi arhiva documentele şi dosarele procedurilor de achiziţie publică
derulate, în funcţie de specificul informaţiilor conţinute, corespunzător dotării interne.
În perioada 01.07.2014 - 30.06.2015, 1 procedură a fost supusă verificării observatorilor
structurilor teritoriale ale M.F.P. - Compartimentul pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor
Publice (C.V.A.P.) neconstatându-se deficienţe în ceea ce priveşte derularea acestei proceduri, precum
şi în ceea ce priveşte documentele emise în legătură cu aceasta.
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SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

Serviciul Audit Public Intern asigură funcția de audit atât la nivelul ordonatorului principal
de credite cât și la entitățile și structurile funcționale aflate în subordine, sub coordonare sau sub
autoritatea acestuia. Conform Planului strategic de audit intern elaborat și aprobat pentru perioada
2013 – 2015, serviciul asigură funcția de audit pentru un număr de 31 entități aflate în
subordine/coordonare/sub autoritate.
La nivelul Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi
Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, funcția de audit intern este asigurată de structuri proprii, a căror
activitate este evaluată periodic de către Serviciul Audit Public Intern.
Activitatea anuală a structurilor de audit public intern este aprobată de ordonatorul de credite
la nivelul căruia sunt constituite, iar rapoartele anuale de activitate sunt centralizate și transmise
Ministerului Finanţelor Publice, Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern.
Obiectivele generale ale structurilor de audit public intern:
Auditul intern ajută entitatea publică să menţină un sistem de control intern adecvat prin
evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia, contribuind la îmbunătăţirea lui continuă.
Obiectivul principal al structurilor de audit intern este de a ajuta entitatea publică în ansamblu,
cât şi structurile sale prin intermediul opiniilor şi recomandărilor formulate, urmărind:
− o mai bună gestiune a riscurilor;
− asigurării unei mai bune administrări şi păstrări a patrimoniului;
− asigurării unei mai bune monitorizări a conformităţii cu regulile şi procedurile existente;
− asigurării unei evidenţe contabile şi un management informatic fiabil şi corect;
− îmbunătăţirea calității managementului şi controlului;
− să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea operaţiilor desfășurate de structurile funcționale.
Pentru asigurarea realizării activităţii de audit intern în condiţii de legalitate, eficienţă şi
eficacitate, structurile de audit public intern au elaborate:
− norme metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate
de ordonatorii de credite la nivelul cărora își desfășoară activitatea;
− proceduri/manual de proceduri privind activitatea de audit ce descriu modul de realizare a
activităților în cadrul structurilor de audit public intern.
Activitatea Serviciului Audit Public Intern constituit la nivelul Consiliului Judeţean Argeş.
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În anul 2014 au fost planificate și aprobate un număr de 20 misiuni de audit, din care au fost
efectuate un număr de 19 misiuni, la care se adaugă o misiune de audit Ad-Hoc (neprogramată). Din
cele 19 misiuni de audit efectuate, 17 au avut ca obiect activități desfășurate la nivelul entităților
publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, definitivate cu rapoarte de audit public
intern aprobate de Președintele Consiliului Județean Argeș.
Gradul de realizarea planului de audit în anul 2014 este de 95%.
În primele șase luni din anul 2015, numărul rapoartelor de audit public intern aprobate este de 6.
Domeniile supuse auditării au fost: procesul bugetar, plățile asumate prin angajamente
bugetare și legale, achizițiile publice, sistemul contabil și fiabilitatea acestuia, salarizarea personalului,
gestiunea patrimoniului, sistemul de control intern/managerial, activități specifice din cadrul aparatului
propriu, al ordonatorului principal de credite.
În vederea remedierii deficiențelor constate cu ocazia misiunilor de audit efectuate în anul
2014, au fost formulate un număr de 339 recomandări, alte 111 fiind formulate în rapoartele de audit
definitivate în primele șase luni din anul 2015.
Conform procedurilor în baza cărora se desfășoară activitatea de audit intern, recomandările
formulate au fost discutate la nivelul conducerii entităților/structurilor auditate, fiind acceptate în
totalitate și luate măsuri organizatorice de remediere a deficiențelor constatate.
Structurile de audit ce funcționează, la nivelul Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Argeş şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti au realizat în anul 2014 un
număr de 18 misiuni de audit din cele 20 planificate și aprobate, rezultând un grad de realizare a
planului de audit de 90%.
Numărul recomandărilor formulate în vederea remedierii deficiențelor constate la nivelul
celor două entități publice a fost de 66 de recomandări.
În concluzie, activitatea de audit intern a contribuit la îndeplinirea obiectivelor entităților
auditate, prin prezentarea sistematică de rapoarte de audit în unde sunt analizate și formulate
recomandări cu privire la eficientizarea sistemului de control intern, a procesului de administrare a
riscurilor şi a proceselor de conducere.
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III

INFRASTRUCTURĂ

R E GI A AU TO N OM Ă J U D E Ţ E AN Ă D E D R UM UR I
AR G E Ş R . A .
În perioada 1 iulie 2014 – 31 mai 2015, pentru lucrările de investiţii şi întreţinere curentă (pe
timp de vară şi iarna), din bugetul Consiliului Judeţean Argeş s-a decontat suma de 26.002.029,60 lei
realizându-se următoarele obiective :
I. INVESTIŢII
A. Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară
DJ 679 C Căldăraru - Izvoru - Mozăceni, Km 2+767-4+767, L = 2,0 km, la Căldăraru ;
DJ 679 C Căldăraru - Izvoru - Mozăceni, Km 22+215-23+215, L = 1,0 km (str. I), la Mozăceni;
DJ 703 F Lim. Jud. Vâlcea - Cepari, Km 25+385-24+640, L = 0,75 km (str. I), la Cepari;
DJ 704 H Merişani - Băiculeşti, km 10+090-11+650, L=1,56 km, la Băiculeşti ;
DJ 740 Mărăcineni - Miceşti, Km 10+000-12+123, L =2,123 km, la Miceşti ;
DJ 741 (DN 7) Piteşti - Valea Mare - Fagetu - Mioveni, km 0+000-2+056; km 5+430-8+630, L = 5,26
km asfalt, km 3+509-4+769, L = 1,26 km - fundaţie din balast şi piatra spartă, la Ştefăneşti şi Mioveni;
DC 41 Poienari - Grosani, Km 0+000-1+500 şi drum lateral din DC 41 centru sat Grosani, L = 1,62
km, la Poienari de Muscel;

Reabilitare uliţa Bisericii, L=0,405 km, la Cotmeana;
Asfaltare drum local Petrol, L= 2,205 km, la Albota.
B. Covoare bituminoase
DJ 659 Piteşti - Bradu – Suseni - Gliganu de Sus – Barlogu, Km 13+000-14+900; Km 18+90019+650, L = 2,65 km, la Suseni;
C. Modernizare drumuri
DJ 742 Leordeni (DJ 703 B) – Baloteasca - Cotu Malului – Glâmbocata (DN7), Km 0+908-2+408,
L = 1,500 km (asfalt str. I), în comuna Leordeni;
DJ 731 B Samara - Băbana - Richitelele de Sus – Cocu, Km 3+928-5+815, L =1,89 km, în com.
Băbana;
DC 97 A Gorăneşti - Bogaţi, km 0+060-1+000, L = 0,940 km (fundaţie balast), oraş Topoloveni;
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DC 440 Râuşor Iaz - Valea lui Maldăr, Km 1+400-2+448, L =1,048 km, la Rucăr.
D. Construcţii poduri şi podete
Pod pe DJ 739 Bârseşti - Negreşti - Beleţi, km 12+100, peste pârâul Circinov, la Beleţi-Negreştirecepţionat;

Refacere pod pe DJ 659 Piteşti - Mozăceni, Km 40+400 în com. Mozăceni - recepţionat;
Podeţ pe DJ 703 E Piteşti - Lupuieni - Popeşti - Cocu, km 4+200,L = 8 m, în comună Moşoaia –
aprovizionat elemente prefabricate;
Pod pe DC 64 Rancăciov-Priboieni, km 1+400, în comuna Călineşti - varianta de serviciu; demolare
pod existent; curăţări maluri vegetaţie; reprofilare albie pod amonte şi aval, gabioane, montat structură
metalică

II. ÎNTREŢINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ:
A. Pietruire, balastare
DJ 508 Teiu - Buta, Km 13+200-17+217, L = 4 km, la Teiu;
DJ 679 A Căldăraru - Râca, Km 14+750- 20+600, L = 5,85 km, la Căldăraru şi Râca;
DJ 679 C Izvoru-Mozăceni, Km 13+000-22+000, L = 9 km, la Izvoru şi Mozăceni;
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DJ 679 D Ungheni - Recea - Negraşi, Km 14+940-21+000, Km 22+000-35+000,
L
= 19 km, la Ungheni, Recea şi Negraşi;
DJ 703 H Curtea de Argeş - Valea Danului - Cepari, km 9+475-10+364, L = 0,90 km, la Cepari;
DJ 731 D Miceşti - Valea Nandrii, km 4+700-10+100, 12+500-20+700; L = 13,6 km, la Miceşti;
DJ 703 B Marghia - Pădureţi - Costeşti - Şerbăneşti, km 41+275-41+539; 48+975-50+975, Km
60+325-68+783, L~11 km, la Lunca Corbului, Costeşti, Rociu;
DJ 703 I Brădet - Lac Vidraru, Km 55+600 - 60+500, L = 4,9 km, la Arefu;
DJ 742 Baloteasca - Glambocata, km 2+408-9+049, L = 6,641 km, la Leordeni;
DJ 704 D Prislop - Lupuieni, km 0+000-0+800, L = 0,8 km, la Bascov şi Băbana;
DJ 659 A Bradu - Costeşti, km 7+500-8+400, L = 0,9 km, la Costeşti;
DJ 731 B Samara - Băbana - Richitelele de Sus - Cocu, km 3+928-12+500, L = 7,89 km, la Băbana şi
Cocu;
DJ 730 A Lim. Jud. Braşov – Podu Dâmboviţei (DN 73),km 21+210-24+713, L= 3,5 km, comună
Dâmbovicioara;
DJ 704 E Ursoaia – Bascovele – Cotmeana, km 3+100-4+200, L = 1,1 km, la Cotmeana;
DJ 703 A Cotmeana – Cocu - Poiana Lacului - Cerbu, Km 28+796- 37+682,
L=8,886
km, la Poiana Lacului şi Albota;
DJ 732 C Câmpulung - Bughea de Jos – Malu - Godeni, Km 6+900-8+700, L = 1,8 km, la Godeni;
DJ 731 C Izvoru – Cocu, km 9+800 – 13+700,L = 3,9 km, la Vedea şi Cocu;
DJ 703 Cuca - Ciomăgeşti, Km 16+000-16+200, L = 0,2 km, la Ciomăgeşti;
DJ 703 F Lim. jud.Vâlcea – Urluieşti - Cepari, km 22+490-22+940, L = 0,45 km, la Cepari;
B. Reparaţii asfaltice
DJ 703 E Piteşti - Băbana - Cocu, Km 2+035-23+300, L = 21,3 km, la Băbana şi Cocu;
DJ 731 Piscani - Domneşti - Slatina, Km 0+000-43+200; L = 43 km; la Dârmăneşti, Coşeşti,
Pietroşani, Domneşti, Corbi, Nucşoara;
DJ 679 Păduroiu - Lunca Corbului - Bârla,
Km 0+000-48+000; L = 48 km, la Poiana
Lacului, Săpată, Lunca Corbului, Stolnici,
Hârseşti şi Bârla;
DJ 659 Piteşti - Bradu - Negraşi - Mozăceni
Km 0+000-58+320; L = 55,35 km la Bradu,
Suseni, Rociu, Negraşi, Mozăceni, Slobozia
şi Ştefan cel Mare;
DJ 508 Furduieşti - Teiu - Buta Km 0+00010+000, 12+400-13+800, km 14+65015+700, L=12,45 km, la Căteasca, Răteşti,
Teiu şi Negraşi;
DJ 704 E Bascovele - Ursoaia Km 0+0003+100, L = 3,1 km, la Darganu şi Cotmeana;
DJ 703 A Cotmeana - Cocu - Poiana Lacului
Km 0+000-24+096; L = 24,096 km, la Cotmeana, Cocu, Poiana Lacului;
DJ 703 K Mărăcineni – Budeasa - Valea Mărului Km 0+000-15+682; L = 15,682 km, la Budeasa;
DJ 504 Popeşti - Izvoru - Vulpeşti, Km 110+700-136+695, L = 26 km, la Buzoieşti, Izvoru, Recea,
Popeşti;
DJ 703 B Morăreşti - Siliştea - Vedea - Marghia - Pădureţi - Costeşti - Şerbăneşti - Siliştea - Căteasca
- Leordeni km 0+000-1+745; km 20+253-34+810; 41+539-45+584; Km 53+818-59+287; km 84+72388+752; L = 30 km, la Morăreşti, Uda, Vedea, Poiana Lacului, Costeşti, Leordeni, Căteasca;
DJ 503 Slobozia – Rociu - Oarja Km 123+000-138+700, L = 15,7 km, la Rociu, Suseni, Oarja,
Cătanele (Căteasca);
DJ 702 C Leordeni - Bogaţi Km 0+000-15+000; L = 15 km, la Leordeni şi Bogaţi;
DJ 679 F Bârla – Bădesti - Bai, Km 0+000-5+300, L = 5,3 km, la Bârla;
DJ 737 Câmpulung - Mioarele Km 0+000-8+000, L = 8,0 km, la Câmpulung şi Mioarele;
DJ 735 Câmpulung - Bughea de Sus - Albeşti, Km 0+000-10+900, L = 10,9 km, la Câmpulung,
Bughea de Sus şi Albeşti;
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DJ 703 I Merişani - Muşăteşti Km 3+600-26+447, L = 22,85 km, la Merişani, Mălureni şi Muşăteşti;
DJ 702 G Recea - Catanele, km 0+300-3+400, km 6+400 - 11+000-17+500, L=14,2 km, la Căteasca
şi Răteşti;
DJ 732 A Vlădeşti - Aninoasa - Berevoieşti, Km 1+500-6+800,L = 5,3 km, la Bălileşti;
DJ 732 Stâlpeni - Vlădeşti - Slănic, Km 6+800-25+188,L = 18,388, la Bălileşti, Vlădeşti şi Aninoasa;
DJ 740 Mărăcineni - Miceşti, km 2+000-3+000, L = 1 km, la Miceşti;
DJ 731 D Miceşti - Purcareni - Valea Nandrii, km 0+000-0+950, L = 0,95 km, la Miceşti;
DJ 732 C Bughea de Jos - Malu - Godeni, km 8+700 -19+010, L = 10,31 km, la Godeni şi Schitu
Goleşti;
DJ 679 A Râca - Popeşti, km 20+625-27+725, L = 7,1 km, la Râca şi Popeşti;
DJ 704 B Călineşti - Rancaciov, km 0+000-10+000, L = 10 km, la Călineşti;
DJ 679 D Malu - Ungheni km 7+940-14+900, L = 6,96 km, la Ungheni;
DJ 679 C Căldăraru - Izvoru - Mozăceni, km 10+676-11+676, L = 1 km, la Izvoru;
C. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum şi prevenirea efectelor
inundaţiilor
DJ 679 D Ungheni – Recea - Negraşi Km 14+940-21+000; km 22+000-29+200, L = 13,26 km; montat
2 podeţe tubulare cu diametre D=600, D =300;
DJ 731 B Băbana - Richitele - montat podeţ tubular cu diametrul D=1000 mm, la Băbana;
DJ 703 B Marghia - Pădureţi - Costeşti km 41+039-41+539, km 48+975-53+818, L = 5,35 km;
DJ 679 Păduroiu - Lunca Corbului - Bârla, Km 33+000-33+500; km 36+000-39+070, L = 1,9 km;
DJ 703 I Brădet - Lac Vidraru km 56+000; km 56+530; km 56+660; km 56+880; km 57+140; km
57+750; km 58+500 - montat 6 tuburi D=530 mm şi L = 6 m; montat 1 tub D = 800 mm şi L = 6 m, la
Arefu;
DJ 678 A Ciofrângeni - Cepari, Km 49+800-50+900, L = 1,1 km pe partea dreaptă, la Cepari;
DJ 731 Domneşti - Slatina, Km 41+600-42+100, L = 0,5 km (partea stângă), Km 42+200-42+400, L =
0, 2 km (partea stângă), Km 42+500-42+800,L = 0,3 km (partea stângă) la Domneşti şi Nucşoara;
DJ 738 Poienari de Muscel - Jugur - Drăghici - Km 3+992, la Poienari de Muscel - podeţ tubular;
DJ 679 D Recea –Negrasi, Km 24+500 - podeţ ;
DJ 740 Miceşti - Păuleasca, Km 8+600-10+000; 12+123-13+100, L = 2,4 km (balastare), la Miceşti şi
Mălureni;
Refacere gabioane degradate pe DJ 678 A Poienari - Ciofrângeni, km 30+800, în comună Poienarii de
Argeş;
Sunt pereat L = 446 m şi sunt de pământ L = 600 m pe DJ 704 G Albeşti - Cicăneşti, Km 1+7002+800, la Albeştii de Argeş;
Prelungire aripă podeţ dalat pe DJ 703 H Valea Danului - Cepari, Km 7+700, la Valea Danului;
DJ 703 F Urluieşti - Cepari, km 25+069-25+380 - curăţire de şanţuri ;
Podeţ tubular pe DJ 704 G Albeşti - Cicăneşti, Km 2+300, D = 600 mm, L = 8,3 m, la Cicăneşti;
DJ 703 E Piteşti - Băbana, la podul peste pârâul Vârtej, Km 14+776, la Băbana - refacere aripa din
aval mal stâng cu balast; refacere rampa şi aripa mal drept cu anrocamente, balast;
Refacere rampă, aripă amonte mal drept, lucrări de regularizare albie, calibrare albie, gabioane L = 75
m la pod peste râul Vâlsan pe DJ 740 Mărăcineni - Miceşti - Păuleasca, Km 16+497,la Zarneşti,
comună Mălureni;
La podul peste râul Vâlsan de pe DJ 703 K Mărăcineni - Budeasa, Km 14+889, în comuna Budeasa intervenţie în zona culeei şi rampei mal drept amonte prin aport de anrocamente, balast, lucrări de
degajare a zonei afectate;
Umplutură cu material pietros la culee mal stâng, regularizare albie la pod pe DJ 703 I Merişani Mălureni, km 16+492 la Mălureni;
DJ 731 B Samara - Băbana - Richitele de Sus - Cocu, km 1+660-3+750, L = 2,09 km (refacere
fundaţie cu balast şi piatra spartă), în comună Poiana Lacului;
Refacere podeţ peste Valea Telea, km 24+900 pe DJ 703 B Marghia - Pădureţi - Costeşti, sat Marghia,
comună Lunca Corbului;
Pod pe DJ 731 Piscani - Domneşti, km 23+361, peste pârâul Varzaroaia - îndepărtat aluviuni provenite
din precipitaţii de pe platforma drumului în zona rampei podului, aport de refuz de ciur la rampa
podului erodat;
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DJ 704 G Albeşti-Cicăneşti km 2+200; km 2+600; km 3+200; km 4+900 - anrocamente piatra calcar;
curăţat platformă drum de material adus de viitură, la Cicăneşti.
D. COVOARE BITUMINOASE
Asfaltare drumuri locale în comună Domneşti:
- strada ,,Ştefan Petrescu’’L = 0,117 km;
- strada ,, Mihail Kogalniceanu’’ L = 0,257 km;
- strada ,, Învăţător Grigorescu’’ L = 0,112 km;
- strada ,,1 Decembrie 1918’’ L = 0,140 km;
- strada ,,Bunavestire’’ L = 0,095 km;
- strada ,, Pieţei (Peco)’’ L = 0,122 km.
III. Siguranţa circulaţiei
Marcaje rutiere
DJ 739 Beleţi - Negreşti Km 12+350-17+000, L = 4,65 km;
DJ 702 Topoloveni - Boteşti Km 0+000-10+000; L = 10 km;
DJ 679 Lunca Corbului - Bârla, km 13+587-48+220, L = 34,633 km la Lunca Corbului, Stolnici,
Hârseşti, Bârla;
DJ 679 F Mozăceni - Bădeşti Băi, Km 0+000-4+000, L = 4,0 km, la Bârla;
DJ 659 Bradu - Ştefan cel Mare, km 0+000-58-320, L = 58,32 km, la Bradu, Suseni, Negraşi,
Mozăceni, Slobozia, Ştefan cel Mare;
DJ 702 F Lim. Jud. Dâmboviţa - Slobozia (DJ 659), Km 19+720-21+920,l = 2,2 km, la Slobozia;
DJ 704 F Băiculeşti - Tutana, Km 2+135-6+600, L = 4,465 km, la Băiculeşti;
DJ 703 K Mărăcineni - Valea Mărului, Km 0+000-15+682, L = 15,682 km, la Budeasa;
DJ 704 H Merişani - Băiculeşti - Curtea de Argeş , Km 0+000-9+900, km 10+090-11+650, L = 11,46
km, la Merişani şi Băiculeşti;
DJ 703 I Merişani - Muşăteşti - Bradulet , Km 0+000-26+447, L = 26,447 km, la Mălureni şi
Muşăteşti;
DJ 504 Popeşti - Vulpeşti, Km 110+700-136+695, L = 26 km, la Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti;
DJ 740 Mărăcineni - Miceşti, km 10+000-12+123, L = 2,123 km, în comuna Miceşti;
DJ 730 Dâmbovicioara - Ciocanu, km 0+000-10+238, L = 10,238 km, în comuna Dâmbovicioara;
DJ 734 Lereşti - Voina, km 0+000-19+232,L = 19,232 km, în comuna Lereşti;
DJ 679 C Căldăraru - Izvoru - Mozăceni, Km 10+676-11+626, L = 0,950 km, la Izvoru;
DJ 679 E Bucov - Râca, Km 0+000-2+600, L = 2,6 km, la Râca;
DJ 679 A Popeşti - Căldăraru, Km 27+725-20+625, L = 7,1 km, la Popeşti şi Râca;
DJ 731 B Samara - Băbana - Cocu, Km 3+928-5+815, L = 1,9 km, la Băbana;
DC 75 Goleşti - Ciocăneşti, Km 0+000-4+000, L = 4 km, la Ştefăneşti şi Călineşti;
DC 41 Poienari - Groşani, Km 0+000-1+500 şi drum lateral din DC 41 centru sat Groşani, la Poienari,
L = 1,62 km;
Strada ,,Ştefan Petrescu’’L = 0,117 km, la Domneşti;
Strada ,, Mihail Kogălniceanu’’ L = 0,257 km, la Domneşti;
Strada ,, Învăţător Grigorescu’’ L = 0,112 km, la Domneşti;
Strada ,,1 Decembrie 1918’’ L = 0,140 km, la Domneşti;
Strada ,,Bunavestire’’ L = 0,095 km, la Domneşti;
Strada ,, Pieţei (Peco)’’ L = 0,122 km, la Domneşti.

Montat semne indicatoare pe drumurile:
DJ 703 B (4 buc); DJ 738 (4buc); DJ 732(6buc); DJ 723 (4buc); DJ 703 E (8buc); DJ 703 (8 buc); DJ
703 K (2 buc;) DJ 740 (8 buc); DJ 679 (26 buc) ); DJ 704 G (18 buc); DJ 738 ( 8 buc); DJ 678 A
(1 buc); DJ 703 H (4 buc); DJ 659A (2 buc); DJ 730 A (2 buc);
Montat parapet de pod pe DJ 703 A Cotmeana - Cocu, km 18+400, pe partea dreaptă L = 11 m, în
comuna Cocu;
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Montat parapet deformabil tip semigreu pe DJ 732 Stâlpeni - Vlădeşti - Slănic, km 13+000, L=32 m,
pe partea stângă şi dreaptă, în comună Vlădeşti;
Montat parapet deformabil tip semigreu pe DJ 704 H Merişani – Băiculeşti – Curtea de Argeş, km
0+600-9+000, L = 850 m, în comună Merişani;
Pentru iarnă 2014-2015, Regia Autonomă Judeţeana de Drumuri Argeş R.A. a întocmit Planul
de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului, care cuprinde sectoarele de drum în
lungime de 1.140 km. Sectoarele de drumuri judeţene au fost repartizate pe 6 districte : Piteşti, Curtea
de Argeş, Câmpulung, Căteasca, Hârseşti, Buzoieşti şi împărţite pe 4 niveluri de viabilitate.

În anul 2014 pentru derularea ,, Programului naţional de dezvoltare locală - O.G. 28/2013’’
judeţului Argeş i-a fost decontată suma de 239.399 lei pentru obiectivul - ,,Modernizare pe DJ 725
Stoeneşti - Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, în comunele Stoeneşti şi Dragoslavele’’
realizându-se lucrări pregătitoare - completare fundaţie balast; 3 podete tubulare D=1000 mm; 3
podeţe tubulare D = 600 mm.
Prin personalul de specialitate au fost efectuate revizii privind starea de viabilitate a
drumurilor şi podurilor şi au fost luate măsuri de remediere a deficientelor constatate.
De asemenea, s-au emis un număr de 142 avize, acorduri şi autorizaţii pentru executarea de
lucrări sau amplasarea de obiective în zona drumurilor judeţene, în conformitate cu prevederile legale
şi hotărârii Consiliului Judeţean nr. 22/29.01.2014 ; .
Au fost analizate sesizările cetăţenilor şi ale Consiliilor Locale din judeţ luându-se măsurile
legale pentru remedierea situaţiilor constatate.
Personalul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. a asigurat asistenţa tehnică de
specialitate la solicitarea Consiliilor Locale pentru desfăşurarea licitaţiilor organizate şi pentru
activitatea de administrare a drumurilor locale comunale.
De asemenea, s-a continuat activitatea de asigurare a asistenţei tehnice prin personalul de
specialitate al Regiei pentru lucrările de investiţii, întreţinere şi reparaţii efectuate de către Consiliile
Locale pe drumurile comunale la cererea acestora.
Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. colaborează cu autorităţile locale, cu
Consiliul Judeţean Argeş, cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, cu
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratul de Stat în Construcţii, cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş, cu institutile
de cercetare, proiectare şi agenţi economici de execuţie în domeniul rutier în rezolvarea problemelor în
speţă.
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INFRASTRUCTURA TEHNICĂ

DIRECŢIA TEHNICĂ
• SERVICIUL LUCRĂRI PUBLICE INFRASTRUCTURĂ
În perioada 01 iulie 2014 – 30 iunie 2015, Serviciul Lucrări Publice Infrastructură a
monitorizat derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, în conformitate cu atribuţiile ce
revin Consiliului Judeţean Argeş prin OUG 28/2013, a întocmit situaţiile privind necesarul de fonduri
pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Argeş, a
actualizat Lista obiectivelor de investiţii ale C.J. Argeş pe anul 2014, a verificat, în semestrul al doilea
al anului 2014, documentele transmise de primării în vederea obţinerii sprijinului financiar al C.J.
Argeş pentru efectuarea unor lucrări de investiţii, a participat la activitatea Comisiilor de evaluare a
pagubelor produse de calamităţi împreună cu ISU Argeş, a întocmit şi a transmis Gărzii de Mediu şi
Direcţiei Judeţene de Statistică raportările privind stadiul investiţiilor finanţate de Consiliul Judeţean
Argeş, a rezolvat sesizările ce vizau domeniul său de activitate şi a participat la inventarierea
bunurilor înscrise în domeniul public şi privat al judeţului.
În perioada 01 iulie - 31 decembrie 2014, Serviciul Lucrări Publice Infrastructură a întocmit şi
a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru derularea Programului
Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG 28/2013, documentele solicitate prin Ordinul
1851/2013 şi a monitorizat execuţia celor 73 obiective de investiţii, în valoare de 49.052.347,48 lei, în
localităţile:
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Nr.
crt.

Denumire
U.A.T.

0
1.
2.

1
Albeştii de
Argeş
Muşăteşti

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

Cicăneşti
Dobreşti
Cetăţeni
Sălătrucu
Cepari
Lunca Corbului

9.
10.
11.
12.
13.

Călineşti
Sălătrucu
Vlădeşti
Rucăr
Stolnici

14.

Tigveni

15.
16.
17.

Mihăești
Vedea
Valea Danului

18.

Ștefan cel Mare

19.

Priboieni

20.

Dobrești

21.

Drăganu

22.

Hîrtieşti

23.
24.

Slobozia
Băbana

25.

Boteni

26.

Domneşti

27.

Corbi

28.

Pietroşani

29.

Bradu

30.

Miceşti

Denumire obiectiv de investiţii
2
Extindere alimentare cu apă sate Dobrotu, Brăteşti şi Doblea
Alimentare cu apă, sate Stroeşti, Costeşti, Vîlsan, Muşăteşti şi Robaia,
comuna Muşăteşti
Alimentare cu apă-extindere reţele, sat Cicăneşti, comuna Cicăneşti
Alimentare cu apă sat Dobreşti, comuna Dobreşti
Alimentare cu apă, sat Cetăţeni, comuna Cetăţeni
Reabilitare alimentare cu apă, sat Sălătrucu
Alimentare cu apă, sat Morăreşti, comuna Cepari
Alimentare cu apă, sate Lăngeşti, Silişteni şi Bumbuieni, comuna
Lunca Corbului
Alimentare cu apă, sate Văleni şi Ciocăneşti, comuna Călineşti
Extindere şi reabilitare alimentare cu apă, sat Văleni
Alimentare cu apă, sat Vlădeşti, comuna Vlădeşti
Reabilitare şi extindere reţea de distribuţie apă în localitatea Rucăr
Alimentarea cu apă a satelor Stolnici şi Izbăşeşti, canalizarea şi
epurarea apelor menajere uzate, zona centrală a satului Stolnici,
comuna Stolnici
Reabilitare şi extindere sistem alimentare cu apă, sat Bălileşti, comuna
Tigveni
Alimentare cu apă și canalizare sat Mihăești, comuna Mihăești
Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Vedea
Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Valea
Danului
Prima înfiinţare a rețelei publice de apă uzată în comuna Ștefan cel
Mare
Canalizarea și epurarea apelor menajere în localitatea Priboieni,
judeţul Argeș
Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în localitatea Dobrești,
judeţul Argeș
Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în localitatea Drăganu,
judeţul Argeș
Canalizare menajeră în sistem centralizat, comuna Hârtiești, judeţul
Argeș
Canalizare în sistem centralizat și staţie de epurare în comuna Slobozia
Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Băbana, judeţul
Argeș
Canalizare menajeră în sistem centralizat, comuna Boteni, judeţul
Argeș
Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare pentru localitățile Corbi, Domnești și Pietroșani, comuna
Domnești
Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apa și
canalizare pentru localitățile Corbi, Domnești și Pietroșani, comuna
Corbi,
Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare pentru localitățile Corbi, Domnești și Pietroșani,
Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate, sat Geamăna, comuna
Bradu
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rurale în comuna Micești 20

31.

Stîlpeni

32.

Bogați

33.

Șuici

34.

Beleți-Negrești

35.

Stîlpeni

36.
37.

Rociu
Domnești

38.

Ciofrîngeni

39.
40.
41.

Domnești
Săpata
Nucșoara

42.
43.
44.
45.

Vedea
Bârla
Ciofrângeni
Băbana

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Arefu
Cicănești
Recea
Recea
Albeștii de
Argeș
Merișani
Sălătrucu

53.

Călinești

54.
55.
56.
57.
58.

Tigveni
Cotmeana
Ungheni
Ungheni
Recea

59.
60.
61.
62.

Țițești
Ciofrângeni
Rucăr
Drăganu

63.
64.
65.

Izvoru
Bogați
Dîrmănești

66.

Mozăceni

Pod din beton armat peste pârâul Păuleasca pe drum vicinal Micești Troislav, km 0+050
Punte pietonală peste râul Tîrgului în satul Oprești-Rădești, comuna
Stîlpeni
IBU DC 70: DN 7 Ciulnița-Budișteni-Glodu-Glîmbocel-Bogați-DC
97A, km 0+000-3+300 în comuna Bogați
Alimentare cu apă satele Pâltenu, Păuleni, Ianculești și cătunul
Moșteni, comuna Șuici
Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Beleți, comuna BelețiNegrești
2.Reabilitare și stație de epurare în zona centrala (blocuri noi) comuna
Stîlpeni
Modernizare drumuri locale în comuna Rociu
Prima înființare de rețea publică de alimentare cu apă, comuna
Domnești
Pod peste râul Topolog pe DC 205A (DJ 678A), satul Uțari, comuna
Ciofrângeni
Canalizare menajeră în comuna Domnești
Alimentare cu apă în satele Lipia și Găinușa
Modernizare DC 268 Sboghițeşti – Nucșoara – Brădetu,
L= 6,875
km,
Modernizare DC 167 și DC 167A în comuna Vedea
Asfaltare DC 137 Malu –Selăreasca – Bârla km 0+000 – 6+300
Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local
Modernizare DC 165 Sămara – Băjenești, DC 177 A Manolești ,
comuna Băbana
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Arefu
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local
Modernizare DC 122 A Deagu de Jos – Goleasca, comuna Recea
Modernizare drum comunal sat Orodelu, comuna Recea
Alimentare cu apă sat Dumirești, comuna Albeștii de Argeș
Alimentare cu apă în satul Malu Vânăt, comuna Merișani
Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Sălătrucu,
comuna Sălătrucu
Alimentare cu apă sate Urlucea, Cîrstieni, Valea Corbului, comuna
Călinești
Reabilitare și extindere alimentare cu apă sate Blaj, Bălteni şi Bârsești
în comuna Tigveni
Alimentare cu apă sat Cotmeana, comuna Cotmeana
Extindere alimentare cu apă satele Humele și Găujani
Alimentare cu apă Satu Nou
Extindere alimentare cu apă satele Deagu de Sus și Deagu de Jos,
comuna Recea
Canalizare în comuna Țițești
Înființare rețea de canalizare în satele Lacurile, Ciofrângeni și Burluși
Rețea nouă de canalizare și stație de epurare , comuna Rucăr
“Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele DrăganuOlteni și Dumbrăvești
Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Izvoru
Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Bogați
Canalizare menajeră și stație de epurare în satele Dîrmăneşti și Valea
Rizii
Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Mozăceni,
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67.
68.
69.
70.
71.
72.

Boteni
Boteni
Rătești
Șuici
Pitești
Curtea de Argeș

73.

Consiliul
Județean Argeș

judeţul Argeș
Reabilitare DC 289IN SATUL Boteni, comuna Boteni
Extindere rețea de canalizare în comuna Boteni
Modernizare drumuri comunale DC104, DC96 și DC96A
Extindere sistem de canalizare satele Șuici și Rudeni
Modernizarea sistemului de canalizare zona Craiovei
Stație de tratare cu treapta mecanică, biologică și terțiară și instalație de
primire vidanja
Modernizare pe DJ 725 Stoenești – Dragoslavele km 3+313 – 6+625,
L = 3,313 km, în comunele Stoenești și Dragoslavele

În cadrul aceluiași Program Național de Dezvoltare Locală, în perioada 01 ianuarie - 30 iunie
2015 Serviciul Lucrări Publice Infrastructură a întocmit documentele solicitate prin Ordinul
1851/2013 și a monitorizat execuția celor 34 obiective de investiții finanțate, în valoare de
18.699.162,48 lei, în localitățile:
Nr.
crt.
0
1.
2.

Denumire
U.A.T.
1
Arefu
Brăduleț

3.

Beleți-Negrești

4.
5.
6.
7.

Boteni
Boteni
Bălilești
Bălilești

8.

Căteasca

9.

Cicănești

10.

Cicănești

11.

Cotmeana

12.

Călinești

13.

Cetățeni

14.

Domnești

15.

Domnești

16.

Dîrmănești

17.
18.
19.
20.
21.

Mihăești
Rucăr
Rucăr
Rociu
Sălătrucu

22.

Sălătrucu

23.

Ștefan cel Mare

24.

Tigveni

Denumirea obiectivului de investiții
2
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Arefu
Înființare stație epurare în comuna Brăduleț
Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Beleți, comuna BelețiNegrești
Reabilitare DC 289 în satul Boteni, comuna Boteni
Extindere rețea de canalizare în comuna Boteni
Reabilitare școala cu clasele V - VIII Băjești, comuna Bălilești
Reabilitare şcoala cu clasele I - VIII Poenița, comuna Bălilești
Construire şcoală cu clasele I - IV, grădiniță și afterschool în comuna
Căteasca, sat Recea
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Cicănești
Reabilitare scoală în comuna Cicănești - lucrări suplimentare de
amenajare interioară și instalații termice, comuna Cicănești
Alimentare cu apă sat Cotmeana, comuna Cotmeana
Alimentare cu apă sate Urlucea, Cîrstieni, Valea Corbului, comuna
Călinești
Construire sediu administrativ primăria comunei Cetățeni
Prima înființare de rețea publică de alimentare cu apă, comuna
Domnești

Modernizare târg săptămânal în comuna Domnești
Canalizare menajeră și stație de epurare în satele Dîrmăneşti și Valea
Rizii
Alimentare cu apă și canalizare sat Mihăești, comuna Mihăești
Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă în localitatea Rucăr
Construire grădiniță comuna Rucăr
Modernizare drumuri locale în comuna Rociu
Extindere și reabilitare alimentare cu apă, sat Văleni
Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă sat Sălătrucu,
tronson II, comuna Sălătrucu
Prima înființare a rețelei publice de apă uzată în comuna Ștefan cel
Mare
Reabilitare și extindere alimentare cu apă sate Blaj, Bălteni și Bîrsești
în comuna Tigveni
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25.

Tigveni

26.

Țițeşti

27.

Ungheni

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ungheni
Valea Danului
Valea Danului
Vedea
Vlădești
Topoloveni
Consiliul
Județean Argeș

34.

Reabilitare și extindere sistem alimentare cu apă, sat Bălilești, comuna
Tigveni
Canalizare în comuna Țițeşti
Extindere alimentare cu apă satele Humele, Găujani și Colțu, comuna
Ungheni
Alimentare cu apă Satu Nou
Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Valea Danului
Reabilitare școala clasele I - VIII din comuna Valea Danului
Modernizare DC 167 și DC 167A în comuna Vedea
Alimentare cu apă, sat Vlădești, comuna Vlădești
Grădiniță oraș Topoloveni
Modernizare pe DJ 725 Stoenești-Dragoslavele km 3+313-6+625,
L=3,313 km, în comunele Stoenești și Dragoslavele

În funcție de rectificările bugetare, a fost actualizată Lista obiectivelor de investiții ale
Consiliului Județean Argeș pe anul 2014, întocmită la începutul anului.
În semestrul al doilea al anului 2014 au fost verificate documentele înaintate de primării și au
fost întocmite referate pentru aprobarea acordării sprijinului financiar pentru realizarea unor obiective
de investiții în comunele Mușătești, Drăganu, Recea, Ștefan cel Mare, Leordeni, Poienarii de Argeș,
Nucșoara, Mihăești, Brăduleț, Aninoasa, Dobrești, Rucăr.
În aceeași perioadă, reprezentanți ai Serviciului Lucrări Publice Infrastructură au participat la
evaluarea pagubelor produse de calamități în domeniul infrastructurii, în localitățile afectate din județ
și au întocmit Situația pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice în luna iulie în
județul Argeș – Locuințe și anexe gospodărești , precum și Situația pagubelor produse în urma
fenomenelor hidrometeorologice pentru investițiile din judeţul Argeș, pe care le-au înaintat
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
La finele anului 2014 Serviciul Lucrări Publice Infrastructură a întocmit situaţiile privind
lucrările de reparaţii necesar a fi efectuate în anul 2015, la imobilele aflate în domeniul public și privat
al judeţului Argeş.
Până la data de 31 decembrie 2014 a fost transmisă lunar Gărzii Naţionale de Mediu –
Comisariatul Județean Argeș, Situația privind stadiul investiţiilor Consiliului Județean Argeș în
domeniul protecţiei mediului şi trimestrial, Direcţiei Judeţene de Statistică, raportarea privind
Investiţiile nete pe surse de finanţare şi elemente de structură.
În perioada 01 iulie 2014 – 30 iunie 2015 reprezentanți ai Serviciului Lucrări Publice
Infrastructură au participat la activitatea Comisiei de recepție a lucrărilor de construcții și reparații la
imobilele aflate în administrarea Consiliului Județean Argeș.
Au fost recepționate lucrări de reparații, ignifugare, igienizare efectuate în Palatul
Administrativ, lucrări de consolidare a corpului C2 din cadrul Spitalului de Psihiatrie Vedea, lucrări de
reparații și amenajare saloane și laborator analize medicale la Spitalul PNF Leordeni, lucrări de
refacere instalații la Spitalul Județean de Urgență Pitești, lucrări de reparații capitale gard beton,
panouri bordurate la Dispensarul PNF Topoloveni, lucrări de infrastructură la Spitalul de boli cronice
Călinești și la Spitalul de recuperare Brădet.
La finele anului 2014 Serviciul Lucrări Publice Infrastructură a participat, prin reprezentanții
săi, la activitatea de inventariere a bunurilor ce aparțin Consiliului Județean Argeș.
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• COMPARTIMENTUL EVIDENŢA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
În perioada 1 iulie 2014–30 iunie 2015 Compartimentul Evidenţa şi Administrarea
Patrimoniului a întocmit rapoarte în urma cărora au fost adoptate următoarele Hotărâri ale Consiliului
Judeţean Argeş:
1) H.C.J.A. 144/25.07.2014 privind închirierea unor spaţii cu destinaţia de activităţi
comerciale situate în incinta Spitalului ,, Sf. Andrei” Valea Iaşului, aflat în domeniul public al
judeţului Argeş;
2) H.C.J.A. 145/25.07.2014 privind darea în administrare Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A. a unei maşini de marcaj rutier;
3) H.C.J.A. 146/25.07.2014 privind transmiterea fără plată Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A. a două autoutilitare Dacia 1307 (4 X 4);
4) H.C.J.A. 147/25.07.2014 privind exprimarea acordului cu privire la închirierea unui
spaţiu aflat la demisolul imobilului situat în Piteşti, str. Pictor Nicolae Grigorescu;
5) H.C.J.A. 161/28.08.2014 privind darea în administrare UAMS Deduleşti şi UAMS
Călineşti, a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea;
6) H.C.J.A. 162/28.08.2014 privind aprobarea Listei parţiale a spaţiilor şi a terenurilor
aferente din proprietatea privată a Judeţului Argeş ce urmează a fi vândute potrivit O.U.G. nr.
68/2008;
7) H.C.J.A. 163/28.08.2014 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale pentru
Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ,,Prof. Dr. G.K. Constantinescu” a unui spaţiu, aflat în
domeniul public al judeţului Argeş, situat în incinta imobilului din Municipiul Câmpulung, str. Fraţii
Goleşti, nr. 1;
8) H.C.J.A. 164/28.08.2014 darea în administrare Regiei Autonome Judeţene de Drumuri
Argeş R.A. a bunului ,,Autovehicul PEUGEOT BOXER” aflat în patrimoniul judeţului Argeş
9) H.C.J.A. 185/30.09.2014 privind scoaterea din funcţiune şi casarea mijlocului fix
,,DACIA NOVA” în vederea achiziţionării unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii
parcului auto naţional;
10) H.C.J.A. 186/30.09.2014 privind darea în administrare Consiliului Local al Municipiului
Piteşti a unui imobil – teren, situat în Piteşti, str. Costache Negri, nr. 28 (Parc Ştrand – Punct
Automobil Clubul Român), aflat în domeniul public al judeţului Argeş;
11) H.C.J.A. 194/30.09.2014 privind asocierea dintre judeţul Argeş şi unele unităţi
administrativ – teritoriale în vederea realizării obiectivelor infrastructură drumuri;
12) H.C.J.A. 201/31.10.2014 privind reactualizarea Listei bunurilor aparţinând domeniului
public al Judeţului Argeş pentru care este delegată gestiunea S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti
conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare nr. 1/26.03.2010
13) H.C.J.A. 202/31.10.2014 privind reactualizarea Listei bunurilor de retur aparţinând
domeniului public şi privat al Judeţului Argeş existente pe Platforma Cotmeana pentru care este
delegată gestiunea S.C. AEPSUP Argeş S.A. conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului
Public de alimentare cu apă şi canalizare nr. 2046/21.04.2008;
14) H.C.J.A. 203/31.10.2014 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul
privat al judeţului Argeş în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
15) H.C.J.A. 208/31.10.2014 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a preţurilor
de vânzare a spaţiilor cu destinaţie medical;
16) H.C.J.A. 222/31.10.2014 privind darea în administrare CAS Argeş şi în folosinţă gratuită
Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti a unor spaţii aflate în domeniul public al judeţului Argeş;
17) H.C.J.A. 227/21.11.2014 privind dezmembrarea imobilului Dispensarul Smârdan – teren
şi apartamentarea imobilului – clădire situat în Piteşti, str. Smârdan nr. 45A;
18) H.C.J.A. 247/22.12.2014 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a preţurilor
de vânzare a spaţiilor cu destinaţie medicală din cadrul Dispensarului Trivale;
19) H.C.J.A. 249/22.12.2014 privind apartamentarea imobilului – clădire (Policlinica II)
situat în Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, tronson blocuri A2, A3 şi A4;
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20) H.C.J.A. 250/22.12.2014 privind darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor spaţii situate în
incinta Palatului Administrativ;
21) H.C.J.A. 9/30.01.2015 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a preţurilor de
vânzare a spaţiilor cu destinaţie medicală din cadrul Policlinicii Stomatologice;
22) H.C.J.A. 36/27.02.2015 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a preţurilor de
vânzare a spaţiilor cu destinaţie medicală din cadrul Dispensarului Găvane;
23) H.C.J.A. 38/27.02.2015 privind darea în folosinţă a imobilului – teren şi construcţii în
care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş – Substaţia de Ambulanţă
Costeşti;
24) H.C.J.A. 39/27.02.2015 privind aprobarea unor modalităţi de administrare a imobilului
situat în Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 87, aflat în domeniul public al Judeţului Argeş;
25) H.C.J.A. 52/26.03.2015 privind darea în administrare Consiliului Local Piteşti a unui
spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al
Municipiului Piteşti situat în imobilul din str. Craiovei, nr. 19, bloc E3c, aflat în domeniul public al
Judeţului Argeş;
26) H.C.J.A. 53/26.03.2015 privind aprobarea unor modalităţi de administrare a imobilului
situat în Municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab, nr. 68, aflat în domeniul public al Judeţului
Argeş;
27) H.C.J.A. 54/26.03.2015 privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 31,35 mp Uniunii
Naţionale pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Argeş, situat în imobilul din Municipiul
Câmpulung, str. Fraţii Goleşti, nr. 1, aflat în domeniul public al judeţului Argeş;
28) H.C.J.A. 55/26.03.2015 privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp, cu
destinaţia de activităţi comerciale situat în incinta Spitalului Orăşenesc ,,Regele Carol I” Costeşti, aflat
în domeniul public al judeţului Argeş;
29) H.C.J.A. 56/26.03.2015 privind închirierea unui teren în suprafaţă de 63 mp situat în
incinta fostului Spital ,,Dr. Ion Crăciun” Călineşti, pentru activităţi farmaceutice;
30) H.C.J.A. 57/26.03.2015 privind dezmembrarea imobilului teren în suprafaţă de 1325,09
mp, situat în Municipiul Piteşti, str. Victoriei, nr. 9, judeţul Argeş, în vederea constituirii dreptului de
superficie către S.C. Actual S.R.L. asupra terenului în suprafaţă de 63,03 mp aferent construcţiei
deţinute în proprietate şi trecerea acestuia în domeniul privat;
31) H.C.J.A. 58/26.03.2015 privind trecerea în domeniul privat a imobilului teren în
suprafaţă de 1136,26 mp, situat în Municipiul Câmpulung, str. Fraţii Goleşti, nr. 1 în vederea
constituirii dreptului de superficie în favoarea SC FLORION IMPEX SRL asupra terenului în
suprafaţă de 250 mp;
32) H.C.J.A. 59/26.03.2015 privind darea în administrare Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A a unei staţii de mixturi asfaltice aflată în domeniul privat al Judeţului Argeş;
33) H.C.J.A. 60/26.03.2015 privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei
Tehnico – Economice constituită la nivelul Consiliului Judeţean Argeş;
34) H.C.J.A. 81/29.04.2015 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a preţurilor de
vânzare a spaţiilor cu destinaţie medicală din cadrul Policlinicii II – Piteşti;
35) H.C.J.A. 82/29.04.2015 privind aprobarea clauzelor speciale ce vor fi cuprinse în
Contractele de vânzare cumpărare a spaţiilor cu destinaţie medicală din cadrul Policlinicii II Piteşti şi
împuternicirea Preşedintelui consiliului judeţean pentru a semna la notar Contractele de vânzare
cumpărare;
36) H.C.J.A. 83/29.04.2015 privind scoaterea din funcţiune şi casarea a trei mijloace fixe, în
vederea achiziţionării unor autoturisme noi prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto
naţional;
37) H.C.J.A. 84/29.04.2015 privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului
public al judeţului Argeş cu un imobil situat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti;
38) H.C.J.A. 85/29.04.2015 privind darea în administrare a unui apartament Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Comisariatul de Regim Silvic şi Cinegetic Ploieşti;
39) H.C.J.A. 102/28.05.2015 privind trecerea unor imobile – construcţii în domeniul privat al
Judeţului Argeş în vederea casării şi demolării;
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40) H.C.J.A. 103/28.05.2015 privind închirierea unor spaţii cu destinaţia de activităţi
comerciale/medicale situate în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, Muzeului şi
Pomiculturii Goleşti şi UAMS Şuici;
41) H.C.J.A. 104/28.05.2015 privind modificarea şi completarea inventarului domeniului
public al Judeţului Argeş;
42) H.C.J.A. 105/28.05.2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr.
234/26.11.2013 privind darea în administrare Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public
şi Privat al Judeţului Argeş a bunului ,,Combină Class Dominator 98 SL” aflat în domeniul privat al
Judeţului Argeş;
43) H.C.J.A. 106/28.05.2015 privind aprobarea modalităţilor de administrare a unui imobil
situat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti;
44) H.C.J.A. 107/28.05.2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 185/30.09.2014
privind scoaterea din funcţiune şi casarea mijlocului fix ,, Dacia Nova”, în vederea achiziţionării unui
autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional;
45) H.C.J.A. 108/28.05.2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 83/29.04.2015
privind scoaterea din funcţiune şi casarea a trei mijloace fixe în vederea achiziţionării unor
autoturisme noi prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional;
46) H.C.J.A. 109/28.05.2015 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a preţurilor
de vânzare a spaţiilor cu destinaţie medicală din cadrul Policlinicii II – Piteşti.
Pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri au fost întocmite contracte de administrare,
concesiune, protocoale, acte adiţionale şi procese verbale corespunzătoare.
De asemenea, Compartimentul Evidenţa şi Administrarea Patrimoniului a întocmit
documentaţia necesară în vederea începerii executării de lucrări cadastrale şi de intabulare: obţinerea
de certificate fiscale şi adeverinţe de rol de la primăriile pe raza cărora se află imobilele, prezentarea
dosarelor la Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş sau la notariate (pentru
legalizări acte de proprietate), precum şi ridicarea lor de la acelaşi Oficiu - pentru imobilele aflate în
domeniul public al judeţului Argeş şi în administrarea Consiliului Judeţean Argeş care nu deţineau
cărţi funciare.
Compartimentul Patrimoniu ţine evidenţa informatizată a imobilelor aflate în patrimoniul
Judeţului Argeş.
În luna noiembrie 2014 Compartimentul Patrimoniu a demarat procesul de inventariere anuală
a patrimoniului judeţului, iar angajaţii au făcut parte din comisiile de inventariere formate.
Pe tot parcursul perioadei iulie 2014-iunie 2015, angajaţii au participat frecvent în comisii de
predare-primire a bunurilor imobile aparţinând domeniului public sau privat al Judeţului Argeş.
Obiective pentru semestrul al II-lea al anului 2015
- Întocmirea rapoartelor şi referatelor în vederea elaborării proiectelor de hotărâre specifice
activităţii de patrimoniu, ce vor fi adoptate de Consiliul Judeţean Argeş;
- Evidenţa administrării şi monitorizarea patrimoniului Judeţului Argeş, precum şi
întocmirea actelor privind administrarea patrimoniului (întocmirea de contracte de
administrare sau de concesiune, acte adiţionale, protocoale de folosinţă gratuită, procese
verbale), precum şi finalizarea lor;
- Întocmirea şi finalizarea de documentaţii pentru lucrările cadastrale şi de intabulare;
- Organizarea şi participarea efectivă la operaţiunile de inventariere anuală şi inopinată a
bunurilor patrimoniale.
- Actualizarea ori de câte ori este cazul a evidenţei informatizate a imobilelor aflate în
patrimoniul Judeţului Argeş;
- Participă la lucrările şi acţiunile premergătoare procesului de vânzare, precum şi în comisia
de vânzare a spaţiilor cu destinaţie medicală conform OUG 68/2008; pentru finalizarea
acestor acţiuni, se îngrijeşte de semnarea actelor notariale de vânzare cumpărare, precum şi
de modificarea şi completarea inventarului domeniului public şi privat al Judeţului Argeş,
în consecinţă;
- Orice alte sarcini dispuse de preşedintele Consiliului Judeţean Argeş sau de şeful ierarhic
superior.
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• UNITATEA JUDEŢEANĂ DE MONITORIZARE A SERVICIILOR
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
Pe întreaga perioadă ce face obiectul prezentei raportări, respectiv 01Iulie 2014 – 30 Iunie
2015, Unitatea Judeţeană de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice a înregistrat
lucrări, acoperind întreaga gamă de atribuţii ce-i revin.
În acest sens:
1. A monitorizat serviciile comunitare de utilităţi publice care asigură următoarele utilităţi:
- Alimentare cu apă;
- Canalizarea şi epurarea apelor uzate;
- Colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
- Salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;
- Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
- Transport public local;
- Iluminat public;
2. A monitorizat implementarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice precum şi a planurilor de implementare aferente în cazul
comunelor şi oraşelor, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale vizate şi
structurile asociative ale acestora organizate teritorial, prin adrese, discuţii, informări,
controale (unde a fost cazul);
3. A colaborat pentru asigurarea elaborării noilor strategii locale (pentru perioada 2014 2020) privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice în cazul
comunelor sau oraşelor, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale vizate şi
structurile asociative ale acestora organizate teritorial prin adrese, discuţii, informări,
controale (unde a fost cazul);
4. A cules, verificat, sintetizat şi prelucrat datele cu privire la lucrările de investiţii
(indiferent de forma de finanţare) pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, din
localităţile judeţului şi pentru realizarea şi actualizarea permanentă a bazei de date din
programul ,,SMIS 2903’’, în vederea evaluării la nivel naţional a stării serviciilor SCUP;
5. A colaborat cu consiliile locale la realizarea ,,Raportului de monitorizare trimestrial/
semestrial pentru serviciile comunitare de utilităţi publice”;
6. A cules, verificat, sintetizat şi prelucrat datele cu privire la indicatorii de performanţă, de
la operatori şi consiliile locale pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, din
localităţile judeţului şi pentru realizarea şi actualizarea permanentă a bazei de date din
programul ,,SMIS 2903’’, în vederea evaluării la nivel naţional a stării serviciilor SCUP;
7. A pregătit şi transmis rapoarte de activitate/monitorizare către Biroul prefectural,
Unitatea Centrală de Monitorizare, precum şi autorităţilor de management care
gestionează instrumentele structurale şi programele operaţionale cu impact în domeniul
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
8. A cules, verificat, sintetizat şi prelucrat datele cu privire la sistemele în funcţiune (total
km. reţea transport şi distribuţie) pentru alimentări cu apă şi canalizare de la operatori şi
consiliile locale pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, din localităţile judeţului
şi pentru realizarea şi actualizarea permanentă a bazei de date din programul
,,A.N.R.S.C’’, în vederea evaluării la nivel naţional a stării infrastructurii tehnico-edilitare
aferente acestora, precum şi la activitatea operatorilor din domeniul serviciilor SCUP;
9. A elaborat şi transmis ,,Situaţia localităţilor rurale cu sisteme centralizate de alimentare
cu apă potabilă şi de canalizare către Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice, A.N.R.S.C, Unitatea Centrală de Monitorizare, precum şi
autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi programele
operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
10. A monitorizat implementarea ,,Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor’’ prin
dezvoltarea unui sistem integrat de management şi implementarea sistemelor de colectare
selectivă şi valorificare a deşeurilor şi ambalajelor la nivelul persoanelor fizice,
instituţiilor publice şi al agenţilor economici şi a pregătit şi transmis rapoarte de
monitorizare către Biroul prefectural, Unitatea Centrală de Monitorizare, precum şi
autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi programele
operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.
27

• COMPARTIMENT ELABORARE DEVIZE LUCRĂRI PUBLICE
În perioada noiembrie 2014 - iunie 2015 Compartimentul Elaborare Devize din cadrul
Direcţiei Tehnice s-a preocupat de rezolvarea următoarelor probleme:
• Înregistrarea lucrărilor repartizate;
• Redactarea răspunsurilor în termen la solicitările primite de compartimentul nostru;
• Participare în comisiile de recepţie a lucrărilor de construcţii şi reparaţii la imobilele
aflate în administrarea Consiliului Judeţean Argeş;
• Întocmirea a antemăsurătorilor şi devizelor estimative pentru lucrările de reparaţii curente
necesar a fi efectuate la imobilele aflate în domeniul public şi privat al judeţului Argeş;
În perioada sus menţionată au fost întocmite antemăsurători şi devize estimative pentru
următoarele obiective:
• Palat Administrativ:
- Reparaţii (zugrăveli interioare, pardoseli parchet laminat,vopsitorii tâmplărie)
camerele 123, 129,136,137,186,206, 211, 212,215,159,196, casierie etaj 2;
- Igienizare pod;
- Realizat grup sanitar persoane cu dizabilităţi;
- Reparaţii grup sanitar parter, etaj 2, etaj 3.
• Centrul Judeţean de Analize Medicale
- Reparaţii interioare şi hidroizolaţii acoperiş.
• Centrul Militar Judeţean Argeş
- Reparaţii instalaţii sanitare şi tâmplărie PVC şi AL.
• D.G.E.P. Argeş – b-dul Republicii, Piteşti
- Lucrări de desfundat canalizare.
• Centrul de Transfuzie Sanguină Piteşti
- Reparaţii interioare.
• Teatrul ,, Aşchiuţă”
- Igienizare pod.
• Imobil str. Garoafelor nr. 4, Piteşti
- Reparaţii clădire, montat termosistem, refacere împrejmuire.

DIRECŢIA INVESTIŢII
• SERVICIUL INVESTITII
În perioada 1 martie – 30 iunie 2015 Serviciul Investiţii din cadrul Direcţiei Investiţii a
desfăşurat activităţi specifice de control, monitorizare şi verificare a execuţiei investiţiilor
(infrastructura rutieră, civile etc. cu terţi) şi a lucrărilor de reparaţii, întreţinere doar pentru
infrastructura rutieră realizate de Regia Autonomă Judeţeana de Drumuri Argeş R.A., precum şi
acţiuni conexe acestora.
Astfel, în perioada amintită au fost întreprinse următoarele activităţi:
A fost verificată execuţia investiţiilor şi lucrărilor de reparaţii curente, întreţinere
infrastructură rutieră în cadrul Comisiei de verificare a execuţiei investiţiilor şi lucrărilor de
reparaţii, întreţinere pentru infrastructura rutieră, conform dispoziţiei 120/23.03.2015.
Lucrări de reparaţii, întreţinere infrastructura rutieră realizate de Regia Autonomă Judeţeana
de Drumuri Argeş R.A.
Deszăpezire martie 2015 - drumuri judeţene.
Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 679 D Ungheni-Recea-Negraşi; DJ 731 B Băbana-Richiţele;
DJ 679 Păduroiu-Lunca Corbului-Bârla; DJ 703 B Mârghia-Padureţi-Costeşti; DJ 703 I Brădet - Lac
Vidraru; DJ 678 A Ciofrângeni - Cepari ; DJ 731 Domneşti-Slatina;
Pietruire pe DJ 679 C Izvoru-Mozăceni; DJ 679 A Căldăraru-Recea; DJ 703 F: lim. jud.
Vâlcea-Urluieşti-Cepari; DJ 703 H Curtea de Argeș-valea Danului-Cepari; DJ 703 B Morăreşti-UdaVedea, DJ 738 Poienari de Muscel-Mihăieşti; DJ 731 D Miceşti-Valea Nandrii; DJ 679 D UngheniRecea-Negraşi; DJ 703 Cuca-Ciomăgeşti; DJ 703 B Marghia-Lim. Judeţul Olt; DJ 703 B CosteştiŞerbăneşti; DJ 703 I Brădet-Lac Vidraru; DJ 508 Teiu-Buta;
Reparaţii asfaltice pe DJ 703 E Piteşti-Băbana-Cocu; DJ 731 Piscani-Domneşti-Slatina; DJ
679 Păduroiu-Bârla; DJ 659 Piteşti-Bradu-Negraşi-Mozăceni; DJ 508 Furduieşti-Teiu; DJ 704 E
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Bascovele-Ursoaia; DJ 703 A Cocu-Poiana Lacului; DJ 703 K Mărăcineni-Budeasa-Valea Mărului;
DJ 504 Popeşti-Izvoru-Vulpeşti şi DJ 703 B Mârghia-Pădureţi-Costeşti; DJ 503 Slobozia-Rociu-Oarja;
DJ 703 B Morăreşti-Silistea-Vedea; DJ 702C Leordeni-Bogaţi; DJ 679 F Bârla-Bădeşti-Băi; DJ 737
Câmpulung-Mioarele; DJ 735 Câmpulung-Bughea de Sus-Albeşti; DJ 703 I Merişani-Muşăteşti;
DJ 732 Aninoasa-Slănic; DJ 703 Cuca-Ciomăgeşti;
Siguranţa circulaţiei:
Montat table indicatoare pe DJ 703 B Siliştea-Căteasca-Leordeni; DJ 738 Poienari-JugurDrăghici; DJ 732 Stâlpeni-Slănic; DJ 723 Lim. Jud. Dâmboviţa-Boteni; DJ 703 E Piteşti-BăbanaCocu; DJ 731 B Sămara-Băbana-Richiţele-Cocu;
Marcaje rutiere pe DJ 739 Beleţi-Negreşti; DJ 702 Topoloveni-Boteşti.
Investiţii
Lucrări în continuare
1. Reparaţii clădiri existente pentru realizarea Unitate de Asistenta Medico - Socială
Domneşti – stadiul fizic realizat 50 %;

Lucrări noi
1. Podeţ pe DJ 725 Stoeneşti – Dragoslavele, km 3+400, com. Stoeneşti, judeţul Argeş predare amplasament;
2. Podeţ pe DJ 725 Stoeneşti – Dragoslavele, km 3+500, com. Stoeneşti, jud. Argeşpredare amplasament;
- Au fost verificate situaţiile de lucrări şi s-a implementat procedura de administrare la
plată a acestora;
- A fost verificată respectarea tehnologiilor de execuţie şi aplicarea corectă a acestora în
vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în
normele tehnice în vigoare;
- Au fost întocmite referate de necesitate, caiete de sarcini privind achiziţionarea
serviciilor de proiectare şi execuţie pentru obiectivele cuprinse în,,Programul de
investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare’’, după cum urmează:
Execuţie:
• Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 731 D Miceşti-Purcăreni-Valea Nandrii-Găneşti,
km 4+850-7+450, în comună Miceşti;
• I.B.U. pe DJ 740 Mărăcineni-Miceşti-Zărneşti, km 15+400-16+400, L=1 km, com.
Mălureni;
29

• Podeţ pe DJ 725 Stoeneşti-Dragoslavele, km 3+500, comuna Stoeneşti;
• Podeţ pe DJ 725 Stoeneşti- Dragoslavele, km 3+400, comuna Stoeneşti;
• I.B.U. pe DJ 704 E Ursoaia - Bascovele - Ceaureşti (DJ 678 A), km 20+300-22+500, L =
2,2 km, în comună Poienarii de Argeş;
• Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D) Bîrzeşti-Negreşti-Zgripteşti-Beleţi (DJ 702) peste râul
Argeşel, km 0+145, în com. Vultureşti, judeţul Argeş;
• Modernizare DJ 704 F Băiculeşti - Tutana - Poienari, km 0+000 - 1+000; km 1+600 2+135, L = 1,535 km; Modernizare DJ 704 H Merişani - Băiculeşti, km 9+490 - 10+090, L
= 0,6 km, la Băiculeşti;
• Sala de conferinţe şi de pregătire profesională.
Proiectare:
• Modernizare DJ 703 B Morăreşti - Udă, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, la Uda-servicii
expertiza tehnică şi D.A.L.I..;
• Modernizare DJ 730 A lim. jud. Brasov-Podu Dâmboviţei, km 7+713-24+713, L=17 km, în
comuna Dimbovicioara- servicii expertiza tehnică ;
• Construcţie prag de fund la pod pe DJ 703 B Căteasca - Leordeni, km 84+723, peste râul
Argeş, în comună Căteasca- servicii expertiza tehnică şi D.A.L.I..;
• Modernizarea drumului judeţean DJ 504 lim. Jud. Teleorman - Popeşti - Izvoru - Recea Cornăţel - Vulpeşti (DN 65 A), km 110+700 - 136+695, L = 25,995 km, pe raza com.
Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş - servicii expertiza tehnică şi D.A.L.I..;
• Modernizarea drumului judeţean DJ 503 lim. Jud. Giurgiu - Slobozia - Rociu - Oarja Catanele, km 98+000 - 140+034, L = 42,034 km, jud. Argeş - servicii expertiza tehnică şi
D.A.L.I..;
• Pod pe DJ 741 Piteşti - Valea Mare - Făgetu - Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea
Mare (Ploscaru), la Stefăneşti- servicii S.F.;
• Pod DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihaeşti peste râul Târgului, km 21+900, în com. Mihăeţtiservicii S.F.;
• Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C) - Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152 m,
în com. Valea Danului - servicii S.F.;
În urma influentelor apărute la buget, au fost întocmite lunar : Lista obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Argeş; Programul de investiţii publice; Situaţia
angajamentelor legale; Proiecte de angajamente legale pentru fiecare obiectiv; Cereri de
admitere la finanţare.
S-au obţinut Certificate de Urbanism pentru:
• I.B.U. pe DJ 740 Mărăcineni-Miceşti-Zărneşti, km 15+400-16+400, L=1 km, com.
Mălureni;
• Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 731 D Miceşti-Purcăreni-Valea Nandrii-Găneşti,
km 4+850-7+450, în comună Miceşti.
S-au obţinut avize de la Electrică, Protecţia Mediului şi Romtelecom pentru obiectivul
,,I.B.U. pe DJ 740 Mărăcineni-Miceşti-Zărneşti, km 15+400-16+400, L=1 km, com. Mălureni ’’;
S-a întocmit documentaţia pentru obţinerea Acordului de mediu pentru obiectivul ,,I.B.U.
pe DJ 740 Mărăcineni-Miceşti-Zărneşti, km 15+400-16+400, L=1 km, com. Mălureni ’’;
S-au eliberat 7 autorizaţii de amplasare în zona drumului DJ 734 Lereşti - Voina; DJ
730 Dâmbovicioara - Ciocanu;
Participarea în cadrul Comisiei tehnico-economice la nivelul Consiliului Judeţean Argeş.
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• SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ
1. În perioada 2014 - 2015, Direcţia Investiţii a Consiliului Judeţean Argeş are în
implementare următoarele proiecte:
• “Amenajarea complexului muzeal Goleşti – reabilitarea, conservarea şi punerea în
valoare”
o Contractul de finanţare s-a semnat pe data de 11.07.2013;
o Perioada de implementare este de 29 luni, conform Actului adiţional nr. 2;
o Valoarea totală a proiectului este de 10.929.649,88 lei;
o Asistenţă financiară nerambursabilă este de 7.790.995,30 lei;
o Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile este de 155.819,91 lei;
o Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile este de 1.040.833,70 lei.

•

“Castrul Câmpulung Jidova – un simbol al Romei la graniţa dintre imperiu și lumea
barbară”. Obiectivul proiectului este valorificarea potenţialului turistic local, prin promovarea
„Castrului Câmpulung Jidova - un simbol al Romei la graniţa dintre imperiu şi lumea barbară”
- componentă a mediului antropic, în vederea creşterii gradului de atractivitate ca destinaţie
turistică al municipiului Câmpulung și implicit a judeţului Argeș.

Durata de implementare a proiectului, în urma Actului adițional nr. 5 este de 50 luni, perioadă
în care va fi demarată o campanie de promovare prin mai multe canale specifice: mass-media
– televiziune prin difuzarea spoturilor radio şi tv, prin participare la emisiuni cu specific
turistic. În cadrul proiectului se vor organiza două evenimente, primul fiind „Festivalul cu
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specific roman „Sigiliul Romei în Argeş” şi cel de al doilea „Sesiunea Naţională de
Comunicări Istorice „Ecosinteze şi etnosinteze carpatine”.
Valoarea totală a proiectului este de 971.584,64 lei;
Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 767.865,28 lei;
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile este de 15.670,72 lei;
2. În perioada 2014 - 2015, Direcţia Investiţii a Consiliului Judeţean Argeş are în monitorizare următoarele proiecte:
•

Modernizare DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina în vederea îmbunătăţirii şi
dezvoltării infrastructurii de turism, Km 0+000-19+840, L=19,84 km
În data de 21.03.2011 au început lucrările de modernizare aferente proiectului menţionat şi
s-au finalizat după 9 luni de execuţie, în 21 decembrie 2011;
În data de 16.01.2012 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor aferente proiectului mai
sus menţionat;
Implementarea proiectului s-a finalizat în luna iulie 2012, proiect promovat conform
activităţilor proiectului (emisiune TV, un spot radio şi anunţuri de presă);
Proiectul se află în monitorizare pe o perioadă medie de 5 ani;
Valoarea totală a proiectului este de 53.263.902,44 lei;
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată este de 41.351.925,62 lei;
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile este de 843.917,00 lei.

•

„Modernizare DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara –Ciocanu – limita jud.
Braşov, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0 + 000 – 9 +
550, l = 9,550 km”
În data de 10.06.2010 au început lucrările de modernizare aferente proiectului menţionat şi
s-au finalizat după 6 luni de execuţie, în decembrie 2010;
În data de 13.01.2011 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor aferente proiectului mai
sus menţionat;
Implementarea proiectului s-a finalizat în luna iunie 2011, proiect promovat conform
activităţilor proiectului (emisiune TV, un spot radio şi anunţuri de presă);
Proiectul se află în monitorizare pe o perioadă medie de 5 ani;
Valoarea totală a proiectului este de 16.380.415,84 lei;
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată este de 12.748.119,00 lei;
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile este de 254.962,38 lei.
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•

“Zona montană a Argeşului şi Muscelului – diversitate şi unicitate în România” - cu o
perioadă de implementare de 24 luni. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea
şi consolidarea turismului din judeţul Argeş, prin sprijinirea promovării produselor specifice,
în vederea dezvoltării durabile a turismului la nivel local, judeţean, regional şi naţional.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie valorificarea potenţialului turistic local prin
promovarea identităţii culturale – componentă a mediului antropic, în scopul creşterii gradului
de atractivitate ca destinaţie turistică, a judeţului Argeş. In cadrul proiectului au fost realizate:
un portal de informaţii pentru promovarea produsului turistic (www.agturism.ro); o strategie
de marketing privind obiectivul general al proiectului; s-au realizat materiale de promovare (1
mash, 500 afişe, 10.000 broşuri, 20.000 pliante, 200 invitaţii, 500 postere, 10 bannere, 10.000
albume (5000 albume flora, 5000 albume montane). Alături de aceste activităţi au fost
organizate şi două evenimente :
- Concurs escaladă sportivă MEMORIAL BEBE NISTORESCU (14 septembrie
2013);
- EXPOZIŢIE FOTOGRAFICĂ “Argeş-Muscel, unicitate şi diversitate” în perioada 18 - 22 septembrie 2013.
Valoarea totală a proiectului este de 971.584,64 lei;
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată este de 741.840,40 lei;
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile este de 15.139,60 lei.

Manager proiecte: “Amenajarea complexului muzeal Goleşti – reabilitarea, conservarea şi
punerea în valoare”; Modernizare DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina în vederea
îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, Km 0+000-19+840, L=19,84 km; „Modernizare
DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara –Ciocanu – limita jud. Braşov, în vederea
îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0 + 000 – 9 + 550, l = 9,550 km” - Claudia
Ionescu.
Manager proiect “Castrul Câmpulung Jidova – un simbol al Romei la graniţa dintre imperiu
și lumea barbară” - Raluca Negrilescu
Responsabil tehnic “Zona montană a Argeşului şi Muscelului – diversitate şi unicitate în
România” - Doru Truţă.

• COMPARTIMENT “MONITORIZAREA DRUMURILOR JUDEŢENE ŞI COMUNALE”
În perioada 01 iulie 2014 - 30 iunie 2015 Compartimentul “Monitorizarea Drumurilor Judeţene şi Comunale” din cadrul Direcţiei Investiţii a desfăşurat activităţi specifice de control,
monitorizare şi verificare a acţiunilor întreprinse de autorităţile locale, R.A.J.D. Argeş şi terţe părţi în
privinţa întreţinerii, reparaţiei şi construcţiei de drumuri locale şi judeţene, precum şi acţiuni conexe
acestora.
Astfel, în perioada amintită au fost întreprinse următoarele activităţi :
1. Monitorizarea lucrărilor aflate în execuţie pe drumurile judeţene şi comunale.
Au fost monitorizate drumurile judeţene aflate în execuţie:
• DJ 703 I – Molivişu - Vidraru;
• DJ 731 D – Miceşti - Dârmăneşti;
• DJ 731 D –Pietroşani - Coşeşti;
• DJ 703 B - Şerbăneşti - Costeşti;
• DJ 679 D - Recea - Ungheni;
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• DJ 679 D - Recea - Negraşi;
• DJ 740 - Miceşti - Purcăreni;
• Drum comunal Uliţa Bisericii, comuna Cotmeana.
2.

Verificarea documentaţiilor pentru Domeniul reabilitare/modernizare a drumurilor
publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca
drumuri de interes local şi drumuri judeţene.
Au fost verificate documentaţiile pentru pietruirea drumurilor judeţene după cum urmează:
• DJ 703 I – Molidișu-Vidraru;
• DJ 731 D – Miceşti - Dârmăneşti;
• DJ 731 D –Pietroşani - Coşeşti;
• DJ 703 B – Şerbăneşti – Costeşti;
• DJ 679 D – Recea –Ungheni;
• DJ 679 D – Recea – Negraşi.
Au fost verificate documentaţiile pentru asfaltarea drumului judeţean DJ 740 - Miceşti –
Purcăreni.

3.

Întocmirea proceselor verbale, a notelor de constatare şi evaluarea pagubelor
produse în urma fenomenelor hidrometeorologice în cadrul comisiei numite de
Ordinul Prefectului nr. 238/15.07.2014
Compartimentul “Monitorizarea Drumurilor Judeţene şi Comunale” a participat în cadrul
comisiilor numite prin Ordinul Prefectului nr.238/15.07.2014, privind constatarea şi evaluarea
pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice din perioada 28 – 30 iulie 2014 în
următoarele comune:
Albeştii de Argeş
Albeştii de Muscel
Albota
Aninoasa
Arefu
Băbana
Bascov
Bogaţi
Bradu
Brăduleţ
Budeasa
Cepari

Cetăţeni
Ciofrângeni
Ciomăgeşti
Corbeni
Poiana Lacului
Poienarii de Argeş
Poienarii de Muscel
Popeşti
Priboieni
Râca
Răteşti
Recea

Sălătrucu
Săpata
Schitu Goleşti
Ştefan cel Mare
Stolnici
Şuici
Suseni
Tigveni
Uda
Valea Danului
Vedea

4.

Verificarea documentaţiilor necesare alocării sprijinului financiar pentru refacerea
podeţelor, drumurilor judeţene şi comunale afectate de calamităţi.
Au fost întocmite situaţii privind evaluarea pagubelor produse în urma calamităţilor din
perioada martie august 2014 şi înaintate Instituţiei Prefectului pentru elaborarea Notei de
fundamentare privind alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Argeş.
Au fost verificate documentaţiile necesare alocării sprijinului financiar pentru refacerea
podeţelor, drumurilor judeţene şi comunale afectate de calamităti, în urma alocării de fonduri prin HG
667/2014 şi HG 805/2014, pentru :
Albeştii de Argeş
Aninoasa
Băbana
Bălileşti
Bârla

Corbeni
Costeşti
Hârseşti
Mălureni
Merişani

Poiana Lacului
Poienarii de Argeş
Recea
Săpata
Ştefan cel Mare
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Bascov
Brăduleţ
Budeasa
Cetăţeni
Cicăneşti
Ciofrângeni

Miceşti
Nucşoara
Pietroşani

Stolnici
Tigveni
Valea Danului
Vedea

Totodată au fost alocate sume, prin HG667/2014 şi HG805/2014, pentru refacerea drumurilor
judeţene afectate de calamităţi, drumuri administrate de R.A.J.D. Argeş:
• DJ 703 I - Muşăteşti-Brăduleţ-comuna Brăduleţ;
• DJ 703 B Morăreşti-Vedea, comuna Vedea;
• DJ 703 E Piteşti-Băbana km 14 +776, peste pârâul Vârtej, comuna Băbana;
• DJ 679 Săpata-Lunca Corbului, comuna Săpata;
• DJ 731 Piscani-Domneşti, comuna Pietroşani;
• DJ 740 Mărăcineni-Zărneşti;
• DJ 703 Cuca-Ciomăgeşti, comuna Cuca;
• DJ 679 Lunca Corbului-Bârla;
• DJ 704 G Albeşti-Cicăneşti, comuna Cicăneşti;
• DJ 703 B Lunca Corbului-Costeşti;
• DJ 731B comuna Poiana Lacului.
Refacere pe DJ 704 D Prislop-Lupuieni km 1+200-1+600 platforma şi acostamentul drumului
prezintă prăbuşiri de maluri atât pe partea stângă, cât şi pe partea dreaptă, ducând la îngustarea
drumului, sub 3 m, în două puncte, la Băbana.
Refacere pod pe DJ 703 E Piteşti-Băbana-Cocu, km 14+776 pod peste pârâul Vârtej prezintă
aripa pod partea dreaptă în amonte dislocată şi eroziune mal drept L = 200 m, la Băbana.
Refacerea eroziunii de mal drept al râului Cotmeana care a distrus împrejmuirea de plasă de
sârmă pe fundaţia din beton pe DJ 679 Lunca Corbului-Bârla în zona districtului de drumuri judeţene
în comuna Hârseşti.
Refacere drum DJ 703 sat Sineşti, pct. Goganu, cu afectare platformă drum pe lungime de 300
m reactivare alunecare de teren.
Refacere drum DJ 703 sat Cuca, pct. Corbu - afectare acostament şi terasament reactivare
alunecare de teren.
Refacere drum DJ 703 sat Cuca, pct. Săraru Ilie, afectare acostament şi terasament - reactivare
alunecare de teren, prăbuşire 1 podeţ tubular D 1.200 mm, L= 5 m.
Refacere rampă de acces, aripă mal drept amonte, calibrare albie şi drum acces la pod BA pe
DJ 740 Mărăcineni-Zărneşti, la km 16+497, L=55 m, peste râul Vâlsan în comuna Mălureni, judeţul
Argeş.
Refacere pod DJ 703 K Mărăcineni-Budeasa-Valea Mărului peste râul Vâlsan km 14+889,
comuna Budeasa, judeţul Argeş.
Refacere DJ 702 (drum şi pod) Topoloveni-Boteşti, km 26+710, km 26+970, km 27+000.
5.

Referate şi răspunsuri privind cercetarea şi soluţionarea cererilor şi petiţiilor
adresate conducerii Consiliului Judeţean Argeş privind drumurile judeţene şi
comunale.
Au fost formulate răspunsuri şi soluţionate cereri şi petiţii adresate conducerii C.J. Argeş de
către locuitori ai următoarelor comune:
Băbana
Bălileşti
Bârla
Bascov
Brăduleţ
Cetăţeni
Ciofrângeni

Hârseşti
Mălureni
Merişani
Miceşti
Nucşoara
Poiana Lacului
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Recea
Săpata
Ştefan cel Mare
Stolnici
Tigveni
Valea Danului

Corbeni

Lunca Corbului

Vedea

6.

Referate şi rapoarte privind finanţarea şi execuţia lucrărilor de reparaţii,
întreţinere şi investiţii a drumurilor judeţene şi comunale, înaintate spre aprobare
conducerii Consiliului Judeţean Argeş.
Au fost întocmite referate şi rapoarte privind finanţarea şi execuţia lucrărilor de reparaţii,
întreţinere şi investiţii a drumurilor judeţene şi comunale pentru:
Albeştii de Muscel
Băiculeşti
Bălileşti
Bascov
Bogaţi
Bughea de Jos
Căteasca

Cepari
Ciofrângeni
Cotmeana
Lunca Corbului
Mălureni
Mioarele
Priboieni

Sălătrucu
Săpata
Tigveni
Uda
Valea Danului
Vedea
Vlădeşti

7.

A fost verificată execuţia investiţiilor şi lucrărilor de reparaţii curente, întreţinere
infrastructură rutiera în cadrul Comisiei de verificare a execuţiei investiţiilor şi
lucrărilor de reparaţii, întreţinere pentru infrastructura rutieră, conform dispoziţiei
120/23.03.2015.
• DJ 703 I – Molidișu-Vidraru;
• DJ 731 D – Miceşti-Dârmăneşti;
• DJ 731 D –Pietroşani-Coşeşti;
• DJ 703 B – Şerbăneşti-Costeşti;
• DJ 679 D – Recea-Ungheni;
• DJ 679 D – Recea-Negraşi;
• DJ 740 – Miceşti-Purcăreni;
• Drum comunal Uliţa Bisericii, comuna Cotmeana.
Lucrări de investiţii – “Reparaţii clădiri existente pentru realizare unitate de asistenţă medicosociala Domneşti, judeţul Argeş”
8.

Au fost verificate situaţiile de lucrări şi s-a implementat procedura de administrare
la plată a acestora.

9.

A fost verificată respectarea tehnologiilor de execuţie şi aplicarea corectă a acestora
în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în
contract şi în normele tehnice în vigoare.

10. Participarea în comisiile de recepţie privind stadiul fizic al investiţiilor şi lucrărilor
de reparaţii curente, întreţinere infrastructură rutieră, la terminarea lucrărilor şi
recepţia finală a investiţiilor, în situaţiile în care se decide componenţa comisiei prin
dispoziţie.
A fost recepţionată staţia de asfalt, aparţinând R.A.J.D. Argeş, cu o capacitate de 67-80
tone/oră, amplasată în comuna Căteasca.
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DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM
Consiliul Judeţean Argeş, prin Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, coordonează
activată̆țale de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean, conform legii, stabile̦te
orientările generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a
localităţilor și asigură:
- preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi
zonal, precum şi a investiţiilor prioritare de interes naţional, regional sau judeţean, în cadrul
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative
ale localităţilor din judeţ;
- avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor
administrativ-teritoriale din componenţa judeţului, conform competențelor prevăzute de
lege;
- aprobarea, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef, a documentaţiilor de amenajare a
teritoriului;
- elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a planurilor zonale de amenajare
a teritoriului care sunt de interes judeţean;
- respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului
aprobate și respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii
pe teritoriul administrativ al judeţului;
- emiterea autorizațiilor de construire/desfiinţ̦are, cu avizul primarilor, pentru lucrări care se
execută pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale sau în
extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate;
- asistenţă tehnică de specialitate, analizarea şi avizarea cererilor depuse pentru emiterea
certificatelor de urbanism şi documentaţiilor pentru emiterea autorizaţiilor de construire din
competenţa de emitere a primarilor comunelor şi oraşelor care nu au constituite structuri de
specialitate, în condiţiile legii;
- transmiterea periodic către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a
situaţiilor cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului
şi urbanism.
Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Județean Argeş̦ este
structurată în trei compartimente:
1. Compartimentul Urbanism, Cadastru şi Amenajarea Teritoriului;
2. Compartimentul Avizare, Autorizare şi Control;
3. Compartimentul Protecţia Mediului.
În perioada 1 iulie 2014 - 30 iunie 2015 Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a
fost condusă, după cum urmează :
• 1 - 16 iulie 2014 – doamna arhitect şef Oprescu Ileana - Doina;
• 16 iulie 2014 – 1 iunie 2015 interimar domnul arhitect şef Tache Doru - Lucian;
• 1 iunie 2015 – 30 iunie 2015 doamna arhitect şef Tache Andreea - Cosmina.
1.

COMPARTIMENTUL URBANISM, CADASTRU ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
La data de 30 iunie 2015, situaţia Planurilor Urbanistice Generale aferente unităților
admistrativ-teritoriale din Județul Argeş̦ este următoarea :
TOTAL 102 localităţi, din care:
- localități cu P.U.G.- urile în termen de valabilitate – 49 ;
- localități care au P.U.G.- urile în curs de reactualizare – 11 ;
37

- localități cu P.U.G.-urile expirate – 25;
- localită̆ți pentru care nu sunt date suficiente – 17;
15 localități cu P.U.G.-uri a căror valabilitate expiră la sfârşitul anului 2015 au fost atenţionate
prin adresa nr. 6410/12.05.2015 să-şi prevadă în rectificarea bugetului sumele necesare demarării
reactualizării documentaţiilor respective;
În arhiva direcției se regăsesc:
- 335 P.U.Z.-uri – perioada 2005 – 2014;
82 P.U.G.- uri parte scrisă + parte desenată;
4 P.U.G.-uri numai parte scrisă;
- un P.U.G. numai parte desenată.
În data de 18.02.2015 a fost avizat Planul de Urbanism General şi Regulamentul Local de
urbanism al comunei Mozăceni.
Prin adresa nr. 45297 din data de 29.05.2015 din partea Ministerului Dezvoltării şi
Administraţiei Publice s-a solicitat o informare privind stadiul elaborării/actualizării Planurilor
urbanistice generale şi a regulamentelor de urbanism ale localităţilor din judeţul Argeş pentru care se
solicită cofinanţare, în cadrul programului de finanţare anual.
Numărul unităţilor administrativ teritoriale care au solicitat cofinanţare, care au contracte în
derulare şi transmis către minister este de 27.
Pentru coordonarea dezvoltării urbanistice integrate a unor zone din localităţi caracterizate
printr-un grad ridicat de complexitate şi o dinamică urbană accentuată sau pentru stabilirea unor
reglementări urbanistice noi pentru zone din localităţi insuficient reglementate prin PUG, a fost
necesară avizarea unor planuri urbanistice zonale.
În perioada de referință Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a emis aviz favorabil
pentru următoarele planuri urbanistice zonale :
1. P.U.Z. - Înfiinţare pensiune agroturistică – Lacul – Înfiinţare parc şi amplasare căsuţe de
vacanţă, comuna Lunca Corbului, sat Lunca Corbului;
2. P.U.Z. - Construire spaţii de locuit, depozitare şi agricole şi împrejmuire teren, comuna
Lunca Corbului, sat Cieşti;
3. P.U.Z. - Hală producţie sediu administrativ, cabină poartă, centrală termică, împrejmuire
teren şi utilităţi, comuna Căteasca, sat Coşeri.
2. COMPARTIMENTUL AVIZARE, AUTORIZARE SI CONTROL
Analizarea proiectelor depuse în vederea autorizării şi executării lucrărilor de construire a
impus în prealabil:
- analizarea compatibilităţilor scopului declarat pentru care s-a solicitat emiterea certificatului de urbanism, cu reglementările din documentaţiile de urbanism legal aprobate;
- determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a obiectivelor
cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului;
- formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, care devin obligatorii pentru realizarea investiţiei;
- stabilirea avizelor necesare obţinerii autorizației de construire;
- stabilirea taxelor necesare ce se plătesc de către investitor, atât pentru emiterea certificatului de urbanism, cât şi pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare.
În perioada 1 iulie 2014 - 30 iunie 2015 s-au emis:
1. Certificate de – 19;
2. Autorizaţii de construire – 11;
3. Avize în vederea emiterii Certificatului de urbanism de către Primar – 4;
4. Avize în vederea emiterii Autorizaţiei de construire de către Primar – 3;
Pentru aceste lucrări s-au încasat următoarele sume provenite din taxe:
• Certificate urbanism - taxă aviz structură specialitate
= 266 lei;
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- taxă certificat urbanism
TOTAL
• Autorizaţii construire - taxă aviz structură specialitate
- taxă autorizaţie construire
TOTAL
TOTAL GENERAL

= 231 lei;
= 497 lei.
= 154 lei;
= 21456 lei;
= 21610 lei
= 22107 lei

Autorizaţii de construire eliberate pentru investiţii importante în judeţul Argeş, în
perioada 1.07.2014 – 30.06.2015 sunt:
1. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş – Consiliul Judeţean – “Asfaltare pe DJ
741 DN 7 - Piteşti-Valea Mare - Făget - Mioveni DN 73 D”, Oraş Ştefăneşti, Oraş
Mioveni;
2. S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti “Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelei de distribuţie şi reţelei de canalizare în aglomerarea Piteşti”, comuna Albota
şi comuna Moşoaia;
3. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş Piteşti “Modernizare drum judeţean DJ
725 Stoeneşti – Dragoslavele km 3+313 – 6+626 L = 3,313 km”, comuna Stoeneşti şi
Dragoslavele;
4. Primăria Godeni – “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
agriculturii” în comuna Godeni, satele Godeni, Coteşti, Capu Piscului, Malu.
3. COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI (vezi secţiunea MEDIU)
4. ALTE ACTIVITĂȚI RELEVANTE ALE DIRECȚIEI AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
În cadrul celor trei compartimente a căror activitate a fost coordonată de arhitectul şef au mai
fost desfăşurate şi alte activităţi:
- participarea la şedinţele lunare ale Comisiei Zonale nr. 8 a Monumentelor Istorice, în
vederea emiterii avizelor Direcţiilor Judeţene pentru Cultură pentru lucrări specifice
aferente judeţelor: Argeş, Prahova, Teleorman, Dîmboviţa, Giurgiu (arhitectul şef în
calitate de membru al comisiei);
- participarea la ședinţ̦ele Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Judeţean Argeş
(arhitectul şef în calitate de membru al comisiei);
- reprezentarea judeţului la nivel naţional, în comisiile şi asociaţiile din care judeţul Argeş
face parte (A.L.Z.I.A.R., C.A.M.E.X., E.U.R.I.S.C.O., O.S.C., - în calitate de membru,
etc.);
- reorganizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
aprobată în şedinţa Consiliului Judeţean din data de 24.06.2015;
- întocmirea de rapoarte statistice lunare referitoare la autorizaţiile de construire eliberate de
Consiliul Judeţean Argeş;
- efectuarea controlului în teritoriu în unită̦ale administrativ teritoriale din judeţ̦ (funcție de
posibilită̆țile de repartizare a mijlocului de transport);
- soluționarea în termenul prevă̆zut de lege a tuturor sesizărilor adresate direcției;
- furnizarea către Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice a unei situaţii privind
informaţiile disponibile din cadrul documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism
pentru toate unităţile administrative teritoriale din judeţul Argeş în vederea participării în
cadrul unui program pilot din proiectul “Observator teritorial – sistem informaţional integrat în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială”;
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- solicitarea de informații cu privire la situația structurilor de specialitate în domeniul
amenajării teritoriului și urbanismului constituite în cadrul aparatelor de specialitate, de la
toate Primăriile din judeţ̦;
- informarea Primarilor cu privire la modalită̆ţile de funcționare a activității de urbanism la
nivelul localităților în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 și Legii 350/2001, precum
și la faptul că Primăriile care nu au structuri de specialitate nu sunt constituite intr-o
asociaţie intercomunitară, nu au în organigrama instituției un funcționar public absolvent al
cursurilor de formare profesională continuă în domeniul amenajării teritoriului,
urbanismului și autorizării construcțiilor, pot emite certificate de urbanism şi autorizații de
construire/desființare doar pentru amplasamente situate în intravilan pentru locuințe individuale, anexe gospodă̆rești ale acestora, cu excepţia celor care sunt monumente istorice sau
situate în rezervații de arhitectură;
- organizarea, împreună̆ cu Președintele Consiliului Județean Argeș domnul Florin Grigore
Tecău, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, domnul Dorin Mărășoiu, secretarul
județului Argeş, domnul Ionel Voica, a unei dezbateri cu tema „Amenajarea teritoriului și
urbanismul în județul Argeș”, ce a avut ca scop identificarea unor modele de bune practici
în vederea profesionalizării şi asigurării structurilor de specialitate necesare dezvoltării
coerente şi durabile la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din județ; La această
dezbatere, ce a avut loc în data de 24. Iunie. 2015, ora 11.30, la sediul Consiliului Județean
Argeș, au fost invitați reprezentanți ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei
Publice, Direcțiilor de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din județele din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Muntenia (Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman),
precum și din judeţele învecinate (Olt, Vâlcea, Sibiu, Brașov), Inspectoratului de Stat în
Construcții, Registrului Urbaniștilor din România, Ordinului Arhitecților din România,
Uniunii Arhitecților din România, Asociației Comunelor din România, Faultă̆ții de
Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București,
Asociației absolvenților urbaniști și peisagiști din România, precum și colegi din Direcția
Administrație Publică - Comuniat̆ți Locale.
Acest eveniment s-a bucurat de o participare foarte numeroasă (toate instituțiile invitate au
trimis cel puțîn câte un reprezentant, mai puțîn CJ Prahova, CJ Ialomița și CJ Vâlcea), fiind supuse
dezbaterii subiecte de interes comun legate de organizarea și funcționarea structurilor de specialitate în
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul aparatelor de specialitate ale primarilor, în
conformitate cu prevederile legale, de constituirea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară în
vederea asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială,
eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, precum şi de necesitatea
organizării cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării
teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, de Consiliul Județean Argeș în colaborare cu
Registrul Urbaniştilor din România, destinate funcţionarilor publici din aparatele de specialitate ale
primarilor pentru a putea îndeplini atribuţiile arhitectului-şef.
Această masă rotundă a atins în primul rând obiectivul de a facilita contactele și dialogul
dintre reprezentanții structurilor de specialitate din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și
autorizării executării lucrărilor de construcții din judeţ̦e, cei ai Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și cei ai organizațiilor profesionale și instituțiilor de învățământ superior de
profil, reușind totodată să identifice o serie de probleme asemănătoare și necesitatea adresării lor
printr-un demers comun, în cadrul unor activități şi acțiuni comune desfășurate cu periodicitate.
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IV

ÎNVĂŢĂMÂNT

• COMPARTIMENTUL COORDONARE ÎNDRUMARE CONTROL INSTITUŢII DE CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI
COMPARTIMENTUL TINERET
În cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale, Tineret, Cultură funcţionează Compartimentul Coordonare Îndrumare Control Instituţii de Cultură şi Învăţământ şi Compartimentul
Tineret, care au ca atribuţii coordonarea şi instituţiilor din subordine.
Instituţiile de cultură finanţate de Consiliul Judeţean Argeş sunt: Biblioteca Judeţeană
Dinicu Golescu, Teatrul Al. Davila, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, Muzeul Judeţean
Argeş, Centrul de Conservare şi Promovare a Culturii Argeş, Centrul de Cultură Brătianu, Muzeul
Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti.
Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret Cultură, împreună cu serviciile de specialitate din C.J.
Argeş, au organizat şi desfăşurat concursuri de management la Biblioteca Judeţeană Argeş şi Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş în luna august 2014, pentru
Teatrul Al. Davila Piteşti în luna noiembrie 2014 şi pentru Muzeul Judeţean Argeş în luna decembrie
2014. Rezultatul final al concursului de management, planul de management şi contractul de
management al acestora au fost aprobate prin hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr. 158/28.08.14,
182/30.09.14, 239/22.12.14, respectiv nr. 3/09.01.15. Concursurile de management s-au desfăşurat
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conform Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management la
instituţiile de cultură aflate în subordinea C.J. Argeş aprobat prin Hotărârea C.J. Argeş nr.
52/31.03.2014. Prin H.C.J. Argeş nr. 16/30.01.15, acesta a fost aprobat din nou datorită schimbării
legislaţiei în domeniu.
În luna martie 2015, Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret Cultură, împreună cu serviciile de
specialitate din C.J. Argeş , au organizat şi desfăşurat evaluări la Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Piteşti, Biblioteca Judeţeană Argeş, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Argeş conform Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării la
instituţiile de cultură aflate în subordinea C.J. Argeş aprobat prin Hotărârea C.J. Argeş nr.
35/27.02.2015.
De asemenea, a fost elaborat Calendarul manifestărilor cultural-artistice, sportive şi sociale ale
Consiliului Judeţean Argeş, în colaborare cu toate instituţiile de cultură subordonate
Unităţile de învăţământ special finanţate prin Consiliul Judeţean Argeş sunt următoarele:
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia” Ştefăneşti, Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă „Sfântul Nicolae” Câmpulung, Şcoala Gimnazială Specială „Marina” Curtea de Argeş,
Şcoala de Copii cu Deficienţe Asociate „Sfântul Stelian” Costeşti, Grădiniţa Specială „Sfânta Elena”
Piteşti.
Prin Consiliul Judeţean Argeş se finanţează, de asemenea, Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.), unitate conexă a învăţământului preuniversitar, care are ca scop
oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate
preşcolarilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor
accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
Compartimentul Coordonare Îndrumare Control Instituţii de Cultură şi Învăţământ a
contribuit la buna desfăşurare a activităţii în aceste unităţi în principal prin:
• îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin în vederea implementării legislaţiei specifice cu privire
la reţeaua de învăţământ liceal/postliceal special;
• îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin prin reprezentantul nominalizat ca membru al Comisiei
de orientare şcolară şi profesională organizată în cadrul C.J.R.A.E.;
• realizarea de programe de activităţi extra-curriculare ale şcolilor speciale.
De asemenea, în intervalul de raportare s-au gestionat următoarele programe naţionale:
A. Programul guvernamental „Cornul şi Laptele” (O.G. nr. 96/2002 cu modificările şi
completările ulterioare), care se adresează unui număr de cca. 61 700 preşcolari şi şcolari,
înmatriculaţi în unităţile şcolare din cele 102 localităţi ale judeţului:
- S-au primit situaţiile centralizatoare de la şcolile beneficiare din judeţ, s-au verificat şi
confruntat cu situaţiile transmise de furnizori şi pe baza acestora s-a întocmit lunar
documentaţia suport pentru plata furnizorilor cuprinzând borderouri, facturi, referate şi
procese-verbale;
- S-a ţinut permanent legătura cu instituţiile partenere în cadrul programelor (şcolile, ISJ,
APIA Argeş, furnizori);
- S-au redactat răspunsuri la adresele primite din partea partenerilor din cadrul celor două
programe (lapte-corn şi mere);
- S-a completat şi înaintat către APIA Argeş Cererea de Actualizare Solicitant pentru anul
şcolar 2014-2015 în urma modificărilor apărute în Reţeaua şcolară transmisă de ISJ Argeş;
B. Programul de distribuire gratuită a fructelor (merelor) în şcoli este un program
comunitar menit să încurajeze consumul de fructe în şcoli şi să promoveze formarea de obiceiuri
alimentare sănătoase şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi
obezitate infantilă), mediatizând avantajele cu caracter nutriţional şi fiziologic privind aportul de
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vitamine şi minerale prin consumul de fructe
şi legume în stare proaspătă. Ajutorul
financiar este plătit de Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, în limita
valorii zilnice stabilită anual prin Hotărâre a
Guvernului.
De asemenea, programul cuprinde
şi Măsuri adiacente distribuţiei de mere,
care constau în activităţi extraşcolare
desfăşurate
de
profesorii
şi elevii
beneficiari, cum ar fi concursuri tematice,
achiziţionarea de unelte şi ustensile
destinate agriculturii/pomiculturii, vizite la staţiuni de cercetare din domeniul Pomiculturii sau la
muzee, etc. Aceste măsuri au un important caracter educaţional şi sunt menite să contribuie la
dezvoltarea cunoştinţelor elevilor în privinţa specificului fructelor ca produse agricole, a rolului
acestora în alimentaţia umană precum şi a beneficiilor consumului de fructe proaspete. Pe data de 3
iunie 2015 s-a derulat Concursul tematic în cadrul Masurilor adiacente aferente Programului
Consumul de fructe în şcoli şi s-au premiat un număr de 150 câştigători la sediul C.J. Argeş .
La nivelul Judeţului Argeş, suma totală alocată pentru distribuţia fructelor şi pentru
implementarea măsurilor adiacente în anul şcolar 2014-2015 este de 1241, 83 mii lei
Prin Hotărârea de Guvern nr. 788/2014 a fost stabilită distribuţia fructelor, a perioadei şi
frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor
şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de
implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015.
Compartimentul Tineret a contribuit la buna desfăşurare a activităţii serviciului prin:
1. Implementarea Programului judeţean de burse sociale – Prin Hotărârea C.J. Argeş nr.
181/30.09.2014 şi Hotărârea nr. 226/21.11.2014, s-a aprobat acordarea unui număr de 300 burse
sociale pentru elevii şi studenţii din Argeş cu rezultate bune la învăţătură dar care provin din familii cu
probleme financiare. Tinerii vor beneficia de aceste burse pe parcursul anului şcolar/universitar 20142015.
Principalele activităţi desfăşurate în intervalul de raportare:
- asigurarea secretariatului Comisiei de evaluare a dosarelor elevilor şi studenţilor care vor
beneficia de burse sociale, constituită conform Dispoziţiei Preşedintelui;
- centralizarea datelor şi gestionarea dosarelor depuse de solicitanţi;
- activităţi de mediatizare a programului şi de comunicare cu solicitanţii/ beneficiarii de
burse sociale etc.
- întocmirea documentaţiei-suport pentru plata lunară a burselor sociale către beneficiari,
cuprinzând referate de plată şi centralizatoare cu elevii şi studenţii beneficiari, conform
proceselor verbale întocmite de Comisia de evaluare a dosarelor.
2. Implementarea programului Primul ghiozdan” . În 2014, s-a continuat derularea
Programului “Primul ghiozdan” în judeţul Argeş pentru un număr de 5300 de elevi, în scopul
susţinerii învăţămăntului şi evitării abandonului şcolar în judeţul nostru.
3. Susţinerea activităţilor de tineret, cultura şi sport prin organizarea şi finanţarea unor
concursuri de proiecte adresate ONG-urilor, conform Legii 350/2005 ( HCJ nr. 206/31.10.14 şi HCJ
nr. 18/30.01.15). Au fost susţinute, de asemenea, activităţi sportive şi culturale ale unor asociaţii şi
cluburi de profil, participări la concursuri şi competiţii locale, naţionale şi internaţionale.
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CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ ARGEŞ

Prin intermediul cabinetelor de asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ din
mediul rural, urban şi CJAP activitatea desfăşurată de instituţia noastră a urmărit atingerea
următoarelor obiective:
• Oferirea de consiliere psihopedagogică şi/sau consultanţă de specialitate elevilor, părinţilor
şi cadrelor didactice pe tematici diverse (autocunoaştere şi dezvoltare personală,
comunicare asertivă şi rezolvarea conflictelor , stiluri şi tehnici de învăţare eficientă,
optimizare comportamentală, adaptarea şcolii la nevoile elevilor în conformitate cu
standardele curriculare), ţinând cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor,
de specificul unităţilor de învăţământ arondate cabinetelor de consiliere, de problematica
timpurilor actuale, de cerinţele şi nevoile factorilor implicaţi în procesul de educaţie şi
instruire;
• Medierea relaţiei şcoală-familie, în vederea optimizării procesului de învăţământ şi a
identificării celor mai eficiente soluţii pentru depăşirea dificultăţilor de adaptare la mediul
şcolar a copiilor/elevilor;
• Evaluarea, sprijinul direct şi monitorizarea progreselor înregistrate de copiii cu CES
integraţi în şcoala de masă;
• Diminuarea şi prevenirea comportamentelor de risc (absenteism, abandon şcolar, violenţă
şcolară, consum de tutun, alcool, droguri, trafic de fiinţe umane);
• Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională acordate în special elevilor din anii
terminali..
Obiectivele au fost operaţionalizate prin desfăşurarea de activităţi de consiliere individuală şi
de grup, în lectorate cu părinţii, întâlniri metodice cu cadrele didactice, prezentări de studii, filme
educative, analiza unor studii de caz, oferirea unor modele de bună practică.
Deosebit de importantă este monitorizarea copiilor remigraţi şi a copiilor ai căror părinţi sunt
plecaţi în străinătate.
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş organizează, coordonează
metodologic, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean următoarele activităţi şi servicii educaţionale:
a) servicii de asistenţă psihopedagogică, furnizate prin Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică Argeş şi prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile
şcolare;
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b)

servicii de terapii logopedice, furnizate prin Centrul Logopedic Interşcolar Piteşti şi prin
cabinetele logopedice interşcolare din judeţ;
c) servicii de evaluare, de orientare şcolară şi profesională;
d) servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
e) evaluarea şi orientarea şcolară şi profesională a copiilor/elevilor/adulţilor cu cerinţe
educaţionale speciale prin SEOSP;
f) monitorizarea serviciilor de sprijin pentru preşcolarii/elevii cu dizabilităţi din
învăţământul de masă.
Precizările menţionate au impus o atenţie deosebită în proiectarea obiectivelor şi activităţilor
centrului, care, de la simplă gestionare şi monitorizare a procesului educaţional-recuperativ/corectiv a
trebuit să-şi diversifice oferta de servicii educaţionale specifice de adaptare–recuperare–incluziune
şcolară a copiilor prin implementarea şi realizarea unor programe specifice de intervenţie
psihopedagogică şi terapeutică pentru preşcolari, elevi, părinţi, cadre didactice şi factori comunitari .

Stadiul ducerii la îndeplinire al obiectivelor strategice pe semestrul I 2014
A. Informarea / consilierea elevilor
Nr Activităţi desfăşurate conform
crt. Registrului de activităţi de la
cabinetul de asistenţă
psihopedagogică
1. Informarea / consilierea elevilor
1. Cunoaştere şi
autocunoaştere/orientare şcolară ;
2. Adaptarea elevilor la mediul şcolar;
3. Optimizarea relaţiei elevi-părinţicadre didactice;
4. Stil de viaţă sănătos;
5. Comportament agresiv;
6. Absenteism/ abandon şcolar;
7. Alte intervenţii.

Indicatori de performanţă/Beneficiari

Nr. copii
consiliaţi
individual

Nr. şedinţe
Nr. copii
Nr. şedinţeconsiliere in- consiliaţi în
lor de
dividuală
cadrul
consiliere de
grupurilor
grup

6315

9420

1740095

263228

Nr. părinţi
consiliaţi
individual

Nr. şedinţe
consiliere
individuală

Nr. părinţi
consiliaţi în
cadrul
grupurilor

Nr.
şedinţelor
de consiliere de grup

1741

2347

11889

656

B. Informarea / consilierea părinţilor
2.

Informarea / consilierea părinților

1. Optimizarea comunicării şi
relaţionării părinte – copil în
concordanţă cu vârsta de dezvoltare
2. Adaptarea elevilor la mediul şcolar
3. Optimizarea relaţiei elevi-părinţiprofesori
4. Prevenirea/combaterea
comportamentelor agresive
5. Prevenirea/combaterea
absenteismului
6. Alte intervenţii
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C. Informarea şi consilierea profesorilor
3.

Informarea şi consilierea
profesorilor

1. Cunoaşterea vârstelor de dezvoltare
psihologice ale elevilor;
2. Adaptarea şcolii la nevoile elevilor;
3. Optimizarea relaţiei elevi-părinţiprofesori;
4. Prevenirea comportamentelor
agresive;
5. Prevenirea absenteismului/
abandonului şcolar;
6. Strategii didactice moderne;
7. Managementul clasei de elevi;
8. Alte intervenţii.

Nr.
profesori
consiliaţi
individual

Nr. şedinţe
consiliere
individuala

Nr.
profesori
consiliaţi în
cadrul
grupurilor

Nr.
şedinţelor
de
consiliere
de grup

1567

1827

6393

494

D. Susţinerea de lecţii de consiliere educaţională cu tematica specifica
2

Lecţii de consiliere educaţionala cu tematica specifică (în afara obligaţiei de catedră) –
tematică/număr:
Adaptarea şcolară
Autocunoaştere şi dezvoltare personală
Comunicare şi abilităţi sociale
Metode de învăţare eficientă
Tineri împotriva violenţei
Dezvoltarea controlului emoţional şi comportamental
Alegerea carierei
Stiluri parentale
Dependenţa de jocuri de noroc
Igiena personala intimă-importanţa ei
Stima de sine, încrederea în sine
Şcoala părinţilor
OSP
HIV-SIDA. Educaţie pentru sănătate
Influenţa mijloacelor mass-media asupra formării personalităţii elevilor
Adaptarea elevilor la mediul şcolar
Prevenirea comportamentelor agresive
Relaţia elevi-părinţi-cadre didactice
Anxietatea socială
Managementul relaţiilor interpersonale
- Optimizarea relaţiei elev - părinţi - profesori - îmbunătăţirea comunicării şi capacităţii de a
stabili şi atinge standardele educaţionale
- Participare la lectoratele cu părinţii - optimizarea comunicării cu adolescenţii
- Combaterea absenteismului şi violenţei în şcoală, parteneriat cu Secţia Poliţie Locală
Începerea precoce a vieţii sexuale. Riscuri şi responsabilităţi
Suicidul la adolescenţi
Internetul-pericol ascuns
Traficul de persoane
Managementul timpului
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E. Participarea la întâlniri metodice
3

Întâlniri
metodice:
- la nivel de
CJRAE Argeş

Nr.
participări

- la nivelul
punctului de lucru

F.
4

Activitate (temă) / Prezentare referat (temă)
Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la adolescenţi
Referat „Incluziune elevilor cu autism în clasă”
Amenajarea ambientului de lucru al unui copil cu ADHD
Siguranţa elevilor în mediul şcolar
Metode activ-participative folosite în procesul instructiveducativ
Consilierea psihopedagogică a părinţilor
Detectorul de emoţii-activitate ce vizează dezvoltarea socio
- emoţională la preşcolari
„Comportamente aditive. Jocul de şansă patologic”
Dimensiuni psihosociale ale noţiunii de violenţă
Comunicarea interpersonală-referat
Profesia mea-referat
Violenţa şcolară-referat
Adaptarea metodelor cadrelor didactice la copiii cu cerinţe
educaţionale speciale
Prezentare dezvoltarea copilului şcolar între 6-8 ani
Adaptarea şcolară
Stilul de viaţă sănătos şi patogen
Emoţiile în viaţa noastră
Etica relaţiilor interpersonale
Stimularea capacităţii creative a elevilor
Tehnici de relaxare
Referat „Evaluarea aptitudinilor şi inteligenţa la
adolescenţi”
Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăţilor de
învăţare şcolară
Lecţie demonstrativă “Piramida nevoilor”
Lecţie demonstrativă “Să exmatriculăm violenţa”
Tutunul-mit vs realitate
Cartea mea de idei-prezentare activităţi de consiliere
Managementul stresului
Prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări
comportamentale, comportamente de risc sau disconfort
psihic
Comunicarea în relaţia părinte-adolescent şi „Adolescenţa”
Efectele consumului de alcool în adolescenţă
Criza adolescenţei. Modele de comunicare corectă şi
disciplinare pozitivă a adolescenţilor

Implicare în studii psihosociologice

Implicare în studii
psihosociologice la nivel de
şcoală, CJRAE, alte instituţii:
a) ca organizator

Denumire
Studii privind interesele profesionale ale elevilor
Situaţia elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate
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Situaţia elevilor care prezintă absenteism, agresivitate, CES
Importanţa implicării părinţilor în dezvoltarea copiilor
Impactul orelor de consiliere vocaţională asupra deciziilor
personale
Chestionare DUREX
Proiectul Sănătate pentru viaţa de familie
Comportamentul pe internet
Opţiunile elevilor de clasa a VIII-a
Prevenirea violenţei în şcoală
POSDRU –Organizarea şi desfăşurarea dezvoltării
profesionale a personalităţii cadrelor didactice
Determinarea formelor de violenţă

b) ca participant

G. Participarea la activităţi de formare şi dezvoltare profesională
a) cursuri de
formare/
perfecţionare

Denumire
Curs postuniversitar “Asistenţa
socială în mediul
educaţional”
„Dezvoltarea
abilităţilor de
viaţă în contextul
dezvoltării de
viaţă”
Competenţa
comunicaţională
şi strategii didactice interactive în
învăţământul
european
Curs formator de
formatori
Competenţe îmbunătăţite pentru
specialiştii în managerierea fenomenului violenţei
în mediul educaţional
De la liceu la
propria afacere
Curs de formare
în cadrul proiectului POSDRU
„Cadru didactic
un profesionist în
sistemul de
învăţământ”
Facilitator pentru
învăţarea permanentă în şcoală-o

Calitatea: formator/
participant
Participant

Participant

participant

Instituția
organizatoare
Universitatea Piteşti,
Facultatea de
Teologie şi Asistenţă
Socială
Fundaţia pentru
dezvoltarea societăţii
civile, Asociaţia
REPER 21 şi CJRAE
Bihor
Centrul de Cercetări
şi Studii în Educaţia
Adulţilor

participant

Meridian

participant

Tellus Group

participant

CCD Argeş

participant

Col. Naţ. „Al.
Odobescu” Piteşti

participant

Perioada
Noiembrie
2014-iunie
2015
Iunie-iulie
2015

26.0119.02.201
5

40

Ianuarie
2015
Mai 2015

Oct.-nov.
2014

40
23

31-1 iunie
7-8 iunie
2015
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Nr. ore
/credite

90 ore

nouă calificare
didactică pentru o
şcoală care învaţă
Certificat de
absolvire
mediator şcolar

b)
seminarii,
simpozioane,
conferinţe

participant

MSSMM

participant

Managementul
proiectelor
europene
Manager de
proiect
Introducere în
utilizarea
instrumentelor
Google
Digital Edu –
Abordări bazate
pe proiecte
Conversie
profesională
„Pedagogia
învăţământului
primar şi
preşcolar”

participant

14.11.201
422.12.201
4
2014-2016

Univ. Politehnica
Bucureşti
Sc. Nr. 8 Piteşti

120
credite

Martie
2015

participant

Dec 2014

40 ore

participant

Fundaţia „Institutul
pentru educaţie”

Nov.
2014-ian
2015

36 ore

participant

Fundaţia „Institutul
pentru educaţie”

20 ore

participant

Universitatea Piteşti,
Facultatea de Ştiinţele
Educaţiei

Dec.
2014-ian
2015
01.09.201
501.06.201
7

Denumire

Sesiune de comunicări
ştiinţifice AF Piteşti

Simpozion naţional
“Familia-rolul şi
importanţa sa în
dezvoltarea socioemoţională a copilului”
Seminar ECVET în
contextual programului
Erasmus
Simpozion local
“Integrarea copilului
preşcolar în activitatea
instructive-educativă”
Simpozion naţional “cei
şapte ani de acasă”

Calitatea:
participant
cu lucrare/
participant
fără lucrare
Participant
cu lucrare

Participant
cu lucrare

Titlul lucrării

Interdisciplinaritate
a o necesitate în
procesul instructiv
educativ
Studiu de caz :
consilierea copilului în absenţa resurselor importante ale
familiei

participant

Organizator
cu lucrare

participant
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Studiu de caz: consilierea copilului în
absenţa resurselor
importante ale
familiei
Fundaţia „Copii în
dificultate”

60
credite

Data

Locul
desfăşurării

25.03. 2015

A.F. Piteşti

22.02.2015

Buzău

Martie
2015

C.C.D.
Argeş
Şc. Gim.
VrăneştiCălineşti

Mai 2015

H. Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecventa înregistrată în unitate pe
parcursul anului şcolar
6

Problematica
(cazuistica) cu
cea mai mare
frecvenţă înregistrată în
unitate

Absenteismul
Anxietate de separare. Tulburări emoţionale. Stimă de sine scăzută
Relaţii defectuoase părinţi-elevi/ elevi-profesori
Insuccesul şcolar. Dificultăţi de adaptare la mediul şcolar
Elevii cu părinţi plecaţi în străinătate
OSP
Strategii didactice moderne - managementul eficient al clasei - activităţi
metodice cu profesorii
Violenţa în şcoală
Familii dezorganizate, situaţie materială precară
Dificultăţi de comunicare
Bullying
Copiii cu ADHD, autism
Stări depresive
Elevi aflaţi în plasament maternal

I.
7

Copii cu CES şi cu ADHD

Copii cu CES
(cu certificat)

Copii cu
ADHD
(cu diagnostic)

J.
8.

Gradul

Nr. cazuri în
unitatea şcolară

Grav
Accentuat
Mediu

71
279
101

Nr. de copii
consiliaţi la nivelul
cabinetului
48
35
100

9

42

35

Nr de şedinţe

496

447
260
672

Implicarea în proiecte / programme / parteneriate

Titlul
proiectului/prog
ramului/
parteneriatului

Calitatea:
iniţiator/
colaborator/
participant

„Formarea
competenţelor
personalului
didactic pentru
promovarea stării
de bine a copiilor
în şcoli”
„Personalul
didactic din
sistemul de

colaborator

Tipul:
local/
judeţean/
naţional/
internaţional
naţional

participant

naţional

Tipul de
finanţare

Grup
ţintă vizat

Evaluare/
certificare

Durata

POSDRU

profesori

certificat

Nov.
2012prezent

profesori
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12.0131.03.2
015

învăţământ
preuniversitar şi
universitar de
stat-promotor al
învăţării pe tot
parcursul vieţii”
Medalion Nicateatru
„Înţelege diferenţa, acceptă
egalitatea”

Iniţiator

local

Iniţiator

regional

Elevi VIIX

adeverinţă

„Invitaţie la
sănătate”

colaborator

regional

Elevi cls.
VII-X

adeverinţă

„Chipuri din
umbră”
„Eu şi emoţiile
mele”

colaborator

Local

adeverinţă

colaborator

Local

„Ai grijă de tine”

iniţiator

Local

Proiect
„Integrarea
copiilor cu CES
în învăţământul
de masă”

coordonator

local

Parteneriat cu
fundaţia „Copii
în dificultate Sf.
Cristofor”
Vacanţa mea
europeană
Proiect de mediu
„SOS Natura”

Iniţiator şi
participant

local

Elevi cls.
VII-X
Elevii cls.
Pregăt. Si
cls. I
Elevi cls.
VII-X
Elevi
Liceu
Tehnologi
c Auto şi
Şcoala
Gimnazial
ă Marina
Elevii Col.
Vlaicu
Vodă

colaborator

naţional

Participant

Naţional

colaborator

Local

colaborator

naţional

participant

Iniţiator

1 Iunie Ziua
internaţională a
copilului
Fii original !
Creativ, încrezător, pregătit
pentru viaţă al
Asociaţiei Iniţiative şi Proiecte
pentru Tineret
Imago Mundi
Târg educaţional
„World education
Fair” ed. a XX-a
„Spune Nu
tentaţiei morţii

sponsoriza
re

adeverinţă

Nov.
2014martie
2015
Nov.
2014martie
2015
Ian.-mai
2015
Ian.-mai
2015

adeverinţă

Ian.-mai
2015
An
şcolar

certificate

3 luni

Elevi

certificate

6 luni

Profesori

Certificare

Primărie,
sponsori

Elevi,
preşcolari

Certificare

nelimitat
2 zile

sponsori

Elevi,
cadre
didactice

Atestat
participare

Ian.sept.
2014

internaţion Finanţare
al
internă

Elevi

adeverinţă

local

Elevi

Adeverinţe, diplo-

17-21
nov.
2014
Oct.
2014-

MECTS
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albe „

me

Pentru o şcoală
nonviolentă

Coordonator

naţional

Elevi

Adeverinţe,
diplome

Parteneriat educaţional în cadrul
proiectului educaţional “Sănătate prin învăţare”
Proiect „De la
liceu la viaţa
activă”
Prevenirea / combaterea
consumului de
ierburi
etnobotanice”EU.
TU, NOI”.
Proiect de
educaţie civică cu
finanţare
europeană
Competenţe
îmbunătăţite
pentru specialiştii
în managerierea
fenomenului
violenţei în
mediul
educaţional

participant

judeţean

elevi

adeverinţă

colaborator

naţional

Coordonator

naţional

elevi

Colaborare

internaţion Fonduri
al
UE

profesori

POSDRU

elevi

23.04.10.11.2
015
20142015

diplome

K. Situaţia cazurilor de violenta şcolară
Număr cazuri de violenţă fizică identificate
la nivelul unităţii şcolare
Număr cazuri de violenţă cu distrugeri de
obiecte identificate la nivelul unităţii şcolare
Număr de elevi consiliaţi individual
Număr de elevi consiliaţi în grup
Număr de părinţi consiliaţi individual
(părinţi ai copiilor identificaţi având
comportamente violente)
Activităţi de prevenţie desfăşurate de
consilier la nivelul unităţii şcolare

295
82
3272
1071
187

6171 elevi
Managementul conflictului
Toţi suntem victima cuiva!!!
Managementul emoţiilor
Dezvoltarea abilităţilor sociale
Rezolvarea problemelor sociale
Controlul furiei
Informaţii cu privire la fenomenul violenţei
Comportamentul asertiv
Autocunoaşterea şi importanţa ei
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iunie
2015
Oct.
2014iunie
2015
30 ian
2015

An
şcolar

Comunicarea asertivă
Violenţa, arma celor slabi
Violenţa lasă urme… şi în suflet
Controlul furiei
Ziua fără violenţă în şcoală
Stop violenţei! Aşa da, aşa nu
Influenţa televizorului asupra comportamentului
copilului.
Prezentarea şi experimentarea diferitelor modalităţi de
comportament pentru creşterea toleranţei la frustrare
Dezvoltare personal în cadrul grupurilor prin
experimentarea emoţiilor pozitive şi negative
Activităţi specific de prevenire a delicvenţei juvenile
şi consumului de alcool şi droguri
Proiect de combaterea violenţei şcolare şi
absenteismului “Şcoala este şansa mea”
Măsurile de remediere la care aţi apelat în
procesul de consiliere a cazurilor de
violenţă şcolară

Valorificarea intereselor elevilor. Responsabilizarea
elevilor cu comportament violent
Derularea unor programme de asistenţă
individualizată : victimă-agresor
Medierea educaţională-echipa de mediatori
educaţionali şcolari
Asigurarea de suport psiho-afectiv elevilor aflaţi în
situaţii de criză
Realizarea planurilor de intervenţie : dezvoltarea
stimei de sine, identificarea sursei de stres şcolar,
activităţi de autocunoaştere, creşterea motivaţiei
şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată,
dezvoltarea comunicării pozitive cu ceilalţi, facilitarea
exprimării emoţionale
Cursuri de parenting pentru părinţi. Prezentarea unor
modalităţi de disciplinare pozitivă şi de îmbunătăţire a
managementului clasei pentru profesorii elevilor cu
risc de absenteism. Abordarea unor teme de luare a
deciziei şi problem solving, consiliere vocaţională,
identificarea motivaţiei, control emoţional,
managementul furiei, managementul timpului şi
învăţării
Realizarea şi implementarea proiectului educaţional
„Violenţa un cerc vicios” în parteneriat cu comisia
diriginţilor şi în colaborare cu reprezentanţi ai IJP
Argeş, Secţia 4 Poliţie
Monitorizarea permanentă şi consilierea elevilor cu
comportamente violente, precum şi a victimelor
violenţei sau a unei forme de abuz

L. Situaţia cazurilor de absenteism/abandon şcolar
Număr cazuri de absenteism identificate la
nivelul unităţii şcolare (elevi cu peste 30
absenţe nemotivate/semestru)

855
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Număr cazuri de absenteism grav
identificate la nivelul unităţii şcolare (elevi
cu peste 100 absenţe nemotivate/semestru)
Număr de elevi consiliaţi
individual/numărul şedinţelor de consiliere
Număr de părinţi consiliaţi individual
(părinţi ai copiilor cu absenţe)
Număr activităţi de prevenţie desfăşurate
de consilier la nivelul unităţii şcolare
Măsurile de remediere la care aţi apelat în
procesul de consiliere a cazurilor de
absenteism

338

423
180
215
Consiliere motivaţională
Recuperarea elevilor care înregistrează absenţe prin
antrenarea capacităţilor şi deprinderilor bine dezvoltate
Stabilirea unui plan de măsuri împreună cu comisia
pentru prevenirea şi combaterea absenteismului de la
nivelul unităţii şcolare
Colaborarea cu părinţii şi profesorii
Sistem de recompense-sancţiuni care să menţină
motivaţia şcolară a elevilor
Controlul furiei/Adaptarea la situaţii noi
Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare
Monitorizarea activităţii extraşcolare ale elevilor
Autocunoaşterea şi o mai bună cunoaştere a colegilor din
clasă
Sistem echitabil de recompense-sancţini care să menţină
motivaţia şcolară a elevilor; nota să fie doar o măsură
obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de
sancţionare a elevului
Programe de prevenţie cu accent pe dezvoltarea
personală, psihoemoţională a tinerilor
Învăţarea unor tehnici eficiente de învăţare
Dezvoltarea abilităţii de rezolvare de probleme
Monitorizarea şi consilierea elevilor cu risc crescut de
abandon şcolar
Păstrarea permanentă a legăturii cu familia elevilor cu
risc de abandon şcolar
Activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală
Implicarea elevilor cu risc de abandon şcolar în acţiuni
comunitare
Programe de consiliere a părinţilor/”Şcoala părinţilor”
Colaborarea cu medicul de familie, organul de poliţie
locală pentru a putea desfăşura o bună activitate de
prevenţie privind comportamentele de risc şi absenteism
şcolar
Accentuarea calităţilor personale, a valorilor. Aşteptările
profesionale în raport cu resursele personale

RESURSE UMANE
- Elaborarea fişelor de post pentru personalul din subordine.
- Întocmirea bazei de date cu profesorii din cabinetele de asistenţă psihopedagogică,
profesorii logopezi şi mediatorii şcolari din judeţ; actualizarea informaţiilor privind:
încadrarea în unităţile de învăţământ a profesorilor din cabinetele de asistenţă
psihopedagogică în anul şcolar 2014 - 2015, numele şi prenumele profesorului, studii,
vechimea, statutul, conform solicitării MECTS. Dosare personale ale profesorilor din
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cabinetele de asistenţă psihopedagogică din judeţul Argeş, care cuprind: curriculum vitae,
orarul de la cabinet, raportul de activitate din anul şcolar trecut, planul managerial al anului
şcolar în curs, fişa postului, fişa de evaluare a activităţii din anul anterior.
- Întocmirea la timp a situaţiilor cerute de ISJ Argeş.
DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE
• În domeniul relaţiilor cu alte instituţii: colaborarea cu DJPC-Argeş, IJP-Argeş, AJOFMArgeş, CPECA Argeş, Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Piteşti:
- Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi MECTS - în probleme de metodologie şi politică de
personal;
- ISJ Argeş - sprijinirea activităţii CJRAE/CJAP;
- Casa Corpului Didactic;
- Serviciul de Expertiză Complexă - sprijinirea activităţii de asistenţă psihopedagogică a
copiilor cu cerinţe educative speciale;
- Centrul Logopedic – pentru terapia specifică în cazul elevilor cu tulburări de limbaj;
- IPJ Argeş – în cadrul programelor de prevenire şi combatere a consumului de droguri şi
a violenţei intrafamiliale, pornografiei, reintegrarea în procesul de învăţământ a elevilor
care au abandonat şcoala, reintegrarea elevilor veniţi din străinătate;
- CPECA Argeş, sprijinirea activităţii de informare (programe de prevenire a consumului
de droguri) în rândul elevilor, cadrelor didactice, părinţilor la nivelul unităţilor de
învăţământ;
- În cadrul CJRAE există o bună colaborare şi comunicare cu ISJ Argeş, cu reprezentanţii
autorităţilor/comunităţii, cadrele didactice, elevi şi părinţi, deciziile fiind luate în
conformitate cu ROI şi cu diverse metodologii în vigoare.
Evaluarea psihosomatică a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare,
învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta
de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2014 inclusiv, pot sa-şi înscrie copiii în învăţământul
primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Înscrierea
copiilor menţionaţi mai sus, se face la solicitarea scrisă a părinţilor, dacă evaluare dezvoltării
psihosomatice a acestora atestă pregătirea pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei
pregătitoare.
Evaluarea psihosomatică a copiilor din judeţul Argeş s-a realizat sub coordonarea Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş în două etape; prima etapă 17 febr. -11 martie
2015 şi a doua etapă 23 martie-prezent. În prima etapă au fost constituite 9 comisii de testare; astfel: 3
la Piteşti, şi câte o comisie la Câmpulung, Curtea de Argeş, Costeşti, Topoloveni, Ştefăneşti şi
Mioveni.
În urma evaluării psihosomatice în prima etapă au fost orientaţi altfel:
Total
recomandări
1092

din care:
Cls I
Urban
7

Rural
16
23

Cls pregătitoare
Urban
Rural
586
432
1018

Grupa pregătitoare
Urban
Rural
31
20
51

În etapa a doua a evaluării psihosomatice a fost emis următorul număr de recomandări:
Total
recomandări
35

din care:
Cls I
Urban
1

Rural
3
4

Cls pregătitoare
Urban
Rural
9
20
29
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Grupa pregătitoare
Urban
Rural
1
1
2

RAPORTUL ASUPRA ACTIVITĂŢII PROFESORILOR LOGOPEZI ÎN ANUL
ŞCOLAR 2014-2015
Numărul de beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet:
Cabinet şi unităţi arondate

Nr.
preşcolari
903

TOTAL BENEFICIARI

Nr. şcolari
923

Copii cu
CES
108

Cadre
didactice
364

Părinţi
917

Centralizarea datelor privind cazuistica avută
Cabinet şi
unităţi
arondate

Tulburări
de pronunţie / articulare

Tulburări
de ritm şi
fluenţă a
vorbirii

Tulburări
ale limbajului scris citit

Tulburări
de dezvoltare a
limbajului

Tulburări
de voce

Deficienţă
de auz

862

27

84

125

2

4

TOTAL

Centralizarea datelor privind evaluarea copiilor cu tulburări de limbaj:
Cabinet şi unităţi
arondate
TOTAL

Tulburare
de limbaj
759

Corectaţi

Amelioraţi

Staţionari

Retraşi

502

465
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Organizarea şi participarea de/la activităţi metodico-ştiinţifice, dezbateri, informări, etc.
Nr. Denumirea activităţii
crt.

Tipul activităţii
Locul de
(cerc, simpozion,
desfăşurare
schimb de experienţe, activitate metodică, comisii etc.)
Cerc pedagogic
C.L.I.
PITESTI
Comisie metodică
C.L.I.P

1.

Prezentare - studiu caz

2.

3.

Referat
,,Comunicarea verbală şi
nonverbala la preşcolari,,
Da drepturilor copilului

Simpozion

Şcoala

4.

„Stop discriminării acum!”

Comisie metodică

Liceu

5.

Ziua internaţională a
persoanelor cu dizabilităţi

Comisie metodică

Liceu

6.

Adaptarea curriculara,
planul de intervenţie
personalizat
Activităţi practice cu rol
demonstrativ sau aplicativ.
Elaborare/prezentare de

Comisie metodică

Liceu

Comisie metodică

CLIP

7.
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Calitate
(organizator
participant)

Data/perioada

Organizator
Surugiu Elena
Organizator
Surugiu Elena

6.05.2015

Coordonator
Marinescu
Catalina
Organizator
Buchete
Constantina
Organizator
Buchete
Constantina
Organizator
Buchete
Constantina
Participant
Cristu Ioana

25.03.2015

Noiembrie
2014
25.11.2014

03.12.2014

27.02.2015

24.02.2015

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

referate: Prezentare material
în cadrul Comisiei metodice,
pe tema „Importanţa unui
parteneriat deschis între
logoped şi părinţi”
Simpozion Naţional
„Metode şi tehnici de
evaluare în învăţământul
preuniversitar”
- Parteneriat Essential Media
Presss
- Concursul naţional „Cine
învaţă”
Simpozion National „Cei
şapte ani de acasă”
-Voluntariat în cadrul
Editurii Essential Media
-Concursul „Din suflet
pentru mama"
Simpozion internaţional
„Educaţia fără frontiere”
-Concurs „Zâmbet de copil”
Activităţi practice
- Lectorat cu părinţii
„Sfaturi practice pentru
părinţi”
Lectorat pentru cadre
didactice „Importanţa
diagnosticului diferenţial în
terapia logopedică”
Prezentare material în cadrul
Comisiei metodice
„Dezvoltarea abilităţilor
emoţionale în cazul copiilor
cu CES”
„Şcoala pentru copii nu
copii pentru şcoală”
Activităţi cu caracter practic
- Cerc pedagogic
„Modalităţi de intervenţie în
activitatea logopedică/
Demersuri terapeutice în
tulburările de limbaj”
Activităţi cu caracter practic
- Cerc pedagogic
„Activităţi practice de
intervenţie logopedică/ prezentare de materiale video
cu momente din activitatea
copiilor cu tulburări din
spectrul autist”
Prezentarea unor Programe
de activitate terapeutică
logopedică

Simpozion

Piteşti

Participant
Cristu Ioana

29.01.2015
31.02.2015

Simpozion

Piteşti

Participant
Cristu Ioana

23.02.2015

Simpozion

Piteşti

Participant
Cristu Ioana

Iunie 2015

Activităţi practice cu
rol demonstrativ sau
aplicativ

Piteşti

Coordonator
Cristu Ioana

26.01.2015

Activităţi practice cu
rol demonstrativ sau
aplicativ

Piteşti

Coordonator
Cristu Ioana

29.01.2015

Comisie metodică

CLIP

Participant
Cristu Ioana

Aprilie
2015

Curs prin CCD
Tîrgu Jiu
Cerc pedagogic

Tîrgu Jiu

14.03.2015

CLIP

Participant
Cristu Ioana
Participant
Cristu Ioana

Cerc pedagogic

CLIP

Participant
Cristu Ioana

06.05.2015

Comisie metodică

Şcoala
Liceu

Participant
Sora Ioana

Ianuarie
2015
Martie
2015
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Noiembrie
2014

18.

19.

20.

Cerc pedagogic
Prezentare Studiu de cazhipoacuzie neurosenzorială
profunda cu implant cohlear
„Consecinţele dislaliei în
Cerc pedagogic
planul adaptării şcolare la
elevul de clasa I”
Automatizare a sunetului V Comisie metodică

CLIP

Participant
Sora Ioana

CLIP

Participant
Aron Ana
Maria
Organizator
Aron Ana
Maria
Organizator
Aron Ana
Maria
Participant
Aron Ana
Maria
Participant
Aron Ana
Maria
Participant
Barbu Laura

CLI
Câmpulung

21.

Diferenţierea consoanelor C- Comisie metodică
G

CLI
Câmpulung

22.

Studiu de caz

Simpozion naţional

Ploieşti

23.

Program de intervenţie
personalizat

Simpozion naţional

Simeria

24.

Modalităţi de intervenţie în
activitatea logopedicăa”Demersuri terapeutice în
tulburările de limbaj”
Metode de intervenţie în
terapia copiilor cu CES

Cerc pedagogic

CLIP

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Studiu de caz – Modalităţi
de intervenţie în cazul
copiilor cu ADHD
Activitatea extracurricularămijloc de eficientizare a
comunicării
Integrarea şcolară a copiilor
cu tulburări de comportament
Tulburările de atenţie şi hiperactivitate (ADHD)-rolul
învăţătorului/ profesorului şi
strategii de intervenţie
Modalităţi de intervenţie în
activitatea logopedicăa”Demersuri terapeutice în
tulburările de limbaj”
Consecinţele dislaliei în
planul adaptării şcolare la
elevul de clasa I
Metode de intervenţie în
terapia copiilor cu CES
Activităţi practice de
intervenţie logopedică

Schimb de experienţă CLIP
între Grădiniţa
Specială şi CLIP
Comisie metodică
CLIP

Noiembrie
2014
Mai 2015
Noiembrie
2014
Martie
2015
Martie
2015
Mai 2015

Mai 2015

14.11.2014

Participant
Barbu Laura

18.02.2015

Participant
Barbu Laura

25.03.2015

Cerc pedagogic

CLIP

Participant
Barbu Laura

06.05.2015

Comisie metodică

Şcoala
Liceu

Participant
Teodoreanu
Elena

Ianuarie
2015
Februarie
2015

Cerc pedagogic

CLIP

Participant
Zamfira
Simona

14.11.2014

Activitate metodică

CLIP

Organizator
Zamfira
Simona
Participant
Zamfira
Simona
Participant
Mihalea Adina

19.12.2014

Schimb de experienţă CLIP
între Grădiniţa
Specială şi CLIP
Cerc pedagogic cu
CLIP
tema „Consecinţele
dislaliei în planul
adaptării şcolare la
elevul de clasa I”;
Cerc pedagogic cu
tema „Dezvoltarea
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18.02.2015

20.11.2014
06.05.2015

33.

34.

limbajului cu tulburări
din spectrul autist”
Comisie metodică
CLIP

Lecţie demonstrativă:
„Intervenţia în cazul copiilor
cu dislalii”
Referat: „Dislalia la copii şi Comisie metodică
evoluţia ei”

35.

Evaluarea iniţială
„Observarea şi cunoaşterea
preşcolarului/şcolarului”

36.

„Sfaturi practice pentru
părinţi”
„Importanţa diagnosticului
diferenţiat”
„Şcoala pentru copii nu
copiii pentru şcoală”

37.

Simpozion, organizator, evaluator concurs
copii „Bun venit la
grădiniţă/şcoală”;
Publicarea lucrării
„Evaluarea iniţială a
copiilor cu tulburări
de limbaj”
Lectorat cu părinţii

GPP
„Fantezia”
Costeşti

CLIP
GPP „Raza
de soare”

Lectorat cu cadrele
didactice
Curs prin CCD Târgu Târgu Jiu
Jiu

38.

„Metode de intervenţie
comportamentală”

Conferinţa ABA

39.

Corectarea disgrafiei,
diferenţiere fonetică şi
grafică F-V
Importanţa teoretică şi
practică a logopediei

Lecţie demonstrativă

40.

CLIP

Activitate metodică

Organizator
2014-2015
Barbu Mihaela
Simona
Organizator
2014-2015
Barbu Mihaela
Simona
Participant/
27.10.2014
Organizator
Barbu Mihaela
Simona

Organizator
Răducanu
Paula

Participant
Răducanu
Paula
Colegiul
Participant
psihologilor Răducanu
din Romania Paula
şi Asociaţia
de psihoterapii cognitive
şi comportamentale
din Romania
CN
Organizator
Pedagogic
Păunescu
Carol I
Georgeta
CN
Organizator
Pedagogic
Păunescu
Carol I
Georgeta

20.01.2015
29.01.2015
14.03.2015

03.04.2015
05.04.2015

Februarie
2015
Ianuarie
2015

Proiecte/parteneriate/activităţi
Nr.
crt.

Denumire

Parteneri

Forma de
finalizare

1.

Proiect de parteneriat
educaţional grădiniţafamilie,,Cheia succesului în
educarea copiilor,,

G.P.P. ,,ARIPI
DESCHISE,,

Proces
verbal

2.

Activitate ,,Metode de
Grădiniţa Specială SF. Proces
intervenţie în terapia copiilor ELENA Piteşti
verbal
cu CES,,
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Calitate
Data/pe(organizator/p
rioada
articipant)
Participant
An şcolar
Surugiu Elena 2014-2015

Participant
Surugiu Elena

18.02.2015

3.

Parteneriat educaţional
grădiniţa - familie,,Familia
şi grădiniţa - Cei doi piloni
pentru o educaţie perfectă a
copilului,,
Ziua împotriva delicvenţei
juvenile

G.P.P. ,,ARIPI
DESCHISE,,

5.

Nepoţi de împrumut

Centrul de asistenta a
persoanelor vârstnice

6.

Schimb de experienţă
Grădiniţa Specială - CLIP
„Metode de intervenţie în
terapia copiilor cu CES”
Schimb de experienţă
Grădiniţa Specială - CLIP
„Metode de intervenţie în
terapia copiilor cu CES”
Parteneriat Educaţional
Judeţean „Zâmbetul din
cutie”
„Educarea limbajului la
copii începe cu educaţia
părinţilor”
Proiect educaţional
internaţional de evaluare a
competenţelor
Proiect educaţional

Grădiniţa Specială
Piteşti

4.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

„Socializare, acceptare a
copiilor cu CES - Şanse
egale pentru toţi copiii”

13.

Drepturile copilului

Proces
verbal

Poliţia Piteşti

Grădiniţa Specială
Piteşti

Şcoala
Centrul Familial
„Casa Noastră”
Aron Ana Maria
Vlaicu Niculina

Oferirea de
daruri

Cu Europa....la Joacă
Europreşcolarul

Concurs cu
copiii

Centrul de educaţie
Premiere
incluziva pentru
hipoacuzici Braşov
GPP „Raza de soare”,
Colegiul Naţional
„Zinca Golescu”,
CSEI „Sf. Filofteia”
Ştefăneşti, CLIP
Salvaţi Copiii
Certificat

Participant
Surugiu Elena

Oct.2014iunie 2015

Organizator
Marinescu
Catalina
Organizator
Marinescu
Catalina
Participant
Cristu Ioana

Mai 2015

Mai 2015

18.02.2015

Coordonator
Trandafirescu
Adela

18.02.2015

Participant
Sora Ioana

2014-2015

Coordonator
2014-2015
Aron Ana
Maria
Participant
Noiembrie
Barbu Mihaela
2015
Simona
Participant
Mai 2015
Cosac
Magdalena
Participant
2014-2015
Răducanu
Paula

Participant
Moraru Elena

28.02.2015

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII MEDIATORILOR ŞCOLARI
Mediatorul şcolar acţionează ca agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă
comunitatea în şcoală şi şcoala în cadrul comunităţii, conform descrierii ocupaţiei din cadrul
standardului ocupaţional oficial. Sarcina principală a mediatorului şcolar este să sprijine participarea
tuturor copiilor din comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în
educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală.
În perioada 2000 - 2001, prin proiectul educaţional PHARE pentru categorii dezavantajate de
elevi, M.E.C.T. a elaborat şi introdus în „COR” (Clasificarea ocupaţiilor din România), cu începere
din 2001, funcţia didactică auxiliară de mediator şcolar. Încadrarea actuală în COR a funcţiei de
mediator şcolar este: Mediator şcolar, Subgrupa majoră 33, Grupa minoră 334, Grupa de bază 3340,
Nivel de instruire: 3 (studii medii sau postliceală).
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În judeţul Argeş mediatorii şcolari sunt angajaţi ai Centrului de Resurse şi de Asistenţă
Educaţională, centru înfiinţat şi organizat conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării
nr. 5418/2005, potrivit art. 9 ,,servicii de mediere şcolară prin mediatorii şcolari,, - şi ,,art.14 (1)
Statutul de funcţiuni - posturi didactic - auxiliare: mediatori şcolari, asistent social, secretar, contabil,
documentarist,,. Posturile sunt finanţate de Consiliul Judeţean Argeş.
Mediatorul şcolar colaborează cu personalul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu consiliul
părinţilor şi cu alte structuri asociative ale părinţilor recunoscute de către unitatea de învăţământ
preuniversitar, cu autorităţile locale şi judeţene, cu organizaţii non-guvernamentale şi alţi parteneri ai
unităţii de învăţământ preuniversitar, care au ca scop creşterea gradului de participare la educaţie şi
îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale oferite de şcoală comunităţii.
Competenţele necesare exercitării profesiei de mediator şcolar sunt:
- competenţe generale: comunicarea şi rezolvarea de conflicte;
- competenţe specifice: dezvoltarea parteneriatului şcoală - comunitatea, consilierea familiilor / categoriilor sociale dezavantajate privind rolul şi importanţa şcolarizării copiilor,
aplicarea practicilor incluzive, depăşirea dificultăţilor emoţionale şi comportamentale ale
copiilor cu nevoi speciale, asigurarea respectării drepturilor copilului, promovarea limbii,
tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţii în şcoală.
Din cadrul serviciului de mediere şcolară, al C..J.R.A.E. fac parte 8 mediatori şcolari
repartizaţi astfel:
- 1 mediator şcolar - C..J.R.A.E.;
- 1 mediator şcolar - Şcoala cu clasele I-IV Păuleasca şi Şcoala cu clasele I-IV Troislav;
- 1 mediator şcolar - Şcoala cu clasele I-IV Gura Pravăţ şi Şcoala cu clasele VIII Nămăieşti;
- 1 mediator şcolar - Şcoala cu clasele I-IV Valea Cetăţuii şi Şcoala cu clasele V-VIII
Cetăţeni;
- 1 mediator şcolar - Şcoala cu clasele I-IV Valea Mânăstirii;
- 1 mediator şcolar - Şcoala cu clasele I-IV Valea Corbu;
- 1 mediator şcolar - Şcoala cu clasele I-IV Limpedea şi Şcoala cu clasele I-VIII Mihăeşti ;
- 1 mediator şcolar - Şcoala cu clasele I-IV Gămăceşti şi Şcoala cu clasele I-IV Berevoieşti;
În aceste şcoli elevii majoritari sunt rromi.
În perioada anului şcolar 2014-2015, mediatorii şcolari au participat la cursuri de
perfecţionare, desfăşurate în următoarele perioade:
- ianuarie-februarie 2015 – curs FORMATOR;
- aprilie 2015 – seminar de perfecţionare cu tema ”Metode şi tehnici de intervenţie
comportamentală necesară integrării şcolare a copiilor cu dificultăţi de învăţare”.
Concursuri:
- Şcoala este şansa mea” - locul I - Şcoala Gimnazială Nr. 1 Budeasa;
- Concurs de eseuri ale mediatorilor şcolari organizat de către MEN, în colaborare cu
”Salvaţi Copiii” - locul I - mediator şcolar Zărneanu Mihaela;
- Festivalul ”Steluţele rromilor din Muscel”.
Proiecte:
- ”Ucenicii lui Moş Crăciun”- decembrie 2014 –colectare de alimente, rechizite şi jucării
pentru copiii proveniţi din familii nevoiaşe;
- Proiect european Contract POSDRU 154/1.1/G/137140 ”Să sprijinim elevii să înveţe
experimentând-program pentru pregătirea elevilor şi dobândirea competenţelor cheie care
să le asigure succesul şcolar şi participarea viitoare pe piaţa muncii”.
Au fost prezenţi la şedinţe organizate de către: I.S.J. Argeş, liderii rromilor din localitate,
inspectorul de specialitate a rromilor din cadrul Prefecturii Judeţului Argeş şi directorii şcolii.
Principalele activităţi ale mediatorilor şcolari în perioada anului şcolar 2014-2015 au fost
următoarele:
- au refăcut recensământul rromilor;
- au consiliat părinţii şi copiii din comunităţile de rromi;
- au ajutat cadrele didactice la înscrierea copiilor la şcoală şi / sau grădiniţă;
- au participat la aducerea elevilor în fiecare dimineaţă la unitatea şcolară;
- au supravegheat elevii în timpul pauzelor;
- au îndrumat familiile fără acte de identitate către instituţiile competente;
61

- au informat elevii de clasa a VIII-a că pot opta la înscrierea în licee pe locurile speciale
pentru rromi;
- au efectuat vizite la domiciliu elevilor care au înregistrat mai multe absenţe pentru analiza
situaţiei şi pentru a propune măsurile remediere potrivite;
- au monitorizat permanent frecvenţa elevilor la şcoală;
- au mediat conflictele apărute între: elevi-elevi, elevi-cadre didactice şi părinţi-cadre
didactice;
- au înregistrat absenţele elevilor prin consultarea cataloagelor;
- au înscris copiii în programul ”A doua şansă”;
- au ajutat cadrele didactice pentru stabilirea opţiunii la religie;
- au participat la toate activităţile proiectelor desfăşurate în şcoli;
- au însoţit copiii în excursiile şcolare;
- au atras fonduri/sponsorizări pentru copiii proveniţi din familii nevoiaşe;
- au colaborat cu serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei pentru rezolvarea
problemelor apărute în cadrul familiilor ai căror membrii sunt plecaţi în străinătate;
- au informat părinţii despre vaccinarea copiilor;
- au însoţit copiii cu probleme medicale la medicul de familie pentru consult de specialitate;
- au însoţit reprezentanţii Partidei rromilor în campania ”Eu îţi dau recomandare”.
Mediatorii şcolari întreţin o strânsă legătură de colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională, Poliţie, Dispensarul Comunal, Biserică şi Consiliul Local.

Raport de activitate S.E.O.Ş.P. Argeş
1.a. Număr total de dosare S.E.O.Ş.P.: 316
SEPTEMBRIE
109
FEBRUARIE
16

OCTOMBRIE
37

NOIEMBRIE
40

MARTIE
22

DECEMBRIE
28
APRILIE
21
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IANUARIE
28
MAI
15

1.b. Număr de cazuri pe problematici:
• ADHD: 3
• Retard mental (pe tipuri de retard):
TIPURI DE RETARD
Deficienţă mintală uşoară
Deficienţă mintală moderată
Deficienţă mintală severă
TOTAL

•
•
•
•

NUMĂR
51
14
4
69

Autism: 65;
Tulburări de vedere: 10;
Tulburări de auz: 6;
Tulburări asociate: 100.

63

2.b. Număr de dosare cu încadrare în grad de handicap:
GRAD DE HANDICAP
MEDIU
ACCENTUAT
GRAV
FĂRĂ GRAD
TOTAL

NUMĂR
58
39
148
71
245

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
GRAV
ACCENTUAT
MEDIU
95

30

GRAV

23
TOTAL

53
245
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ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ
ACCENTUAT
MEDIU
9

35

ŞCOLI SPECIALE
COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUSIVĂ
“SFÂNTUL NICOLAE” CÂMPULUNG
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• Misiunea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă este să oferim servicii educaţionalterapeutice de calitate pentru toţi copiii cu cerinţe educative speciale, respectându-i ca
persoane, înţelegându-le suferinţele, sădind în sufletele lor şi ale familiilor încrederea şi
speranţă;
• Recuperarea, socializarea, integrarea şi educarea copiilor cu dizabilitate;
• Asigurarea şanselor egale pentru toţi copiii, creând un mediu prietenos, stimulativ în scopul
valorizării potenţialului psihofizic.

PERSONALUL UNITĂŢII:
DIDACTIC: 34 norme
DIDACTIC AUXILIAR: 10 (1contabil şef, 1 asistent social, 1 administrator, 1 secretar şef, 1
pedagog ,0.5 funcţionar, 2 asistenţi medicali, 0.5 bibliotecar, 1 operator calculator date, 1 infirmier)
NEDIDACTIC 6 norme ( 2 îngrijitori curăţenie, 1 mecanic, 1 şofer, 2 portari )
Calitatea personalului didactic:
• Calificat - 33 cadre didactice;
• Necalificat. Grade didactice:
- profesor psihopedagogie specială-5 grad I,1 grad II,2 def,2 debutant;
- profesor Psihopedagog :1grad I, 1grad II ,1 def.;
- învăţători itineranţi: 1 grad I , 2grad II , 1 debutant;
- profesori logopezi: 2 grad I;
- profesori itineranţi: 2 grad I, 1 def ,4 debutant;
- profesori educatori: 1 grad I,1 def;
- profesor sing.: 1 grad I;
- maiştri: 3 grad I.
Indicatori de evaluare a performanţei şcolare –cantitativ şi calitativ:
- Rezultate şcolare: Ca urmare a activităţilor terapeutic-recuperatorii desfăşurate, a
conştientizării părinţilor de problemele pe care le au copiii lor, a muncii în echipă şi
programele individualizate de stimulare psiho- senzo- motrică în funcţie de diagnostic,
vârstă şi QI, s-a ajuns la performanţa ca 30% din copiii care au frecventat 8 clase şi au
urmat şcoala profesională –în domeniul „turism şi alimentaţie”- din cadrul Centrului să fie
încadraţi în muncă la diverse brutării şi patiserii de pe raza oraşului.Ca urmare a
problemelor legate de comportament şi a faptului că vârsta mentală a copiilor este mai mică
decât vârsta cronologică , rezultatele se văd în timp.
- Cadrul specific, diferit de al unei şcoli obişnuite, atât prin dotare cât şi prin specificul şi
derularea activităţilor educativ-terapeutice –recuperatorii, constituie un factor securizant
pentru copii şi răspunde cu promptitudine nevoilor particulare ale subiecţilor, implicit
comunităţii. Consilierea permanentă a părinţilor, comunicarea cu familia asigură feedback-ul necesar adaptării metodologiei de lucru la dinamica evoluţiei cazului, asigură
satisfacerea cerinţelor copiilor şi a părinţilor:
• Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu.
• Activităţile sociale şi culturale sunt baza socializării şi integrării copiilor cu dizabilităţi
în comunitate, fapt pentru care grupe de copii din unitate au participat la toate acţiunile
organizate la nivel judeţean de ISJ Argeş (festivaluri,concursuri sportive ).
• Posturi ocupate cu personal didactic titular peste 60%;
• Rata mişcării personalului didactic este mică, deoarece posturile vacante necesită
pregătire
• domeniul educaţiei speciale.
Resurse materiale ale unităţii şcolare
• Numărul sălilor de clasă; 12 săli de clasă şi 2 laboratoare;
• Numărul cabinetelor; 2cabinete logopedice, sală de sport dotată cu aparatură modernă;
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• Unitatea este conectată la internet şi are în dotare laborator informatică AEL;
• Cabinet medical cu dotare corespunzătoare;
• Nivel de dotare: Toate cabinetele psihopedagogice sunt dotate conform standardelor. Sălile
de clasă sunt dotate cu televizoare, radio-casetofoane şi material didactic adecvat terapiilor
specifice; cabinetul kinetoterapeutului are dotare necesară recuperării copiilor, cabinetul
psihopedagogic dispune de cameră video, aparat foto digital, video-proiector, laptop,
Unitatea dispune de un microbuz cu17 locuri care asigură transportul zilnic al copiilor.
Săli de clasă:

Laboratoare:

Cabinet medical:
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Cabinet TTL:

I.

MANAGEMENTUL ŞCOLAR

Consiliul de Administraţie, echipa manageriala au organizat şi coordonat întreaga activitate
desfăşurată la nivelul scolii.
Priorităţile anului au fost:
• Asigurarea condiţiilor materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii (securitatea
spaţiului şcolar, obţinerea de fonduri bugetare şi extrabugetare, prin care aceasta să fie
modernizată);
• Înfiinţarea unui cabinet logopedic la parterul unităţii ,deoarece în scoală sunt elevi cu
deficienţe locomotorii;
• Desfăşurarea unei activităţi de calitate, care să asigure progresul şcolar al fiecărui elev, care
să vizeze calitatea educaţiei;
• Asigurarea climatului de ordine şi disciplina în rândul elevilor;
• Asigurarea climatului de ordine şi disciplina în colectivul de cadre didactice;
• Realizarea încadrării cu cadrele didactice calificate;
• Întocmirea orarului şi aprobarea lui în Consiliul de Administraţie;
• Întocmirea serviciului pe şcoală;
• Modernizarea sălilor de clasă, igienizarea;
• Utilizarea laboratorului AEL;
• Dezvoltarea bazei materiale;
• Formarea continua de specialitate şi în consiliere.
II. II. CURRICULUM
Aspecte pozitive
• colectivele de arii curriculare dispun materialele curriculare: plan cadru;
• programe şcolare, auxiliare curriculare – platforma AEL pentru învăţământ asistat pe
calculator, planificări calendaristice, portofoliile cadrelor didactice;
• realizarea de activităţi didactice demonstrative la nivelul tuturor ariilor curriculare;
• preocuparea pentru consilierea metodică a profesorilor debutanţi.
Aspecte negative
• planificările calendaristice nerespectate, apărând disfuncţionalităţi în aplicarea acestora;
• utilizarea aleatorie a materialelor existente la nivel de discipline;
• Proiectarea didactică şi desfăşurarea activităţilor cu elevii nu a ţinut cont de priorităţile
actuale, necesare realizării funcţie de planurile de intervenţie personalizate
Lipsa manualelor
Oportunităţi
• adaptarea curriculumului la interesele şi pasiunile elevilor (primar, gimnazial);
• valorificarea experienţei didactice a profesorilor metodişti-cultură generală.
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III. CONSILIERUL PENTRU PROIECTE SI PROGRAME
LARE ŞI EXTRAŞCOLARE

EDUCATIVE ŞCO-

• Elaborează şi propune Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, Programul
activităţilor şcolare educative şcolare şi extraşcolare;
• Elaborează planul managerial propriu;
• Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extracurriculare;
• Întocmeşte baza de date privind starea disciplinară a şcolii, absenteismul;
• Abandonul şcolar, delicventa juvenilă, şi programele de intervenţie;
• Îndruma activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere şi orientare şi activităţile
extracurriculare;
• Evaluează activitatea diriginţilor;
• Elaborează programe/proiecte de educaţie civică promovarea sănătăţii, culturale, ecologice,
sportive şi turistice;
• Organizează şi facilitează legăturile şi schimburile şcolare;
• Îndruma activitatea diriginţilor;
• Elaborează proiectele de activităţi educative (ore demonstrative în cadrul comisiei);
• Elaborează programul de parteneriat educaţional cu familia;
• Elaborează programul de parteneriat educaţional cu comitetul de părinţi;
• Întocmeşte graficul şedinţelor cu părinţii;
• Întocmeşte tabelul centralizator cu comitetele de părinţi pe clase şi pe şcoală;
• Preia de la diriginţii claselor proiectul anual de activitate şi proiectarea semestrială a
acestuia.
ANALIZA SWOT
Puncte tari
- colaborarea strânsă între cadre
- didactice;
- atitudinea corectă a cadrelor
- didactice în relaţiile cu elevii;
- existenţa unor modele pozitive
- de comportament în şcoală, în rândul
elevilor;
- continuitatea la clasa a diriginţilor;
- cadre didactice cu o bună
- formare iniţială.
Oportunităţi
- existenţa unor programe de formare
continuă cu caracter educaţional şi
profesional furnizată de I.S.J; C.C.D şi
DPPD;
- implicarea autorităţilor locale în
rezolvarea unor probleme ce ţin de
educaţie;
- baza materială suficientă;
- posibilitatea încheierii de parteneriate
educaţionale cu alţi factori
educative(educaţionali): sc. generale,
Pompieri, Biserica

Puncte slabe
- slabă capacitate de diferenţiere a binelui de
rău de către elevi;
- colaborarea greoaie cu anumiţi părinţi;
- influenţă negativă a mediului de provenienţă;
- influenţă negativă ridicată de mass-media
- rutină în munca de educaţie;
- insuficientă motivare materială a cadrelor
didactice;
- lipsa fondurilor necesare organizării unor
activităţi extraşcolare.
Ameninţări
- lipsa unor programe de petrecere a timpului
liber pentru elevi;
- dezinteresul părinţilor;
- discuţii neprincipale purtate de personalul
şcolii în faţa elevilor;
- limbaj inadecvat folosit de unele persoane;
- influenţă negativă a unor elevi mai mari cu
tulburări de comportament asupra elevilor
mai mici;
- implicarea insuficientă a unor cadre didactice
în activitatea de educare a elevilor;
- existenţa unor influenţe informale care tind
să-şi mărească puterea asupra
comportamentului elevilor.
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Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesor Bidilica Alina. Comisia metodică a
diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar cu un efectiv de 12 cadre didactice.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Clasa
I
aII-a
aIII-a
aIV-a
a V-a
a VI-a
a VII-a A
a VII-a B
a VIII-a
a IX-a
a X-a
a X-aliceal

Diriginte
Diaconescu Angelica
Pătraşcu Alina
Duţă Paulina
Petrişor Mariana
Pîslaru Laurenţiu
Floarea Roxana
Bidilică Alina
Gagea Magdalena
Cojocaru Emanuela
Moiceanu Magdalena
Duţă Floriana
Ursea Aurelia

În acest an şcolar, profesorii diriginţi au urmărit ca prin activitatea desfăşurată să materializeze
trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin
optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii, colegii şi comunitatea.
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul
anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe sau necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:
1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere şi Orientare şi întocmirea planificării
calendaristice a orelor de dirigenţie;
2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi pe clasa/
şcoală;
3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a
tematicii acestora;
4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie;
5. Identificarea copiilor cu foarte grave probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în
familie;
6. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime.
Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil,
studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării
calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor, s-a realizat un formular
tipizat pentru planificări. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor
ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din
Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în muncă şi Norme de apărare împotriva
incendiilor.
Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie,
alături de psihopedagogul şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul
şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor
prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite
elevilor aflaţi în dificultate.
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor
de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de
sfârşit de ciclu şcolar şi prezentarea unor oferte educaţionale.
Diriginţii s-au implicat în bună organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat
pentru menţinerea calităţii mediului şcolar, îmbunătăţit substanţial în ultimul timp.
Proiectele educative realizate în anul şcolar 2014-2015 au vizat implicarea unui număr mai
mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi educative, şcolare şi extraşcolare, dar
şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în
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defavoarea străzii. De asemenea, activităţile desfăşurate în cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii
mai bun” au atras elevii prin multitudinea dar mai ales prin diversitatea lor. Elevii şcolii au participat
cu lucrări la diferite concursuri cultural-aristice unde au obţinut premii şi medalii. În cadrul Special
Olympic, elevii şcolii noastre au ocupat locuri fruntaşe,au fost premiaţi şi medaliaţi.
În cadrul SNAC echipa TEMERARII de la unitatea noastră a obţinut locul I la faza
interjudeţeană de la PLOPENI,participând la faza naţională de la GALAŢI sub îndrumarea
coordonatorului Floarea Roxana.
IV. RESPONSABILII DE COMISIE METODICĂ
1
Coordonează şi răspund permanent de întreaga activitate a comisiei, de bună
desfăşurare a întregii activităţi curriculare şi extracurriculare în cadrul comisiei;
2
Proiectează, organizează şi evaluează activitatea catedrei în cadrul ariei curriculare;
3
Elaborează un Plan de activitate şi asigură realizarea acestuia;
4
Îndruma şi asigură stabilirea programelor CDS în comisia pe care o coordonează;
5
Evaluează CDS la specialitate şi raportează rezultatele directorului;
6
Coordonează activitatea de evaluare (propune şi urmăreşte îndeplinirea unor criterii
de evaluare) în cadrul comisiei (prin promovarea formelor neconvenţionale; proiecte,
portofolii, reviste, tematica etc.);
7
Facilitează schimbul de experienţă într-o manieră colegială, deschisă şi corectă;
8
Aduce la cunoştinţa directorului activităţile proiectate prin programul managerial al
catedrei(comunicarea în scris);
9
Procesele - verbale consemnând activităţile catedrei sunt ataşate la dosarul ariei şi
vor fi prezentate pentru controlul periodic, conducerii şcolii;
10 Sprijină activitatea educativă prin colaborarea permanentă cu profesorul responsabil
al comisiei diriginţilor;
11 Colaborează permanent nu numai cu profesorii din Comisia diriginţilor, pentru
cunoaşterea şi soluţionarea problemelor sociale ale elevilor şi ale şcolii în general;
12 Evaluează activitatea profesorilor în cadrul comisiei şi prezintă concluziile sale
directorului, pentru acordarea calificativelor anuale, a premiilor etc.;
13 Urmăreşte realizarea obligator a unor lecţii deschise, modul de evaluare şi
parcurgerea ritmică integrală a materiei.
V. La nivelul şcolii funcţionează 6 comisii metodice şi anume:
- comisia metodică a profesorilor-responsabil prof. Gagea Magdalena;
- comisia metodică a învăţătorilor şi a educatorilor-responsabil comisie prof. înv. primar
Diaconescu Angelica;
- comisia metodică a terapiei specifice şi de compensare-responsabil prof. Savu
Andreea;
- comisia metodică tehnică-responsabil maistru Geantă Cornelia;
- comisia metodică a cadrelor didactice itinerante-responsabil prof. Grigore Amalia;
- comisia metodică a diriginților-responsabil consilier educative prof. Bidilică Alina.
VI. POPULAŢIA ŞCOLARA ŞI SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII la sfârşitul anului
şcolar 2014-2015
NUMĂR TOTAL ELEVI - 98
ELEVI ŞCOLARIZAŢI LA DOMICIULIU
- înscrişi la CSEI SFÂNTUL NICOLAE - 17;
- înscrişi la alte unităţi şcolare - 5.
ELEVI ŞCOLARIZAŢI ÎN ÎNV. DE MASĂ CU STRUCTURĂ DE SPRIJIN - 30
La sfârşitul anului
a) Număr de clase (grupe) pe cicluri şi ani de studiu
• Învăţământ primar - 4 clase - 28 elevi;
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• Învăţământ gimnazial V- X - 50 elevi;
• Învăţământ tehnologic 2 clase –20 elevi.
b) Elevi promovaţi la sfârşitul anului
• Învăţământul primar 100%;
• Învăţământul gimnazial 100%;
• Învăţământ tehnologic promovabilitate 95% - 1elev cu situaţie neîncheiată.
VII. PROIECTE ŞI PROGRAME ŞCOLARE
Şcoala derulează proiecte cu alte instituţii de învăţământ precum şi cu alte instituiţii: poliţie,
biserica, comunitatea locală.
PROIECTE DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
- ,,Satul românesc-tezaur folcloric”;
- ,,Sunt un bun creştin”;
- ,,Crăciunul pentru toţi”;
- ,,Mihai Eminescu-luceafărul poeziei româneşti”;
- ,Hai să dăm mână cu mână”.
Program activităţi extraşcolare
NR.
crt.

Termen
calendaristic

Denumirea
activităţii

Activităţi desfăşurate

Responsabili

1.

Septembrie
2014

Bun venit la şcoală!

Director
Cadre didactice

2.

Octombrie
2014

Săptămâna educaţiei
globale

3.

Noiembrie
2014

Ziua Internaţională a
persoanelor
cu
dizabilităţi;

4.

Decembrie
2014

-Vine,vine
Moş
Crăciun(Serbare de
Crăciun);

5.

Ianuarie
2015

-Mihai Eminescupoetul
tuturor
romanilor-proiect
educaţional

a-participarea elevilor la
festivitatea de deschidere
a anului şcolar;
-atitudine faţă de lumea în
care trăim(activităţi la
care participă toţi elevii
şcolii);
-realizarea unor activităţi
sub forma unui program
artistic în colaborare cu
Centrul de Plasament
pentru
copiii
cu
dizabilităţi Câmpulung;
-realizarea de ornamente
pentru împodobirea clasei şi a bradului;
-program
artistic
prezentat
în
cadrul
serbării de Crăciun;
-expoziţie cu lucrările
elevilor
realizate
cu
ocazia sărbătorilor de
iarnă;
-activitate de promovare a
marelui
poet
prin
prezentarea power point a
unui material despre viaţă
şi activitatea sa; -omagierea poetului prin
recitarea unor poezii din
creaţia eminesciană;
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Toate cadrele didactice

Diriginţi
Consilier educativ

Consilier educativ
Cadre didactice

Consilier educativ
Profesorii
de
limba
romană

6.

Ianuarie
2015

-“Hai să dăm mâna -prezentarea power point
cu mâna...”-proiect a unui material astfel
educaţional
încât elevii să cunoască şi
să înţeleagă importanţa şi
însemnătatea zilei de 24
Ianuarie-intonarea unor
cântece,Hora Unirii

Consilier educativ
Profesorii
de
istorie,limba romană şi
muzica

Măsuri de îmbunătăţire a activităţilor instructiv-educative şi disciplinare:
• Întocmirea mai atentă a documentelor de lucru ale profesorilor (planificară semestriala şi
săptămânală) şi corelarea temelor propuse cu cerinţele şi posibilităţile clasei de elevi;
• Lucrul diferenţiat pe grupe de elevi în funcţie de nivelul de competenţe şi capacitate;
• Program de pregătire de recuperare;
• Întrunirea Consiliului şcolar la o lună pentru rezolvarea eventualelor probleme instructiveeducative, de disciplină şi frecvenţa;
• Realizarea evaluării finale pe ani de studiu şi discipline şi compararea cu evaluările iniţiale
pentru determinarea progresului real şcolar, care va reprezenta criteriu în fişa de evaluare
pentru acordarea calificativului anual;
• Utilizarea unor strategii didactice în cadrul orelor de dirigenţie astfel încât elevul să se
poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;
• Implicarea tuturor diriginţilor şi a conducerii şcolii în activităţi educative extraşcolare
(teatrul, spectacole, concursuri, excursii etc.) astfel încât aceste activităţi să poată fi
valorificate din punct de vedere educativ;
• Atragerea într-o mai mare măsură a părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real
şcoală –familie;
• Schimbarea mentalităţilor şi atitudinilor unor profesori faţă de problemele elevilor şi
posibilităţilor lor de a face faţă acestor probleme precum şi faţă de importanta orelor, a
actului instructive educativ şi a şcolii în general;
• Supravegherea mai atentă a frecvenţei, disciplinei siguranţei elevilor (interzicerea părăsirii
spaţiului şcolii în timpul programului), şi curăţenia în clase.

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
„SFÂNTA FILOFTEIA”
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Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „SFÂNTA FILOFTEIA” este unitate şcolară de
învăţământ special, situată în localitatea Ştefăneşti, pe strada Cavalerului, telefon/fax 0248211663,
e-mail centrulscolar_sfantafilofteia@yahoo.com. care oferă servicii educaţionale elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale domiciliaţi în localităţi aferente zonelor de centru şi centru-sud ale judeţului
Argeş. În acest an şcolar activitatea instructiv-educativă şi recuperatorie s-a desfășurat la Colegiul
Tehnic „Dimitrie Dima” din Piteşti, până la terminarea lucrărilor de reabilitare, consolidare şi
extindere a spaţiilor şcolare ale unității de la Ștefănești. Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
„SFÂNTA FILOFTEIA” oferă servicii educaţionale specifice învăţământului special pentru următoarele niveluri de învăţământ:
- primar;
- gimnazial
- liceu tehnologic - ciclu inferior - domeniul mecanic;
- stagii de pregătire practică pentru calificarea Lăcătuş mecanic prestări servicii.
Unitatea noastră şcolarizează elevi cu:
- deficienţă mintală uşoară, moderată, severă, tulburări asociate, tulburări de învăţare;
deficienţă neuromotorie (elevi nedeplasabili, prin şcolarizare la domiciliu);
- deficienţă mintală, integraţi în clase obişnuite, prin cadru didactic de sprijin.
Regimul de şcolarizare în cadrul şcolii este structurat după cum urmează:
- regim extern între orele 8.00-16.00 (activităţi instructiv-educative şi terapeuticrecuperatorii, transport, masă caldă, rechizite);
- regim semiintern între orele 8.00-16.00 (activităţi instructiv-educative şi terapeuticrecuperatorii, transport, masă caldă, rechizite şi servicii CTF Valea Mare);
- regim intern între orele 8.00-17.00 (activităţi instructiv-educative şi terapeuticrecuperatorii, transport, masă caldă, rechizite, cazare C.T.F. Valea Mare);
- învăţământ la domiciliul elevului, pentru elevii cu deficienţă neuromotorie și
deficiențe asociate;
- asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu cerinţe educative
speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă (în toate şcolile din municipiul
Piteşti şi localităţile învecinate) realizată prin cadre didactice itinerante/de sprijin.
Programul zilnic al şcolii cuprinde variate activităţi instructiv-educative, educativterapeutice şi recuperatorii structurate astfel:
• dimineaţa 8.00- 13.00 – activităţi instructiv-educative;
• masa de prânz 13.00 – 13.30;
• după-amiază 13.30-17.30 – activităţi educativ-terapeutice şi recuperatorii.
În anul şcolar 2014-2015 (01.07.2014- 30.06.2015), în unitatea noastră au funcţionat, în regim
de zi, 17 clase, structurate în funcţie de tipul de deficienţă. Pe nivelul liceal a funcţionat şi o clasă de
stagii de pregătire practică – calificarea lăcătuş mecanic prestări servicii.
Principalele direcţii de acţiune pentru anul şcolar 2014-2015
a. Asigurarea calităţii educaţiei – evaluare internă:
- Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii din unitate a identificat priorităţile şi a
întocmit: Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, Planul operaţional al CEAC pentru
anul şcolar 2014-2015, aşa încât indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă
externă au reprezentat baza în elaborarea, desfăşurarea şi monitorizarea programelor de
învăţare şi serviciilor;
- s-a completat şi transmis la Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi ARACIP Raportul
Anual de Evaluare Internă pentru anul şcolar 2013-2014;
- s-a completat punctul de documentare CEAC cu noi acte normative şi cu materialele
informative primite în cadrul proiectului „Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea
manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei”;
- s-a pus la dispoziţia personalului documentaţia actualizată privind sistemul calităţii
instituţiilor de învăţământ;
- a fost informat întregul personal, elevii şi ceilalţi beneficiari ai serviciilor oferite de
unitate în ceea ce priveşte scopurile autoevaluării, aria de cuprindere, cum se va realiza
autoevaluarea şi termenele stabilite;
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-

s-au elaborat şi aplicat chestionare de identificare a gradului de satisfacţie a părinţilor în
legătură cu serviciile oferite de şcoală;
s-a urmărit şi completat portofoliul destinat activităţii CEAC;
responsabilul CEAC a iniţializat RAEI pentru anul şcolar 2014 – 2015 în aplicaţia
informatică aferentă manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei.

b. Participarea la proiecte europene
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „SFÂNTA FILOFTEIA” participă în cadrul proiectului
Consiliului Judeţean Argeş, „Diversity for SEN”- COMENIUS REGIO, în calitate de partener,
alături de un consorțiu de parteneri din regiunea Burdur – Turcia şi partenerii locali Şcoala Gimnazială
“I.L. Caragiale”- Piteşti, Asociația Youth & Future. Scopul principal al proiectului este dezvoltarea
bunelor practici şi realizarea unor instrumente de cooperare durabilă, transpozabile pentru educaţie şi
tineret. Ca o primă etapă în dezvoltarea proiectului, în perioada 06 -11 Octombrie 2013, a avut loc
prima mobilitate a delegaţiei din Turcia în judeţul Argeş. În luna martie s-a derulat cea de-a doua
mobilitate a proiectului, în localitatea Burdur - Turcia. Unitatea noastră a avut 3 reprezentanți în
această delegaţie. În luna septembrie 2014 s-a derulat cea de-a treia mobilitate în localitatea Burdur,
cadre didactice din unitatea noastră fiind membri ai delegației din Romania.
c. Activităţi instructiv educative
Activităţile educative derulate în semestrul I s-au desfăşurat atât în incinta şcolii-gazdă în care
ne desfăşurăm temporar activitatea, cât şi în afara ei:
- am organizat expoziţii cu lucrările elevilor – „Bogăţiile toamnei”; „Povestea iernii”;
obiceiuri şi tradiţii locale – „Focul lui Sumedru”; mese rotunde cu ocazia diferitelor
sărbători – Ziua Internaţională a Mării Negre, Ziua Internaţională a Toleranţei, Ziua
Naţională a României;
- am organizat la Teatrul Al. Davila din Pitești, cu ocazia Zilei Internaţionale a persoanelor
cu dizabilităţi, un spectacol la care au participat elevi şi cadre didactice ale celor cinci
şcoli speciale, școli de masă partenere în activități, instituții de cultură și educație,
asociații și fundații. Elevii şi profesorii Şcolii Gimnaziale „I.L. Caragiale” Piteşti, într-o
solidaritate deplină cu elevii noştri, în ziua de 3 Decembrie, Ziua Internaţională a
Persoanelor cu Dizabilităţi au petrecut momente importante împreună şi au oferit daruri;
- s-a organizat în incinta şcolii serbarea de sfârşit de semestru școlar „Uite, vine Moş
Crăciun”, participanţii fiind elevi şi cadre didactice din şcoală şi din unităţile partenere;
elevii au primit numeroase cadouri din partea Poliţiei Piteşti, care şi-a demonstrat din nou
şi din plin generozitatea întărind legătura de afecţiune cu copiii care îi aşteaptă la fiecare

75

sărbătoare importantă, să cânte, să spună poezii, să primească daruri şi să facă împreună fotografii;
- elevii Şcolii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” din Mioveni, parteneri fideli în activităţile
educaţionale, s-au deplasat la sediul unităţii noastre, au realizat activităţi împreună cu
elevii C.S.E.I. „SFÂNTA FILOFTEIA” şi au oferit daruri;
- Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima” Piteşti, cu un statut special pentru noi, ca şi Liceul
Tehnologic „Mihai Viteazul” Piteşti, şi-au arătat disponibilitatea afectivă faţă de elevii
noştri prin activităţi comune şi daruri;
-

-

Grupul „Dacia Renault” a contribuit la asigurarea unei autentice sărbători a Naşterii
Domnului, având inspiraţia de a-şi trimite reprezentanţii, încărcaţi cu daruri, chiar în
momentul emoţionant al audiţiei tradiţionalelor colinde;
reprezentanţii Fundaţiei „Om bogat om sărac”, au impresionat prin grija cu care au dăruit
cadouri personalizate pentru toţi copiii;

Pe tot parcursul anului s-au desfășurat numeroase activități educative în parteneriat cu școli
speciale, școli de masă și alte instituții locale. Acestea au contribuit la socializarea copiilor cu
dizabilități și integrarea lor în diferite medii sociale.
De un deosebit succes s-a bucurat prezenta noastră la concursul S.N.A.C. „Împreună pentru

viitor” unde elevii noștri au obținut locul II la etapa județeană cu echipa de dans modern Special stars.
De remarcat faptul că toate cadrele didactice au o continuă şi permanentă preocupare pentru
atingerea standardelor educaţionale, relaţia profesor-elev a fost pusă pe primul loc; activităţile
desfăşurate au fost benefice şi au dus la îmbogăţirea experienţelor profesionale.
Activitatea profesorilor itineranţi şi de sprijin s-a desfăşurat planificat ţinându-se cont de
nevoile fiecărui copil integrat în şcoala de masă.
Din analiza planificărilor şi asistenţelor efectuate am concluzionat că toţi profesorii au
planificări riguros şi corect întocmite, funcţionale şi personale care îndeplinesc cerinţele actuale ale
proiectării didactice, fapt ce se regăseşte în proiectarea lecţiilor. Strategiile folosite sunt în concordanţă
cu conţinuturile şi resursele disponibile, sunt stimulative şi motivaţionale, de multe ori chiar creative
implicându-i pe elevi în propria formare. Se evaluează munca elevilor în mod regulat cu concluzii
detaliate care să îi ajute pe aceştia la îmbunătăţirea actului educaţional.
Participarea cadrelor didactice și didactice auxiliare la activitățile de perfecționare este foarte
intensă, 100/% fiind înscriși la grade didactice și alte activități de perfecționare.
Graficul mobilităţii elevilor până la această dată scoate în evidenţă o mişcare a elevilor către
învăţământul special pentru toate cele trei forme de învăţământ: cu frecvenţă zilnică, învățământ de
sprijin, domiciliu.
În luna mai s-a susținut examenul de absolvire pentru elevii care au terminat stagiile de
practică, profil tehnologic, nivel II, mecanic. Toți elevii au fost promovați.
În perioada 01 -19 iunie 2015 se derulează activități de consolidare a cunoștințelor și
deprinderilor și evaluare, urmând ca încăpând cu data de 20 iunie 2015 să se între în vacanța de vară.
Procesul de reabilitare a şcolii şi extinderea spaţiilor specifice terapiilor recuperatorii prin
proiectul Consolidare, Reabilitare și Extindere Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”SFÂNTA
FILOFTEIA”se află în plină derulare, contractul încheiat cu constructorul urmând să se finalizeze la
sfârșitul lunii septembrie 2015.
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GRĂDINIŢA SPECIALĂ „ SFÂNTA ELENA” PITEŞTI

I. CURRICULUM
1.1. Grădiniţa Specială funcţionează într-o locaţie nouă, finalizată în anul 1996, realizată în stil
modern, funcţional. În cadrul funcţiei de proiectare, ca indicatori de performanţă s-a urmărit corelarea
obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ special şi al celui judeţean, cu cele
specifice unităţii noastre. S-a ţinut cont de faptul că în unitatea noastră frecventează copii preşcolari,
cu deficienţe asociate care participă la activităţi de socializare şi integrare. La începutul anului şcolar
2013/2014 a fost elaborat proiectul activităţilor extracurriculare pe clase. Având în vedere specificul
unităţii s-a pus un accent deosebit pe activităţile extracurriculare, de integrare şi socializare realizate în
cadrul parteneriatelor cu comunitatea locală: Teatrul Aşchiuţă Piteşti, Muzeul Judeţean, Biserica
Mavrodolu, Palatul Copiilor, Universitatea din Piteşti, Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială şi
Facultatea de Sport facultăţi cu care am încheiat Convenţie de Colaborare privind activitatea de
practică de specialitate a studenţilor.
La nivelul unităţii am încheiat proiecte de parteneriat educativ şi voluntariat care sunt derulate
conform planificării activităţilor: Asociaţia Altina, Grădiniţa cu program prelungit „Floare de colţ
„Piteşti, Şcoala nr. 3 „Ion Pilat”, Şcoala nr.18, nr. 1 „Nicolae Simonide”, Şcoala Nr. 20 Piteşti, Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia” Ştefăneşti, Şcoala gimnazială Tudor Arghezi,
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Piteşti etc..
1.2. Conform sumelor alocate s-au procurat documentele şi auxiliarele curriculare precum şi
cărţi pentru biblioteca unităţii. Am procedat la procurarea de jocuri şi jucării corespunzătoare pentru
cele 7 grupe de preşcolari, asigurând baza logistică pentru activităţile extracurriculare şi concursurile
şcolare.
1.3. Conducerea operaţională a fost realizată prin aplicarea documentelor curriculare aprobate.
S-a urmărit structurarea schemei orare în funcţie de specificul şi condiţiile concrete ale
unităţii. Proiectul de Dezvoltare Instituţională al unităţii a stat la baza Planului Managerial întocmit la
începutul anului şcolar 2012/2013. A fost monitorizată oferta educaţională a unităţii în conformitate cu
indicatorii de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum. Activităţile opţionale planificate în
acest an şcolar au fost supervizate de inspectorul de specialitate.
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Împreună cu membrii structurilor de conducere colectivă am elaborat proiecte manageriale
anuale şi semestriale, ce vizează obiective generale şi specifice, modalităţi instrumental-operative de
rezolvare şi soluţii adecvate. Obiectivele educativ-terapeutice au fost structurate gradual în funcţie de
tulburările de dezvoltare, dificultăţile funcţionale în plan senzorial, psihomotor şi limbaj.
În proiectarea managementului şcolar am urmărit stabilirea perspectivelor grădiniţei pentru
acest an şcolar, asigurând coerenţa între problemele de fond şi cele specifice unităţii, precum şi
capacitatea de a identifica şi mobiliza toate resursele materiale şi umane în vederea realizării
obiectivelor propuse. Schema orară a fost întocmită pe grupe şi specialităţi de comisia de întocmire a
orarelor în baza deciziei emisă de director.
1.4. Obţinerea rezultatelor deosebite la nivelul unităţii, conform evaluării efectuate de o echipă
de monitorizare externă ,din care a făcut parte: inspectorul de specialitate, şi membrii ARACIP, în
luna martie, au avut la bază Planul de Dezvoltare Instituţională, în urma căruia s-a întocmit Planul
managerial anual - (analiza resurselor materiale şi umane, organizarea şi desfăşurarea procesului
instructiv-educativ de recuperare, socializare şi integrarea copiilor cu dizabilităţi, formarea continuă şi
evaluarea periodică a rezultatelor). În proiectarea managementului şcolar am urmărit stabilirea
perspectivelor grădiniţei pentru anul şcolar următor. Întocmirea documentelor şi rapoartele tematice
curente şi speciale solicitate de ISJ şi autorităţile locale au respectat termenele stabilite.
S-a urmărit respectarea curriculum-ului naţional şi a dezvoltării locale în întocmirea
documentelor legale, curriculum-ul naţional fiind adaptat la condiţiile specifice grădiniţei.
Documentele şcolare sunt arhivate şi păstrate în dulapuri speciale.
1.5. Asigurarea caracterului stimulativ s-a realizat permanent prin motivarea şi implicarea
activă a părinţilor în procesul instructiv-educativ- terapeutic-recuperator al copiilor, aceasta
realizându-se pornind de la consilierea individuală până la consilierea în grup.
1.6. Implicarea şi participarea cadrelor didactice în unitatea noastră se realizează permanent ca
urmare a lucrului în echipă multidisciplinară, fapt pentru care orice propunere pentru îmbunătăţirea
curriculum-ului naţional provenită de la cadrele didactice din unitate se analizează şi se aplică în
funcţie de dizabilitate urmărindu-se finalitatea eficientă a întregului proces instructiv-educativterapeutic-recuperator. Planurile de intervenţie personalizate aplicate permanent copiilor şi revizuite la
trei luni ajută cadrele didactice în întocmirea corectă a fişei de progres şcolar.
1.7. Formarea , dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice se realizează
permanent în cadrul comisiilor metodice(profesori psihopedagogi, educatoare învăţământ special)
prin reprezentanţii lor, şefi de catedre .Responsabilul cu perfecţionarea cadrelor didactice informează
în permanenţă asupra formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
(O.M.5561/07.10.2011) şi a cursurilor de formare şi autoformare în domeniu.
1.8. Formarea grupurilor, dezvoltarea echipelor s-a realizat prin organizarea colectivelor de
catedră (profesori psihopedagogi, educatoare învăţământ special) la începutul anului şcolar şi
desemnarea responsabililor celor două comisii metodice în cadrul Consiliului Profesoral, după care
directorul a emis decizie în care persoanele duc la îndeplinire sarcinile/procedurile stabilite.
1.9. Permanent s-a asigurat o coerenţă între curriculum naţional şi dezvoltările locale.
S-a asigurat permanent coordonarea între terapiile specifice folosite de cadrele didactice
pentru recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi. Între reprezentanţii diferitelor discipline şi
interesul copiilor nu au existat „conflicte de prioritate”, prioritatea majoră fiind copilul.
2. RESURSE UMANE
2.1. Am elaborat proiectul de dezvoltare al resurselor umane şi în conformitate cu Normele
metodologice privind mişcarea personalului didactic, emise de M.E.C.T. şi Statul de personal aprobat
de I.S.J. Argeş şi am realizat încadrarea cu personal didactic calificat în domeniul educaţiei speciale
după cum urmează:
- şapte profesori psihopedagogi, un profesor kinetoterapeut, paisprezece educatoare cu
atestat în învăţământul special. Au fost normate 7,5 posturi-personal didactic auxiliar şi
6,5 posturi personal nedidactic.
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Activitatea în anul şcolar 2014/2015 s-a început cu un efectiv 50 de preşcolari cu dizabilităţi
repartizaţi în 7 grupe de copii : 1 grupă mică, 2 grupe mijlocii ,4 grupe mari.
2.2. La nivelul unităţii există un număr de 19 titulari şi 3 suplinitori. Criteriile de ocupare a
posturilor vacante pentru anul 2014/2015 au fost cele stipulate în Normele metodologice privind
mişcarea personalului didactic, emise de M.E.C.S. Înscrierea copiilor a avut la bază Certificatele de
Orientare şcolară şi profesională eliberate de Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul CJRAE
Argeş precum şi Certificatele de încadrare într-un grad de handicap.
În unitate funcţionează un cabinet medical cu asistenţă medicală permanentă(medic şi asistenţă
medicală). S-au respectat prevederile legale privind aplicarea normelor igienico-sanitare din unităţile
speciale şi s-a acţionat în direcţia îmbunătăţirii bazei didactico-materiale cu obiecte de inventar
necesare procesului instructiv-educativ de recuperare, socializare şi integrare a copiilor cu dizabilităţi
asociate. În ceea ce priveşte protecţia muncii, întreg personalul are la dosar fişa avizată de medicina
muncii iar la nivelul unităţii funcţionează o comisie desemnată prin decizie care instruieşte personalul
periodic în funcţie de postul ocupat.
2.3. În atenţia mea, ca director, a fost conducerea operaţională unde am urmărit atingerea
indicatorilor de performanţă (încheierea contractelor de muncă cu tot personalul din subordine,
realizarea fişelor posturilor, normarea şi utilizarea personalului astfel încât colectivele de copii să
beneficieze de toate serviciile pe lângă procesul instructiv-educativ de recuperare socializare şi
integrare).
2.4. Am urmărit aplicarea unui sistem de evaluare flexibil dar unitar care să asigure controlul
calităţii educaţiei prin evaluarea activităţii anuale a personalului nedidactic şi didactic auxiliar. S-au
stabilit clar criteriile privind acordarea procentului de până la 15% pentru învăţământul special . Toate
acestea au fost discutate şi aprobate de Consiliul de Administraţie al unităţii. Evaluarea personalului
nedidactic s-a realizat la sfârşitul anului calendaristic, iar personalul didactic în acest an este evaluat
conform criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice conform Ordinului nr.
6143/2011privind Metodologia de evaluare anuală a personalului didactic şi didactic auxiliar. Aceste
criterii au fost discutate în Consiliul Profesoral şi aprobate în Consiliul de Administraţie, fişa de
evaluare fiind adaptată specificului unităţii noastre. Conform acestei fişe de evaluare, fiecare cadru
didactic şi-a evaluat activitatea şi a întocmit raportul de autoevaluare, Consiliul de Administraţie al
unităţii urmând să acorde calificativele conform punctajelor,.
Arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale privind personalul grădiniţei se realizează în dulapuri
speciale.
2.5. Personalul didactic ,didactic auxiliar şi nedidactic a fost încadrat pe post conform
pregătirii profesionale şi prevăzute de legislaţia în vigoare (Regulamentul de organizare şi funcţionare
a învăţământului special şi special integrat capitolul V).
Continuitatea a stat la baza repartizării la grupă atât a cadrelor didactice cât şi a personalului
nedidactic deoarece, condiţia principală în recuperarea copiilor cu CES este asigurarea pe parcursul
întregului program cu personal cunoscut preşcolarilor şi munca în echipă (consiliul grupei).
Stimularea întregului personal, conform legii, s-a realizat în funcţie de performanţele obţinute
prin evidenţierea în cadrul Consiliului Profesoral şi în faţa părinţilor. Copiii au fost stimulaţi pentru
participarea activă la activităţi cu dulciuri şi jucării obţinute din sponsorizări.
2.6. Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional se
realizează prin colectivele şi organele de conducere colectivă: Consiliul de Administraţie, Consiliul
Profesoral, Colectivele de catedră, Consiliul claselor, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
Consiliul de Administraţie a fost constituit la începutul anului şcolar în cadrul Consiliului
Profesoral şi în anul şcolar 2014-2015 Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar,conform
planificării anuale şi de câte ori a fost nevoie. Toate hotărârile au fost luate prin vot, cu jumătate plus
unu din numărul membrilor prezenţi. Preşedintele Consiliul de Administraţie înainte cu 48 de ore de
data şedinţei a înştiinţat membrii de tema şi data şedinţei, prin convocator. Toate întrunirile s-au
desfăşurat în prezenţa liderului de sindicat şi a reprezentanţilor părinţilor.
Consiliul profesoral, ca structură de proiectare şi coordonare a totalităţii activităţilor intructiveducative din Grădiniţa Specială, a prezentat şi dezbătut teme de interes major privind integrarea
socială şi şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale. Tematica a respectat planificarea anuală.
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Întregul sistem de comunicare a fost rapid, eficient şi transparent, deoarece am asigurat cadrul
instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional prin colectivele şi organele de
conducere colective ale unităţii.
2.7. Am stimulat şi urmărit permanent formarea continuă, generală, corelată cu evaluarea
întregului personal.
În atenţia managerului şcolar a stat permanent formarea continuă, pe specialităţi şi generală a
întregii resurse umane din unitate. Întregul personal a fost impulsionat să participe la perfecţionări în
domeniul specializării. Personalul nedidactic a fost stimulat să-şi finalizeze cursurile
liceale/universitare iar cadrele didactice în obţinerea gradelor didactice sau mastere.
De remarcat este faptul că în unitatea noastră întregul personal , la momentul de faţă, se află la o
formă de perfecţionare. Pentru dezvoltarea profesională, fiecare cadru didactic şi-a completat
portofoliul cu documentele necesare: mapa pentru studiul individual, proiecte didactice model,
programe şi activităţi opţionale, mapa cu activitatea cu părinţii, mape cu lucrări în baza cărora s-au
făcut evaluările copiilor, studiile de caz, caietul de observaţii zilnice asupra evoluţiei copiilor. Întregul
personal a fost informat la zi de toate noutăţile în domeniu, majoritatea legislaţiei fiind afişată în
cancelarie.
2.8. Activitatea metodică-ştiinţifică la nivelul grădiniţei s-a desfăşurat în cadrul structurilor
metodice instituţionale (comisii metodice şi catedre), planificată lunar pe specialităţi şi arii curriculare,
în conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare, în primul rând Legea Nr.1/2011.
În cadrul activităţilor s-au organizat şi derulat activităţi didactice în parteneriat cu cadrele
didactice din învăţământul de masă, proiectele didactice fiind avizate de responsabilii comisiilor
metodice (profesori şi educatoare) şi s-au dezbătut teme ce au cuprins un spectru larg de probleme,
tehnici şi metode de lucru, soluţii finale care au contribuit la creşterea gradului de eficienţă instructiveducativă.
2.9. În unitatea noastră, ca urmare a activităţii în echipă şi a transparenţei nu au existat
conflicte majore cu părinţi, cadre didactice şi nedidactice. Discuţii, conflicte uşoare au fost rezolvate
rapid, fără popularizare ca urmare a acţionării prompte, eficiente.

3. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE
3.1. Grădiniţa Specială, din punct de vedere financiar, nu are venituri proprii, cheltuielile de
organizare şi funcţionare fiind suportate din alocaţii bugetare.
La începutul anului bugetar, am proiectat şi elaborat împreună cu membrii Consiliului de
Administraţie, proiectul de buget şi proiectul de achiziţii şi dotare al unităţii noastre,respectând planul
de dezvoltare al grădiniţei.
3.2. În baza bugetului repartizat şi aprobat de Consiliul Judeţean Argeş, am procedat la
repartizarea conform legii, pe capitole şi articole. Au fost repartizate mijloacele fixe şi obiectele de
inventar, conform planificării.
Referitor la respectarea disciplinei financiare am fost preocupată de:
- încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului principal de
credite, repartizate pe trimestre luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare;
- achiziţiile publice să fie cuprinse în programul anual;
- respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice (modul de întocmire a
contractelor economice, analiza cheltuielilor materiale şi de personal, documentele
utilizate, plata acestora, precum şi consecinţa deciziilor manageriale asupra situaţiei
financiare);
- deciziile privind angajarea sau avansarea personalului să respecte reglementările legale, în
limita posturilor aprobate şi stabilirea drepturilor salariale;
- organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv.
3.3. Conducerea operaţională s-a realizat prin planul de achiziţii şi dotarea unităţii cu resurse
necesare terapiilor specifice, execuţia bugetară, alocarea sumelor necesare pentru rechizite şcolare,
hrană,iluminat, încălzire, alimentare cu apă precum şi canalizare
3.4. Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar a fost prioritatea mea ca
director. Am urmărit evaluarea realizării planului de achiziţii, şi întocmirea documentelor şi a
rapoartelor tematice coerente şi speciale solicitate de I.Ş.J., M.E.C.T.S. şi autorităţile locale.
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Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiale se realizează în dulapuri speciale pe
ani financiari.
3.5. Asigurarea de servicii de consultanţă şi expertiză precum şi baza logistică se realizează
prin sponsorizări, ca sursă alternativă de finanţare.
3.6. Elaborarea execuţiei bugetare se realizează în cadrul Consiliului de Administraţie unde,
pe lângă personalul grădiniţei se află reprezentantul Consiliului Judeţean şi al părinţilor asigurându-se
o transparenţă totală ca urmare a funcţionării unui sistem intern de comunicare rapid, eficient şi
transparent.
3.7. Formarea/dezvoltarea profesională şi personală a personalului financiar şi administrativ sa realizat prin asigurarea formării specifice de către reprezentanţi ai Consiliului Judeţean precum şi
prin specializări ce asigură formarea specifică.
3.8. Personalul administrativ, compus din administrator, îngrijitori, fochist şi şofer lucrează în
echipă asigurând buna desfăşurare a întregii activităţi şi un mediu ambiental propice procesului
instructiv-educativ, terapeutic-recuperator.
3.9. La nivelul unităţii s-au obţinut contracte de sponsorizare cadouri pentru copiii cu
dizabilităţi pentru diferite ocazii(Moş Nicolae, Moş Crăciun, Paşti, 1Iunie) precum şi cu ocazia zilelor
de naştere a copiilor.
Consiliul Judeţean a finanţat cadourile pentru preşcolarii din unitate cu ocazia organizării
Pomului de Crăciun.
4. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE
4.1. Grădiniţa Specială Piteşti este singura unitate preşcolară,specială din judeţ care asigură
copiilor cu dizabilităţi servicii specializate de socializare, integrare, recuperare şi educaţie. Conform
planificării anuale, fiecare cadru didactic a inclus părinţii în procesul terapeutic – co-terapeuţi. Lecţiile
deschise la care au asistat aceştia, consiliere parentală, grupuri educaţionale şi formarea / întărirea
reţelei de suport social pentru părinţi, i-au ajutat pe aceştia să aplice cele mai adecvate metode în
comportamentul lor faţă de copil.
La solicitarea inspectorului de specialitate am organizat în unitate cursuri de perfecţionare a
cadrelor didactice ce urmează să susţină examenul de definitivat, făcând parte din echipa de formatori.
Am încheiat un protocol de parteneriat cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „ Sfânta
Filofteia” Ştefăneşti prin care Grădiniţa Specială SFÂNTA ELENA Piteşti asigură pe tot parcursul
anului şcolar 2014-2015 o sală de clasă pentru elevii de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „
Sfânta Filofteia” Ştefăneşti în vederea desfăşurării activităţii şcolare.
4.2. Pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale a grădiniţei la cererea concretă a
comunităţii locale, pentru realizarea proiectelor şi programelor proprii, am acordat o atenţie deosebită
colaborării cu Consiliul Judeţean Argeş, Direcţia de Protecţie a Copilului, Poliţie. Biserică, Pompieri,
reprezentanţi ai comunităţii locale cu care am organizat întâlniri periodice.
O colaborare deosebită s-a realizat cu autoritatea locală - Consiliul Judeţean, în ceea ce priveşte
repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unităţii.
4.3. Pentru cunoaşterea ofertei educaţionale a unităţii, pentru realizarea unor proiecte, în
vederea creşterii adresabilităţii părinţilor interesaţi (cei care au copii cu dizabilităţi), oferta
educaţională a Grădiniţei Speciale a fost făcută public prin pliantele realizate care au fost distribuite
comunităţii cu diferite ocazii (Simfonia lalelelor) .
În vederea stabilirii legăturilor cu autorităţile locale am întocmit proiecte de colaborare şi
educaţionale cu acestea.. Reprezentanţii acestor instituţii, precum şi agenţii economici din judeţ, au
participat la majoritatea acţiunilor organizate de unitatea noastră.
4.4. În vederea acordării calificativelor anuale am respectat împreună cu membrii Consiliului
de Administraţie, fişele de evaluare pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare. Întreaga activitate
este monitorizată prin inspecţiile la clasa pe care directorul unităţii le efectuează periodic cadrelor
didactice şi prin controlul permanent a personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
În baza Planului anual managerial am întocmit rapoarte semestriale şi anuale de activitate a
unităţii care au fost prezentate consiliului profesoral şi întregului personal.
Ca metodist, am efectuat inspecţii curente şi speciale în vederea obţinerii de grade didactice
colegilor din învăţământul special
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În unitatea noastră s-a constituit comisia pentru evaluarea probei practice/orale sau inspecţia
specială a cadrelor didactice participante la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, în cadrul Centrului de concurs nr.5 - Liceul
tehnologic „Ion Mincu „Piteşti comisie din care am făcut parte atât ca preşedinte cât şi evaluator. De
asemenea am fost evaluator în comisia constituită la Şcoala Specială „Sfântul Stelian „Costeşti.
Pentru programele şi activităţile desfăşurate am creat cadrul logistic corespunzător activităţii
Comisiei de Evaluare şi Control a Calităţii la nivelul unităţii.
4.5. Specialiştii din grădiniţă au oferit cadru logistic şi consultanţă cadrelor didactice din
şcolile de masă privind integrarea copiilor cu CES şi aplicarea planurilor de intervenţie personalizată
copiilor ce fac obiectul educaţiei incluzive. De asemenea grădiniţa a oferit spaţiul necesar desfăşurării
activităţilor de pregătire a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivat făcând parte, alături de
d-na director a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „ Sfânta Filofteia” Ştefăneşti, Dimcea
Aurelia şi d-na profesor Trandafirescu Adela, din echipa de formatori.
4.6. La nivelul grădiniţei în procesul decizional şi în toate comisiile existente liderul de
sindicat participă activ ca observator. În vederea creşterii ofertei educaţionale a şcolii s-au organizat
întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţii locale.
4.7. În atenţia managerului şcolar a stat permanent formarea continuă, generală, corelată cu
evaluarea întregului personal. Ca director al unităţii am participat la cursurile de perfecţionare.
4.8. Unitatea noastră a iniţiat proiectul educaţional „Si eu ştiu şi eu pot „ în parteneriat cu
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Piteşti, proiect aprobat şi finanţat de Consiliul Judeţean Argeş.
4.9. Ca urmare a transparenţei în actul decizional, a consultării organizaţiei sindicale din
unitate şi a participării personalului la procesul decizional prin colectivele şi organele de conducere
colectivă existente (colective de catedră, Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral) în unitatea
noastră nu au fost conflicte.
Pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor ce pot apare şi buna funcţionare a unităţii privind activitatea
terapeutic-recuperatorie şi instructiv-educativă ce se realizează cu preşcolarii cu dizabilităţi vom
continua colaborarea cu autorităţile locale,pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale la cererea
concretă a comunităţi locale.

ŞCOALA SPECIALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE
ASOCIATE “SFÂNTUL STELIAN
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETǍRII ŞI TINERETULUI

ŞCOALA SPECIALĂ pentru copii cu
deficienţe asociate “SFÂNTUL STELIAN”
Localitatea Costeşti, Judeţul Argeş,

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii
metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat,
referindu-se la anul şcolar 2014-2015
Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de
Activităţi elaborate pentru atingerea următoarelor obiective:
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1. CURRICULUM
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi
a metodologiilor specifice;
• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi;
• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi
procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice
de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.).
• Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor
societăţii democratice.
2. MANAGEMENT ŞCOLAR
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere
organizatoric, funcţional şi legal);
• Elaborarea proiectului planului de şcolarizare;
• Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;
• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.
3. RESURSE UMANE
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale
de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente
şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Realizarea evaluării personalului.
4. PARTENERIATE SI PROGRAME
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi
parteneriate cu unitatea de învăţământ;
• Organizarea de activităţi extraşcolare.
5. RESURSE MATERIALE
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.
6. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE
• Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.

7. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC
La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele Comisii: Comisii metodice :
Comisia pentru formare continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice, Comisia diriginţilor, Comisia
pentru orar, Comisia pentru monitorizarea stării de disciplină, Comisia pentru verificarea
documentelor şcolare, a ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor, Comisia pentru curriculum, Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie.
Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost
elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.
Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în
conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste predictive la
toate disciplinele, s-au întocmit planificările în concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea.
Proiectarea unităţilor de învăţare s-a făcut în general în concordanţă cu programele şcolare în vigoare.
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În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice
proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de
vârstă şi pregătire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea
cazurilor.
PUNCTE TARI
Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. Au fost elaborate planificările
calendaristice şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor, corelarea
fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate
de învăţare.
În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia
planificată pentru semestrele I şi II a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee
activ-participative.
În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a
mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a
gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii,
creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare,
problematice.
În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în
grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor
elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare,
de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a
răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare cu
prilejul Crăciunului, s-au dezbătut anumite teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător,
teme sanitare. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a
unor materiale necesare orelor de abilităţi practice. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi
completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor.
Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc
dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model.

PUNCTE SLABE
• Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultural, cu mentalităţi şi atitudini
indiferente la procesul educaţional, elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor;
• Există elevi cu deficienţe de învăţare, deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului
care evoluează mai greu.
RECOMANDǍRI
• Organizarea unor activităţi culturale;
• Implicarea părinţilor în activitatea educaţională;
• Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de
învăţare;
• Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţare-evaluare.
8. COMISIA METODICǍ A PROFESORILOR EDUCATORI
Activitatea comisiei metodice a educatorilor desfăşurată pe semestrele I şi II ale anului şcolar
20124/2015 a urmărit realizarea obiectivelor cuprinse în programa pentru învăţământul preşcolar.
Pe parcursul semestrului I s-au întocmit şi susţinut proiecte didactice.
Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate demonstrează că doamnele
educatoare respectă metodologia întocmirii acestor documente, respectă cerinţele metodologice în
formularea obiectivelor operaţionale, stabilesc clar etapele activităţilor, folosesc metode didactice
adecvate, stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ, având grijă ca în permanenţă conţinutul
activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al preşcolarilor.
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Activităţile demonstrative susţinute au avut drept scop transmiterea de cunoştinţe necesare
îmbogăţirii vocabularului, dezvoltarea operaţiilor gândirii, a unui comportament adecvat şi necesar în
formarea preşcolarilor, în vederea adaptării cu succes la şcoală.
Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic specific învăţământului preşcolar şi
dovedesc acesta prin grupele de preşcolari pe care le pregătesc pentru şcoală.
9. COMISIA DIRIGINŢILOR
Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de prof. Musat Maria.
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul
anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior.
Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, studiată şi dezbătută
de toţi diriginţii.
S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie.
Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea
regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când
situaţia a impus-o.
Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientări
socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în
cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii.
Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat
pentru menţinerea calităţii mediului şcolar.
Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului, cataloagele să fie complet şi corect
întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.

10. COMISIA DE CALITATE
În acest an şcolar s-a constituit Comisia de calitate conform legislaţiei.
ACŢIUNI DESFǍŞURATE PE RARCURSUL ANULUI SCOLAR
Îmbunătăţirea Proiectului de Dezvoltare Instituţională (P.D.I) cu programe şi activităţi la iniţiativa
Consiliului profesoral, a structurilor reprezentative ale părinţilor, ale educabililor, ale administraţiei
locale şi a altor instituţii reprezentative la nivelul comunităţii;
Proiectarea activităţilor compartimentelor şi comisiilor pe baza colectării feed-back-ului din partea
beneficiarilor;
Proiectarea activităţilor de învăţare în conformitate cu nevoile elevilor;
Realizarea unor noi activităţi metodice în unitatea de învăţământ, cu participarea cadrelor didactice;
Îmbunătăţirea activităţii didactice prin utilizarea rezultatelor activităţilor metodice sau de cercetare
ştiinţifică, desfăşurate la nivel local, regional;
Testări periodice asupra nivelului de pregătire a elevilor, încurajarea lor în asumarea responsabilităţii
pentru propriul proces de învăţare;
Implicarea profesorilor în problemele de orientare şi consiliere. Utilizarea rezultatelor activităţilor de
orientare şi consiliere pentru îmbunătăţirea activităţii curente şi a ofertei educaţionale cu scopul de a
spori calitatea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi;
Achiziţia fondului de carte şi a fondului de material didactic luând în considerare cerinţele curriculare
şi solicitările personalului didactic şi ale elevilor;
Îmbunătăţirea funcţionalităţii spaţiilor şcolare;
Planificarea activităţilor extracurriculare cu implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor şi a
altor membri ai comunităţii;
Acţiuni care să favorizeze dezvoltarea profesională a corpului profesoral concretizate în creşterea
calităţii proiectării, organizării şi evaluării activităţii didactice;
Îmbunătăţirea proiectului de parteneriat cu reprezentanţii comunităţii, prin participarea elevilor, a
părinţilor şi corpului profesoral la diverse activităţi organizate de către comunitate sau implicarea
comunităţii în activităţile organizate în cadrul şcolii;
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Stimularea lucrului în echipă, evaluarea performanţelor personalului didactic, didactic auxiliar şi
administrativ şi acordarea recompenselor în funcţie de calitatea serviciilor prestate;
Întocmirea obiectivă a rapoartelor de autoevaluare de la nivelul comisiilor şi utilizarea rezultatelor
pentru optimizarea activităţii;
Dotarea cu mijloace de învăţământ performante.
11. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
Puncte tari:
• Realizarea unor acţiuni cuprinse în Programul activităţilor educative;
• creşterea interesului profesorilor diriginţi pentru colaborarea cu părinţii elevilor cu CES.
Puncte slabe:
• deficienţe în proiectarea didactică, unii profesori diriginţi tratând cu superficialitate
întocmirea planificărilor calendaristice;
• slaba colaborare cu şcoala a unor părinţi.
În ceea ce priveşte a doua categorie de demersuri educative, trebuie avut în vedere faptul că
majoritatea obiectelor de studiu au un suport solid educativ în ceea ce priveşte atitudinile pozitive faţă
de cunoaşterea ştiinţifică, dezvoltarea capacităţilor intelectuale de nivel înalt, cultivarea curiozităţii
ştiinţifice şi a spiritului de investigaţie.
Credem că este loc de mai bine în ceea ce priveşte starea disciplinară a elevilor. Este clar că
mediul şcolar trebuie să fie compatibil cu idealurile unei societăţi democratice, printre care nu se poate
găsi în nici un caz indiferenţă faţă de regulamente şi faţă de respectarea legii.
Credem că trebuie acordată o atenţie mai mare educării pozitive a elevilor în ceea ce priveşte
frecvenţa la ore, păstrarea mobilierului din dotare, recuperarea pagubelor, ţinuta.
Trebuie să veghem, în mod constant, ca spaţiul şcolii să constituie un spaţiu de manifestare a
responsabilităţii, a ţinutei şi comportamentului decent, de care sunt legate corectitudinea, onoarea,
respectul reciproc şi toleranţa faţă de opiniile diferite.
Multe din rezultatele muncii educative vor deveni vizibile abia mai târziu, după intrarea
tinerilor în viaţă. Atunci vom putea spune dacă sunt sau nu oameni de caracter, dacă respectă sau nu
respectă principiile democratice.
12. ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
S-au desfăşurat următoarele proiecte educaţionale:
• “Atelierele prieteniei “ - Liceul Tehnologic Costeşti, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
“Sfânta Filofteia “ Ştefăneşti;
• “Copil ca tine sunt şi eu” – parteneriat cu Şcoala Gimnaziala nr.1 Costeşti;
• “Colindătorii la uşa sufletului dumneavoastră” – parteneriat cu Liceul Tehnologic
Costeşti, Clubul copiilor Costeşti;
• “Roadele toamnei “ – parteneriat cu Liceul Tehnologic Costeşti, Clubul copiilor Costeşti;
• Activităţi în cadrul programului SNAC.
13. CONCLUZII
Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele:
Puncte tari
- Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la
formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene;
- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-financiare;
- Au fost realizate vaste lucrări de reabilitare a clădirilor;
- Au fost dotate clasele cu mobilier nou.
Puncte slabe
- Pregătirea unor elevi evidenţiată prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţă nu este la nivelul
standardelor de calitate;
- S-au înregistrat abateri disciplinare ale elevilor, care au afectat imaginea şcolii;
- Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev.
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V

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ

COMPARTIMENTUL STRATEGII SINTEZE SOCIO –
ECONOMICE SĂNĂTATE
În această perioadă compartimentul a asigurat coordonarea managementului unităţilor sanitare
din reţeaua proprie, a analizat modificarea structurilor organizatorice, reorganizarea şi restructurarea
acestora, a elaborat rapoarte privind aprobarea statelor de funcţii și a ROF-urilor de către consiliul
judeţean. Totodată, a întocmit informări, sinteze, referate din domeniul sănătății atât pentru
conducerea instituţiei cât și pentru alte autorităţi ale administraţiei publice centrale.
S-au realizat procedurile necesare înființării celor două noi Unități de Asistență Medico
Socială în localitățile Domnești și Rucăr.
De asemenea, a asigurat:
- secretariatul Comisiei de analiză și selecție a proiectelor, constituită prin Dispoziţie a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, pentru realizarea unor acțiuni culturale, de tineret
și sportive, în vederea promovării județului Argeș, atât pe plan național, cât și pe plan
internațional;
- secretariatul Comisiei de acordare a burselor sociale elevilor/studenților pentru anul școlar
2014 - 2015, constituită prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, pentru
susținerea elevilor/studenților cu situație materială precară care au obținut rezultate foarte
bune în cursul anului școlar anterior;
- secretariatul Comisiei pentru analiza și soluționarea solicitărilor pentru acordarea de sprijin
financiar, pentru realizarea unor lucrări de construire, reabilitare etc. a unităților de cult din
județul Argeș, ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România.

ASISTENŢA SOCIALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA COPILULUI ARGEŞ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, instituţie publică cu
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Argeş are rolul de a asigura la nivelul
judeţului Argeş aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror
persoane aflate în nevoie.
O componentă importantă a protecţiei sociale o reprezintă asistenţa socială ca ansamblu de
instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor, grupurilor,
comunităţilor aflate temporar în dificultate care, din motive de natură socială, biologică, psihologică
sau economică, nu au posibilitatea de a-şi realiza prin eforturi proprii un mod decent de viaţă.
Asistenţa socială, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi va fi utilă întrucât va
exista întotdeauna nevoia de protecţie pentru persoanele vulnerabilem / defavorizate.
Evoluţia intrărilor şi ieşirilor privind copiii/tinerii cu măsură de protecţie specială din sistem
rezidenţial în perioada 01.07.2014 - 15.06.2015:
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Număr centre
rezidenţiale

Număr
copii/tineri
la data de
01.07.2014

Intrări în
perioada
01.07.2014
15.06.2015

Ieşiri în
perioada
01.07.2014 –
15.06.2015

Număr
copii/tineri
la data de
15.06.2015

14

448

75

120

403

Evoluţia intrărilor şi ieşirilor privind copiii/tinerii cu măsură de protecţie din centrele de zi în
perioada 01.07.2014 – 15.06.2015:
Număr
centre de zi

Număr
copii/tineri
la data de
01.07.2014

Intrări în
perioada
01.07.201415.06.2015

Ieşiri în
perioada
01.07.2014
15.06.2015

Număr
copii/tineri la
data de
15.06.2015

240

47

109

178

11 centre la data de
01.07.2014
9 centre la data de
15.06.2015

Evoluţia intrărilor şi ieşirilor privind copiii/tinerii cu măsură de protecţie din centrele de
recuperare în perioada 01.07.2014 - 15.06.2015:
Număr centre de
recuperare

Număr
copii/tineri
la data de
01.07.2014

Intrări în
perioada
01.07.2014
15.06.2015

Ieşiri în
perioada
01.07.2014 –
15.06.2014

Număr
copii/tineri
la data de
15.06.2015

3

314

33

146

201

Evoluţia intrărilor şi ieşirilor privind copiii/tinerii cu măsură de protecţie specială din sistem
alternativ familial în perioada 01.07.2014 - 15.06.2015:
NR.
Crt.

Măsură de
protecţie specială

1

plasament la asistent
maternal profesionist
plasament la rudă
până la gradul IV
plasament la alte
familii/persoane
tutelă

2
3
4

Număr
copii/tineri la
data de
01.07.2014
410

Intrări în
perioada
01.07.201415.06.2015
37

Ieşiri în
perioada
01.07.201415.06.2015
65

Număr
copii/tineri
la data de
15.06.2015
382

182

36

35

183

62

20

11

71

47
701

5
98

4
115

48
684

TOTAL
S-au organizat cursuri pentru pregătirea profesională continuă a asistenţilor maternali
profesionişti, precum cursuri de evaluare şi pregătire pentru un număr de 12 persoane care au solicitat
obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist.
Managerii de caz au efectuat reevaluări trimestriale la domiciliul părinţilor pentru un număr
de peste 1000 de copii aflaţi în sistemul de protecţie specială, precum şi demersurile legale în vederea
deschiderii procedurii adopţiei interne pentru un număr de 38 de copii.
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Au fost efectuate un număr de 5 anchete sociale la domiciliul unor familii care se află în risc
de abandon al copiilor, în vederea sprijinirii lor materiale şi financiare pe o perioadă mai îndelungată
de către CARREFOUR Romania.
În data de 04.09.2014 între Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş s-a încheiat un protocol de colaborare, având ca scop
prevenirea violenţei în familie, violenţei pe fondul consumului de alcool şi a delincvenţei juvenile.
În luna septembrie 2014 un specialist din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeș a participat la o emisiune
la postul TV Antena 1 Piteşti, având ca scop informarea opiniei publice cu privire la problematica
violenţei în familie, a violenţei asupra copilului, reglementările legale incidente, instituţiile abilitate
să intervină, precum şi serviciile oferite victimelor violenţei în familie, precum şi copiilor abuzaţi,
neglijaţi, exploataţi, la nivelul judeţului Argeş .
În vederea marcării zilelor de 19 noiembrie – Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului
asupra Copiilor şi 20 noiembrie – Ziua Universală a Drepturilor Copilului, prin adresa din data de
16.09.2014, s-a solicitat Centrelor / Complexelor de servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeş
organizarea a diverse activităţi având ca scop promovarea importanţei familiei pentru dezvoltarea
Bio-psiho-socială a copilului, precum şi implicarea activă a instituţiilor publice, autorităţilor
administraţiei publice, societăţii civile, mass-mediei etc. în asigurarea protecţiei şi promovării
drepturilor copilului, inclusiv în prevenirea şi combaterea violenţelor de orice fel îndreptate împotriva
copilului şi a violenţei în familie, în contextul noilor reglementări legale în materie.
În data de 30.09.2014, un specialist din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş a participat la o dezbatere
cu tema “Violenţa domestică”, ce a avut loc la Centrul Cultural Piteşti, organizată de Asociaţia pentru
Dialog Intercultural. La eveniment au participat: un specialist din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş, un
ofiţer de poliţie din cadrul I.P.J. Argeş, psiholog, jurnalişti (Antena 1 Piteşti, săptămânalul Contraatac
de Argeş, cadre didactice şi elevi din cadrul Colegiului Economic “Maria Teiuleanu” Piteşti şi
Colegiul Naţional “Zinca Golescu” Piteşti.
În data de 16.10.2014, între D.G.A.S.P.C. Argeş şi Asociaţia împotriva Crimei Organizate şi
Consiliere Antidrog A.C.O.C.A s-a încheiat un protocol de colaborare având ca scop:
- prevenirea unor fapte penale sau contravenţionale şi creşterea gradului de informare a
copiilor, elevilor şi adolescenţilor privind măsurile antiinfracţionale şi antivictimale în
domeniul prevenirii crimei organizate, al traficului şi consumului ilicit de droguri, al
traficului de fiinţe umane, al violenţei în şcoli şi societate, prin oferirea de servicii psihosociale victimelor traficului de fiinţe umane care au suferit diferite forme de abuz,
dependenţilor de droguri sau alte dependenţe;
- implementarea de activităţi, programe şi acţiuni destinate copiilor, menite să împiedice
abandonul şcolar, organizarea şi oferirea de servicii de informare, consultanţă şi instruire în
diverse domenii şi pentru diferite grupuri ţintă;
- înfiinţarea de grupuri anonime şi de dezvoltare personală pentru copiii, adolescenţii şi
tinerii în situaţii de risc consumatori alcool/droguri, cu tentative suicidare, suferinzi de boli
incurabile, fugiţi de acasă, singuri, dependenţi (indiferent de obiectul care a creat
dependenţa).
În data de 22.10.2014, între Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, Inspectoratul şcolar
Judeţean Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş s-a încheiat
planul local de acţiune pentru implementarea campaniei de prevenire a delincvenţei juvenile în
cadrul Proiectului „Copilărie fără delincvenţă”, implementat la nivelul şcolii gimnaziale “Tudor
Muşatescu” Piteşti, scopul campaniei fiind creşterea gradului de informare a minorilor sub 14 ani,
a părinţilor şi a cadrelor didactice cu privire la prevenirea delincvenţei juvenile.
În baza acestuia, în perioada octombrie 2014 - aprilie 2015, s-au desfăşurat diverse acţiuni şi
activităţi cu elevii din cadrul şcolii gimnaziale “Tudor Muşatescu” Piteşti, cu părinţii acestora şi cu
cadrele didactice.
În baza protocolului de colaborare încheiat între IPJ Argeş şi D.G.A.S.P.C. Argeş, în data
de 22.10. 2014 specialişti din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş şi ofiţeri de poliţie din cadrul I.P.J. Argeş
au organizat diverse acţiuni de informare a lucrătorilor de poliţie din mediul rural, cu privire la
reglementările în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, modalităţile de intervenţie
în cazurile de conflicte intrafamiliale etc., s-au distribuit afişe şi flyere cu mesaje preventive (Secţia
de Poliţie Rurală Călineşti, judeţul Argeş, la care au participat 20 poliţişti din secţiile de poliţie
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limitrofe; Secţia de Poliţie Rurală Leordeni, la care au participat 15 poliţişti din secţiile de poliţie
limitrofe).
În luna octombrie 2014, un specialist din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş şi un ofiţer de poliţie din
cadrul I.P.J. Argeş au participat la o emisiune la Curier TV Piteşti, având ca scop informarea opiniei
publice cu privire la problematica violenţei în familie, violenţei asupra copilului, reglementările
legale, incidente, instituţiile abilitate să intervină şi serviciile oferite copiilor abuzaţi, neglijaţi,
exploataţi şi victimelor violenţei în familie, la nivelul judeţului Argeş. În cursul anului 2014, Agenţia
Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Piteşti în colaborare cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi
Argeş au desfăşurat diverse activităţi de prevenire a traficului de persoane în cadrul mai multor centre
de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeş, după cum urmează:
- 15.07.2014 - activitate de prevenire a traficului de persoane în cadrul Complexului de
Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr;
- 18.08.2014 - activitate de prevenire a traficului de persoane în cadrul Centrului de Tip
Familial „ Casa Noastră” Piteşti;
- 13.10.2014 - activitate de prevenire a traficului de persoane în cadrul Centrului de Tip
Familial „ Casa Noastră” Trivale, Piteşti;
- 15.10.2014 - activitate de prevenire a traficului de persoane în cadrul Centrului de Tip
Familial Găvane, Piteşti. În data de 22.01.2015, un specialist din cadrul D.G.A.S.P.C.
Argeş împreună cu specialişti din cadrul I.P.J. Argeş, ai Postului de Poliţie Mozăceni şi ai
Agenţiei Naţionale Antidrog – C.P.E.C.A Argeş, au desfăşurat o acţiune cu caracter
formativ- preventiv, în cadrul Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” din comuna
Mozăceni, jud. Argeş, la care au participat 250 elevi din clasele IX – XII şi 15 cadre
didactice. În cadrul acţiunii au fost dezbătute următoarele teme: Delincvenţa juvenilă –
răspunderea penală a minorului; Traficul şi consumul ilicit de droguri; Traficul de fiinţe
umane şi proxenetismul; Siguranţa în mediul on-line; Siguranţa pietonilor – educaţie
rutieră. Cu acest prilej au fost făcute recomandări preventive pentru reducerea riscului
victimal, elevii şi cadrele didactice vizionând filme preventive pe temele sus-menţionate
şi au fost puse la dispoziţie afişe cu mesaje preventive .
La începutul lunii februarie 2015, specialişti din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeș au informat
primăriile de pe raza judeţului Argeş, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş şi Direcţia de Sănătate
Publică Argeş, cu privire la prevederile HG nr. 1113/12.12.2014 privind aprobarea Strategiei
naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 2020 şi a Planului
operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor
copilului 2014 – 2016 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33/15.01.2015, cu
anexele 1 şi 2, publicate în M. OF. nr. 33 bis).
În data de 30.01.2015, doi specialişti din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş - SISANTMRTC au
participat la Atelierul de lucru cu tematica “Spune NU violenţei împotriva femeilor”, organizat de
către Serviciul Public de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, în cadrul Proiectului “FEMINTEGRA –
Integrarea profesională, socială şi personală a femeilor dezavantajate, prin inserţia pe piaţa muncii”.
În data 27.03.2015, s-a încheiat un protocol de colaborare între Serviciul Public de Asistenţă
Socială Curtea de Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, în
cadrul proiectului “FEMINTEGRA – Integrarea profesională, socială şi personală a femeilor
dezavantajate, prin inserţia pe piaţa muncii”, scopul protocolului fiind crearea unei reţele locale de
sprijin pentru femeile victime ale violenţei în familie, în vederea întăririi relaţiilor interinstituţionale
regionale şi a influenţării eficiente a conştiinţei publice asupra fenomenelor violenţei domestice, prin
reunirea resurselor umane şi a mijloacelor organizaţiilor membre.
În baza protocolului de colaborare încheiat între Asociaţia împotriva Crimei Organizate şi
Consiliere Antidrog A.C.O.C.A. şi D.G.A.S.P.C. Argeş, în data de 07.04.2015, specialiştii din cadrul
D.G.A.S.P.C. Argeş au participat la o acţiune de prevenire a consumului şi traficului ilicit de
droguri, în cadrul Liceului de Artă “Dinu Lipatti” Piteşti, acţiune organizată în cadrul Campaniei
“Tentaţia ucide – alege viaţa“, de către Asociaţia împotriva Crimei Organizate şi Consiliere
Antidrog A.C.O.C.A. în parteneriat cu Asociaţia Sprijin pentru Viaţă. În cadrul acţiunii au fost
dezbătute teme, precum: Drogurile – ameninţare majoră a tinerilor; Racolarea tinerilor de către găştile
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de cartier – pericol social; Legea nr. 194/2011 şi Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului
ilicit de droguri şi a altor substanţe interzise cu efect psihoactiv.
La acţiune au participat reprezentanţi ai A.C.O.C.A., Asociaţiei Sprijin pentru Viaţă, Agenţiei
Naţionale Antidrog – C.P.E.C.A. Argeş, Penitenciarului Colibaşi, D.G.A.S.P.C. Argeş, A.T.O.P. ,
profesori şi elevi.
La începutul lunii aprilie 2015, specialiştii din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş au informat
primăriile de pe raza judeţului Argeş, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş şi Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret Argeş, Teatrul „Al. Davila” Piteşti, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti,
Centrul de Cultură „Brătianu” Ștefănești, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiţionale Argeş cu privire la prevederile HG nr. 73/04.02.2015 privind reglementarea
prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi
de modeling (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115/13.02.2015).
În vederea marcării zilei de 15 mai – Ziua Internaţională a Familiei, o echipă din cadrul
D.G.A.S.P.C. Argeş a susţinut o conferinţă la Penitenciarul Colibaşi, jud. Argeş.
La acţiune au participat specialişti din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş şi Penitenciarul Colibaşi.
Beneficiarii direcţi ai acţiunii au fost 22 persoane private de libertate, aflate în custodia
penitenciarului, care au fost informate despre: rolul familiei în societate, drepturile şi obligaţiile
familiei, drepturile copilului, responsabilităţile parentale şi serviciile sociale disponibile la nivelul
judeţului Argeş. În data de 22.10.2014, între Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeş s-a încheiat planul local de acţiune pentru implementarea campaniei de prevenire a
delincvenţei juvenile în cadrul Proiectului „Copilărie fără delincvenţă”, implementat la nivelul
şcolii gimnaziale “Tudor Muşatescu” Piteşti, scopul campaniei fiind creşterea gradului de
informare a minorilor sub 14 ani, a părinţilor şi a cadrelor didactice cu privire la prevenirea
delincvenţei juvenile.
În baza acestuia, în perioada octombrie 2014 – aprilie 2015, s-au desfăşurat diverse acţiuni şi
activităţi cu elevii din cadrul Şcolii gimnaziale “Tudor Muşatescu” Piteşti, cu părinţii acestora şi cu
cadrele didactice.
Cazuri de abuz, neglijare, exploatare care au avut loc asupra minorilor aflaţi în evidenţele
DGASPC Argeş, la data de 01.07. 2014
(II) Cazuri de abuz, neglijare, exploatare (cumulat de la 1
ianuarie până la sfârşitul trimestrului pentru care se
raportează)
II.A Cazuri
Total Urban Rural Număr Număr de copii
de:
Cazuri
de copii
pentru care
rămaşi
directorul
în
DGASPC a
familie
dispus
(cu
plasamentul în
servicii regim de urgenţă
oferite)
(şi servicii
cf.PIP)
a) Abuz fizic
2
0
2
2
0
b) Abuz
9
3
6
9
0
emoţional
c) Abuz
1
1
0
1
0
sexual
d) Neglijare
40
18
22
23
17
e) Exploatare
3
1
2
3
0
prin muncă
f) Exploatare
2
1
1
1
1
sexuală
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Număr de copii Număr de Nu- Număr
pentru care
cazuri
măr
de
instanţa a dispus pentru
de
cazuri
plasamentul în
care s-a cazuri închise
regim de urgenţă, iniţiat
în
cu ordonanţa urmărirea lucru
preşedinţială, iar penală a
DGASPC oferă
agresoservicii cf.PIP
rului
0
1
2
0
0

0

7

2

0

1

1

0

0

1

29

11

0

0

1

2

0

0

2

0

g) Exploatare
pentru
comitere
infracţiuni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

57

24

33

39

18

0

3

42

15

Cazuri de abuz, neglijare, exploatare care au avut loc asupra minorilor aflaţi în evidenţele
DGASPC Argeş, la data de 01.04. 2015:
Cazuri de:

a) Abuz
fizic
b) Abuz
emoţional
c) Abuz sexual
d) Neglijare
e) Exploatare
prin muncă
f) Exploatare
sexuală
g) Exploatare
pentru comitere infracţiuni
Total

Total Urban Rural Număr Număr de copii
Cazuri
de copii
pentru care
rămaşi
directorul
în
DGASPC a
familie
dispus
(cu
plasamentul în
servicii regim de urgenţă
oferite)
(şi servicii cf.
PIP)

Număr de copii Număr de Număr Număr
pentru care
cazuri
de
de
instanţa a dispus pentru cazuri cazuri
plasamentul în
care s-a
în
închise
regim de urgenţă, iniţiat
lucru
cu ordonanţa urmărirea
preşedinţială, iar penală a
DGASPC oferă
agresoservicii cf.PIP
rului

2

1

1

0

2

0

1

1

1

7

4

3

7

0

0

0

7

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

24

10

14

17

7

0

0

24

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

15

20

26

9

0

2

34

1

Numărul copiilor care au rămas în ţară ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate
la data de 01.07.2014:
Număr de familii în care părinţii Număr de Număr de copii
Număr de copii cu măsură de protecţie la
sunt plecaţi la muncă în
copii la aflaţi în îngrijirea
sfârşitul perioadei raportate
străinătate
sfârşitul rudelor până la la AMP în centre de la rude
la alte
la sfârşitul perioadei raportate
perioadei gradul IV , fără
plasament
până la persoane/
raportate
măsură de
publice sau gradul IV familii
protecţie
private
- cu ambii părinţi plecaţi
la muncă în străinătate
301
407
391
6
9
0
1
- cu un singur părinte
plecat la muncă în
străinătate
900
1186
1141
3
29
9
1
- cu părinte unic
susţinător al familiei
monoparentale plecat la
muncă în străinătate
290
347
313
6
13
14
1
Total
1491
1940
1845
15
51
23
3

(datele au fost solicitate de către D.G.A.S.P.C. de la nivelul comunităţilor locale)
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Alte
situaţii

0

3

0
3

Distribuţia pe sexe
M
F
1940
973
967
Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe grupe de vârstă

Număr de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

1 ani
0

1-2 ani
42

3-6 ani
282

7-9 ani
489

10-13 ani
645

14-17 ani
480

Numărul copiilor care au rămas în ţară ai căror părinţi sunt plecaţi la munca în
străinătate
la data de 01.04. 2015:
Număr de familii în care
Număr Număr de copii Număr de copii cu măsură de protecţie la
Alte
părinţii sunt plecaţi la muncă de copii
aflaţi în
sfârşitul perioadei raportate
situaţii
în străinătate
la
îngrijirea
la AMP în centre de la rude
la alte
la sfârşitul perioadei raportate sfârşitul rudelor până la
plasament până la persoane/
perioadei gradul IV , fără
publice sau gradul IV familii
raportate măsură de
private
protecţie
- cu ambii părinţi
plecaţi la muncă în
străinătate
317
433
416
6
8
2
1
0
- cu un singur părinte
plecat la muncă în
străinătate
837
1091
1045
2
30
9
2
3
- cu părinte unic
susţinător al familiei
monoparentale plecat
la muncă în străinătate 290
353
309
8
14
21
0
1
Total
1444 1877
1770
16
52
32
3
4
(datele au fost solicitate de către D.G.A.S.P.C. de la nivelul comunităţilor locale)
Distribuţia pe sexe
M
F
1877
944
933
Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe grupe de vârstă

Număr de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

<1 ani
2

1-2 ani
39

3-6 ani
270

7-9 ani
462

10-13 ani
641

14-17 ani
463

Evoluţia intrărilor şi ieşirilor privind copiii cu dizabilităţi din familie fără măsură de
protecţie în perioada 01.07.2014 – 15.06. 2015:
Nr.
crt.

1
2
3
4
5

Grad de
handicap

GRAV
ACCENTUAT
MEDIU
USOR
Orientări Şcolare
Profesionale
TOTAL

Număr copii cu
dizabilităţi la
01.07.2014
766
287
510
2
112
1677

Intrări în
perioada
01.07.201415.06.2015
630
219
411
3
109
1372
93

Ieşiri în
perioada
01.07.201415.06.2015
623
229
423
1
123

Număr copii cu
dizabilităţi la
data de
15.06.2015
773
277
498
4
98

1399

1650

În îndeplinirea prevederilor legale ale H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
direcţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale cu referire expresă la regimul juridic al
adopţiilor:
• Îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copii
aflaţi în evidenţa sa;
• Identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în judeţul Argeş care doresc să adopte
copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi
eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
• Monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii
lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l
informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale
copilului o permit;

Obiectiv strategic: promovarea dreptului copilului de a avea o familie proprie
Obiective operaţionale:
• promovarea şansei fiecărui copil adoptabil indiferent de etnie, sex, religie sau cu nevoi
speciale de a creşte într-un mediu familial stabil;
• creşterea calităţii serviciilor oferite familiilor care vor să adopte;
• asistenţă pe toată perioada de evaluare în vederea atestării ca persoană/familie aptă să
adopte astfel încât dificultăţile prin care trec să fie identificate la timp găsindu-se cea
mai favorabilă soluţie;
• coordonarea eforturilor tuturor factorilor implicaţi în vederea identificării şi susţinerii
familiilor care doresc să adopte copii, în special din categoria celor greu adoptabili
aflaţi în evidenţa DGASPC;
• creşterea numărului de copii adoptabili;
• formarea de grupuri de suport pentru copii adoptaţi precum şi pentru părinţi adoptivi;
• organizarea de campanii de informare în vederea integrării facile a copilului adoptat în
comunitatea locala;
• organizarea Zilei Naţionale a Adopţiei în data de 2 iunie;
• promovarea unui parteneriat public-privat prin încheierea unor protocoale cu organisme
private acreditate în domeniul adopţiei;
• îmbunătăţirea educaţiei permanente şi a formării profesionale continue a profesioniştilor
din cadrul Biroului adopţie şi postadopţie;
• îmbunătăţirea bazei materiale a Biroului adopţie şi postadopţie.
Date statistice privind activitatea Biroului adopţie şi postadopţie în perioada susmenţionată:
• Număr de solicitări privind evaluarea în vederea eliberării atestatului: 63;
• Număr de atestate eliberate 56, din care 14 reatestări;
• Număr de dispoziţii de neeliberare de atestat: 1;
• Număr de retragere de atestat: 0;
• Număr de sesiuni de curs privind pregătirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauza a
rolului de părinte: 21 sesiuni, la care au participat 60 familii/persoane;
• Număr de întâlniri trimestriale de consultare cu adoptatorii/familiile adoptatoare
atestaţi/atestate care nu au fost incluşi/incluse în etapa de potrivire practică (conf.
Ordinului preşedintelui Oficiului Român pentru Adopţii nr. 617/03.01.2013): 4- la care au
participat 90 persoane;
• Număr de copii cu deschiderea procedurii adopţiei interne: 39 sentinţe pronunţate şi 19
cazuri în curs de soluţionare;
• Număr de încredinţări în vederea adopţiei: 20;
• Număr de încuviinţări în vederea adopţiei: 24;
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Număr de copii aflaţi în perioada de monitorizare postadopţie: 44;
Număr de cazuri închise după perioada de monitorizare postadopţie: 15.
Număr de sesiuni de curs/întâlniri de lucru ale personalului Biroului Adopţie şi
Postadopţie, organizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie: 0.
Săptămânal specialiştii Biroului adopţie şi postadopţie efectuează vizite la domiciliul părinţilor
fireşti/tutorilor copiilor pentru care s-a propus deschiderea procedurii adopţiei interne, la domiciliul
solicitanţilor în vederea evaluării condiţiilor de locuit, la domiciliul asistenţilor maternali/familiilor de
plasament unde se află copii cu deschiderea procedurii adopţiei interne în curs, domiciliile copiilor
adoptaţi aflaţi în perioada de monitorizare postadopţie.
•
•
•

D.G.A.S.P.C. Argeş asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de protecţie
socială pentru persoanele adulte , după cum urmează:
• 7 centre de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap;
• 7 locuinţe din cadrul Complexelor de Locuinţe Protejate din localităţile Buzoeşti,
Vultureşti şi Tigveni;
• 2 centre de zi de tip ambulatoriu privind recuperarea persoanelor;
• 1 unitate de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice “Alături de Tine”;
• 4 unităţi de asistenţa medico-sociale;
Evoluţia intrărilor şi ieşirilor privind persoanele adulte cu handicap din centrele de tip
rezidenţial în perioada 01.07.2014- 15.06.2015
Număr centre
rezidenţiale

Număr persoane
Intrări în
Ieşiri în perioada Număr persoane
adulte
perioada
01.07.2014 –
adulte
la data de
01.07.2014 15.06.2015
la data de
01.07.2014
15.06.2015
15.06.2015
7
641
120
127
634
Evoluţia intrărilor şi ieşirilor privind persoanele adulte cu handicap din centrele de
recuperare de tip ambulatoriu în perioada 01.07.2014- 15.06.2015:
Număr centre
recuperare

2

Număr persoane
adulte
la data de
01.07.2014
249

Intrări în
perioada
01.07.2014 15.06.2015
17

Ieşiri în perioada
01.07.2014 –
15.06.2015
0

Număr persoane
adulte
la data de
15.06.2015
266

Evoluţia intrărilor şi ieşirilor privind persoanele vârstnice aflate în unitatea de îngrijire la
domiciliu în perioada 01.07.2014- 15.06.2015
Număr de
unităţi

1

Număr persoane
adulte
la data de
01.07.2014
35

Intrări în
perioada
01.07.2014 15.06.2014
6

Ieşiri în perioada
01.07.2014 –
15.06.2015
5

Număr persoane
adulte
la data de
15.06.2015
36

Evoluţia intrărilor şi ieşirilor privind persoanele adulte aflate în unităţile de asistenţa medico
sociale în perioada 01.07.2014- 15.06.2015:
Număr unităţi
medico sociale

4

Număr persoane
adulte
la data de
01.07.2014
206

Intrări în
perioada
01.07.2014
15.06.2015
58
95

Ieşiri în perioada
01.07.2014 –
15.06.2015
62

Număr persoane
adulte
la data de
15.06.2015
202

D.G.A.S.P.C. ARGEŞ, prin “Compartimentul de Asistenţă Socială a Persoanelor Vârstnice”, a
consiliat un număr de 70 de persoane cu dizabilităţi, cu grade de handicap diferite şi cu pregătire
profesională diversă: 8 clase (calificare croitorie), 10 clase - şcoală profesională - tâmplar-tapiţer,
liceu (profil agricol, tehnician-mecanic, electromecanic, mecanic auto, tehnician-silvic, instalaţii
sanitare, lăcătuş-mecanic, electrician, arhitectură, tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii, precum şi
cu studii superioare (management servicii sociale şi de sănătate), master (management, psihologie,
drept, filologie-istorie, turism-alimentaţie).
După consilierea vocaţională care se face în cadrul D.G.A.S.P.C. ARGEŞ, persoanele cu
dizabilităţi sunt trimise la A.J.O.F.M. ARGEŞ - biroul mediere, pentru a fi înscrise în baza de date a
instituţiei pentru a beneficia de cursurile gratuite care se fac în fiecare an.
De asemenea, ni s-a transmis lista cu denumirea cursurilor gratuite care se organizează de
către A.J.O.F.M. ARGEŞ, cursuri la care pot participa persoanele cu handicap interesate.
Cursurile care s-au organizat gratuit în 2014 de către A.J.O.F.M. ARGEŞ sunt:
administrator pensiune turistică;
bucătar,cofetar-patiser;
confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice şi cosmetician;
dulgher, tâmplar, parchetar; frizer;
îngrijitor bolnavi la domiciliu;
inspector resurse umane;
lucrător în comerţ;
ospătar, zidar, pietrar, tencuitor;
mediator sanitar, maseur; pomicultor.
Referitor la bursele locurilor de muncă, vă comunic că prima dintre ele s-a desfăşurat în data
de 28.03.2014 la Casa Cărţii din Piteşti. La acest eveniment au participat 21 de tineri de pe raza
centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeş, precum şi un număr de 8 persoane cu dizabilităţi
neinstituţionalizate. În urma acestui eveniment au fost angajate un număr de 3 persoane la firma “S.C.
Gold Plast” din Topoloveni.
Menţionam că locurile de muncă disponibile sunt afişate la avizierul instituţiei noastre,
tocmai pentru a facilita informaţiile privitoare la angajarea persoanelor cu handicap în funcţie
de dizabilitatea acestora şi de pregătirea profesională pe care o au.
La sfârşitul lunii iunie 2014 din totalul de 70 de persoane cu dizabilităţi consiliate în cadrul
Compartimentului “Asistenţă Socială a Persoanelor Vârstnice” din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş, au fost
angajate un număr de 16 persoane cu handicap, după cum urmează: confecţioner îmbrăcăminte - 10,
muncitori necalificaţi - 3, frizer - 1, călcătoreasă - 1, administrator - 1 .
În perioada 24-25 septembrie 2014 la Conferinţa “Abilităţile contează”- eveniment organizat
de Fundaţia Motivation Bucureşti, s-a discutat despre dizabilitate, reabilitare, precum şi despre
serviciile oferite persoanelor care beneficiază de scaune rulante.
În data de 17.10.2014 A.J.O.F.M. Argeş în colaborare cu D.G.A.S.P.C. Argeş, a organizat o
bursă specială pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a
copilului. Bursa a fost organizată la sediul A.J.O.F.M. Argeş şi au participat un număr de 27 de tineri
care părăsesc centrele şi un număr de 30 de persoane neinstituţionalizate. De asemenea, 5 oameni ai
străzii au optat pentru posturile de confecţioner ambalator, muncitor necalificat în construcţii. Au
fost angajate 9 persoane cu handicap la firma “S.C. Gold Plast” din Topoloveni, care au optat
pentru postul de ambalator produse din carton.
În data de 16.12.2014, reprezentant al direcţiei a participat la Conferinţa interactivă:
”Acceptă-mă! Acces şi egalitate pe piaţa muncii” desfăşurată prin proiectul de tip strategic,
multiregional, intitulat: ”ADAPT: Dreptul la Egalitate şi Acces pe Piaţa Muncii - Promovarea
incluziunii sociale”.
Conferinţa a fost o subactivitate în cadrul Campaniei de sensibilizare adresată angajatorilor,
pe care-i informează asupra situaţiei profesionale a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi a
avantajelor legislative, vizând totodată şi identificarea unor măsuri alternative de ocupare cu accent pe
flexibilitate şi mobilitate.
Prin implementarea acestui proiect, D.G.A.S.P.C. Argeş împreună cu alţi parteneri din
Regiunea Sud-Est şi Sud-Muntenia (judeţele Brăila, Galaţi, Prahova), îşi propune integrarea pe piaţa
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muncii a grupurilor vulnerabile, a persoanelor cu dizabilităţi, a tinerilor peste 18 ani, care au părăsit
sistemul de protecţie a copilului. La finalul anului 2014 au fost angajate un număr de 25 de persoane
cu handicap, aşa cum rezultă din informaţiile pe care le avem de la A.J.O.F.M. Argeş, cu care
instituţia noastră are încheiat un Protocol de Colaborare.
În data de 24.04.2015 la invitaţia Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Argeş, am
participat la “BURSA GENERALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ” destinată tuturor categoriilor de
meserii şi profesii. La această bursă au participat tineri din centre de protecţie a copilului din
subordinea D.G.A.S.P.C. Argeş, precum şi persoane cu handicap neinstituţionalizate.
În data de 14 .05.2015 la invitaţia Asociaţiei “EDUTECO”, D.G.A.S.P.C. Argeş a fost
prezentă la Seminarul “ACCES pentru toţi” organizat în cadrul proiectului “WORKCALL”- seminar
pentru dezvoltarea comportamentelor proactive în relaţia cu persoane aparţinând grupurilor
vulnerabile.
Activitatea din cadrul Compartimentului “Asistenţă Socială a Persoanelor Vârstnice” din
subordinea D.G.A.S.P.C. Argeş, se concretizează în principal pe integrarea socio-profesională a
persoanelor cu handicap: consiliere vocaţională, întocmirea “Fişei Beneficiarului” cu date de
identificare, informarea beneficiarilor despre bursele locurilor de muncă; prezentarea listelor cu
locurile de muncă vacante, trimiterea la sediul A.J.O.F.M. Argeş a persoanelor cu handicap, pentru
înscrierea la cursurile gratuite, organizate de această instituţie, în vederea obţinerii calificării pentru
obţinerea unui loc de muncă.
La sfârşitul lunii aprilie 2015, din totalul de 27.581 persoane cu handicap la nivelul Judeţului
Argeş, avem angajate un număr de 1306 persoane cu dizabilităţi. Aşa cum rezultă din informaţiile
furnizate de către A.J.O.F.M. Argeş de la sfârşitul anului 2014 şi până în aprilie 2015, s-au mai angajat
29 persoane cu dizabilităţi în domeniile: lucrător comercial, confecţioner îmbrăcăminte, călcătoreasă,
îngrijitor clădiri, fierar betonist, vânzător, muncitor necalificat, secretariat.
În data de 4 iunie 2015 la invitaţia Institutului pentru Politici Publice-Bucureşti, D.G.A.S.P.C.
Argeş va participa la Conferinţa Internaţională :”Un viitor împreună – Un viitor pentru fiecare “
eveniment care marchează asumarea de către România a reformei în domeniul asistenţei persoanelor
cu dizabilităţi, conform Convenţiei ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.
Activităţi desfăşurate în perioada 01 iulie 2014 – 30 iunie 2015, privind protecţia persoanelor
adulte:
- 01.10.2014 – ziua internaţională a persoanelor vârstnice – manifestări organizate în toate
centrele de protecţie socială pentru persoane vârstnice : C.I.A. Piteşti, U.A.M.S. Şuici, U.A.M.S.
Deduleşti, U.A.M.S. Călineşti şi C.P.V. Mozăceni;
03.12.2014 – ziua internaţională de solidaritate cu persoanele cu handicap – acţiuni şi
manifestări organizate în centrele de protecţie a persoanelor adulte cu handicap din
judeţul Argeş : C.I.A. Piteşti, C.I.A. Bascovele, C.I.T.O. Tigveni şi C.R.R.P.H.
Vultureşti ;
04.12.2014 a avut loc transferul a 18 beneficiari de la C.R.R.PH. Tigveni la C.R.R.N.
Călineşti;
06.12.2014 – 01.01.2015 – Sărbătorile de iarnă – s-au organizat activităţi şi manifestări
specifice acestei perioade (programe artistice, mese festive), la nivelul tuturor unităţilor
de protecţie socială pentru persoane adulte din judeţul Argeş;
01.04.2015 – a avut loc transferul a 6 beneficiari de la C.R.R.P.H Tigveni la C.R.R.N.
Călineşti;
12.04.2015 – Sărbătorile Pascale – s-au organizat manifestări specifice acestor sărbători
(programe artistice, mese festive), la nivelul tuturor unităţilor de protecţie socială pentru
persoane adulte din judeţul Argeş;
activităţi de consiliere şi coordonare a şefilor de centru şi asistenţilor sociali din cadrul
unităţilor de protecţie socială pentru persoanele adulte, din cadrul DGASPC Argeş,
privind implementarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare,
organizate ca centre rezidenţiale şi locuinţe protejate pentru persoanele adulte cu
dizabilităţi potrivit Ordinului 67/2015 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi
persoanelor vârstnice;
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03.06.2015 – a avut loc transferul a 12 beneficiari de la C.R.R.P.H. Tigveni la
C.R.R.N. Călineşti ;
În perioada 01.07.2014-31.05.2015 Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale din cadrul
D.G.A.S.P.C. Argeş a asigurat asistenţă profesională persoanelor cu handicap pentru a beneficia de
drepturile şi facilităţile legale şi a întocmit documentaţiile de plată pentru acordarea prestaţiilor sociale
lunare.
La 31.05.2015, numărul persoanelor cu handicap a fost de 28458. Dintre aceştia, 26761 sunt
adulţi (5.929 handicap grav, 16.908 handicap accentuat, 3.924 handicap mediu) şi 1.697 sunt copii
(828 handicap grav, 319 handicap accentuat, 550 handicap mediu). Prestaţiile sociale acordate în
perioada 01.07.2014-01.06.2015, conform prevederilor art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost în medie de 6.840.922 lei/lunar.
Au fost soluţionate 7.964 solicitări ale persoanelor cu handicap sau ale reprezentanţilor
acestora (în cazul: decesului persoanei cu handicap, schimbare act identitate, transfer dosar în alte
judeţe sau stabilire domiciliu în judeţul Argeş etc.), s-au acordat legitimaţii de călătorie pe mijloacele
de transport în comun pentru 1.857 de persoane cu handicap şi s-au repartizat către persoanele cu
handicap un număr de 31.119 bilete călătorie pentru transportul interurban (auto 19.773 şi CFR
11.346).
S.E.P.P.S. a realizat consilierea a 1.880 persoane cu handicap grav / reprezentanţi legali ai
acestora, pentru a opta între angajarea unui asistent personal şi plata unei indemnizaţii lunare de la
primăria de domiciliu.
S-a realizat consiliere şi sprijin pentru persoanele cu handicap în vederea obţinerii gratuite a
rovinietelor pentru autoturismele proprietate personală. Astfel, s-au eliberat 283 roviniete pentru
autoturisme ale persoanelor cu handicap sau ale însoţitorilor acestora.
-

Proiecte derulate de către DGASPC Argeş în perioada 1 iulie 2014 – 30.06. 2015
Principalele activităţi desfăşurate în perioada 01 iulie 2014 – 30 Iunie 2015 de Serviciul
Strategii, Programe, Proiecte în domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG-urile sunt:
I. Implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă
1. Proiectul „Modernizarea Centrului de Zi din cadrul Complexului de Tip Familial Valea
Mare Ştefăneşti”.
Începând cu data de 16.05.2012, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeş are în implementare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR), 3.2,
proiectul „Modernizarea Centrului de Zi din cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare
Ştefăneşti”, în baza Contractului de finanţare nr. 3057/15.05.2012.
Acest proiect se desfăşoară pe o perioadă de 26 de luni şi are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii
şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale din oraşul Ştefăneşti.
Proiectul propune reabilitarea, modernizarea şi dotarea spaţiilor din incinta Centrului de zi din
cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Ştefăneşti.
Serviciile ce se vor acorda în spaţiile nou amenajate sunt: asistenţă socială şi medicală;
reabilitare/recuperare prin ergoterapie, logopedie şi terapie ocupaţională; integrare/reintegrare socioprofesională; educaţie; recreere - socializare; consiliere psihologică.
Valoarea totală a proiectului este de 1.170.661,72 lei din care valoarea totală eligibilă este de
899.076 lei, reprezentând:
1. 764.214,60 lei – fonduri nerambursabile FEDR
2. 116.879,88 lei – valoare nerambursabilă din bugetul naţional
3. 17.981,52 lei – cofinanţare beneficiar
De asemenea, beneficiarul asigură şi sumele corespunzătoare cheltuielilor neeligibile în
valoare de 47.551 lei, dar şi TVA-ul proiectului în valoare de 224.034,72 lei.
Principalele activităţi propuse a se derula pentru realizarea obiectivului proiectului sunt:
1. Executarea lucrărilor de modernizare la Centrul de zi din cadrul Complexului de tip
familial Valea Mare Ştefăneşti;
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2.

Dotarea infrastructurii reabilitate cu echipamente şi bunuri necesare acordării
beneficiarilor a unor servicii de calitate.
Stadiul proiectului
Cea mai importantă activitate a proiectului este Executarea lucrărilor de
reabilitare/modernizare la Centrul de zi din cadrul Complexului de tip Familial Valea Mare
Ştefăneşti.
Această activitate se află în curs de derulare, având ca procent de realizare de 40%, iar gradul
de implementare a proiectului este în procent de 50%.
2. Proiect “ADAPT : Dreptul la Egalitate şi Acces pe Piaţa muncii
POSDRU/165/6.2/S/141595, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Investeşte în oameni". Axa prioritară nr. 6: „
Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2: ’’Îmbunătăţirea accesului şi a
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
Este un proiect care se derulează în parteneriat, după cum urmează:
- RU Europe S.R.L – Beneficiar asistenţă financiară nerambursabilă;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi - Partener naţional 1;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş - Partener naţional 2;
- Fundaţia Lumină în Suflet - Partener naţional 3;
- Centro de Estudios Infer S.L.- Partener transnaţional 4.
Proiectul se implementează în Regiunile Sud Muntenia (judeţele Argeş, Prahova) şi Sud – Est
(judeţele Brăila şi Galaţi).
Acest proiect se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni, respectiv aprilie 2014- octombrie 2015 şi
are ca obiectiv facilitarea accesului egal la educaţie, ocupare şi la dezvoltarea unei cariere, în vederea
creării unei societăţi inclusive şi coezive, cu ajutorul unui set integrat de măsuri de informare, formare
şi promovare, precum şi a unor programe specifice de creştere a randamentului serviciilor sociale.
Proiectul contribuie la îmbunătăţirea serviciilor sociale dedicate reinserţiei socio-profesionale
a persoanelor vulnerabile, la stimularea alternativelor flexibile de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi,
a persoanelor de etnie romă, a tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie
a copilului şi contribuie la creşterea calităţii forţei de muncă ocupate.
Valoarea totală a proiectului este de 9.834.947, 35 lei.
Grupul ţintă al proiectului este format din:
505 persoane cu dizabilităţi, din care 205 din judeţul Argeş;
245 persoane de etnie romă, din care 102 din judeţul Argeş;
10 persoane din categoria “personal al administraţiei publice locale, din care 4 din judeţul
Argeş;
24 persoane din categoria
“personal
al
Organizaţiilor
neguvernamentale”, din care 8
din judeţul Argeş;
50 persoane din categoria “personal angajat în instituţiile publice/private care furnizează servicii sociale“, din care 16 din
judeţul Argeş;
30 de tineri de 18 ani care au
părăsit sistemul de protecţie de
stat, din care 12 din judeţul
Argeş
30 de voluntari, din care 10 din
judeţul Argeş;
Principalele activităţi care se vor realiza în cadrul proiectului sunt:
servicii de informare şi sensibilizare;
consiliere şi dezvoltare personală;
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servicii de cercetare, campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii privind nevoia
schimbării atitudinilor faţă de persoanele cu dizabilităţi, dar şi a angajatorilor cu privire la
situaţia profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, activităţi de formare
profesională, activităţi transnaţionale de instruire.
derulare cursuri de formare profesională;
2 sesiuni transnaţionale în Spania – Murcia.
Rezultate obţinute de partenerul DGASPC Argeş în perioada raportată
• 186 persoane înregistrate în grupul ţintă, din care:
155 de persoane cu dizabilităţi;
12 tineri de 18 ani care au părăsit sistemul de protecţie de stat;
16 persoane din categoria „personal angajat în serviciile sociale publice/private”
(salariaţi ai DGASPC Argeş);
3 persoane angajate în autorităţile publice locale;
117 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile şi înregistrate în grupul ţintă au
beneficiat de servicii de consiliere, orientare şi dezvoltare profesională.
• Dotarea cu mobilier şi echipamente a Biroului Regional Sud Muntenia, din strada
Armand Călinescu, nr. 38, în valoare de 100 000 lei. După finalizarea proiectului,
mobilierul şi echipamentele achiziţionate vor rămâne în proprietatea DGASPC Argeş;
• 1 curs de consilier vocaţional finalizat, la care au participat 19 persoane, din care 16
angajaţi ai DGASPC Argeş şi 3 angajaţi din autorităţile publice locale.
• 1 curs de calificare în ocupaţia de operator prelucrare şi validare date, pentru 24 de
persoane din categoria „persoane cu dizabilităţi şi tineri de 18 ani care au părăsit sistemul
de protecţie de stat”, în derulare. Perioada de desfăşurare: 20.02.2015- 11.08.2015
• 1 curs de calificare în meseria de tehnician maseur, pentru 24 de persoane din categoria
„persoane cu dizabilităţi, în derulare. Perioada de desfăşurare 16 03.2015 - 28.10.2015.
• Campania de sensibilizare „Accepta-mă! Acces şi egalitate pe piaţa muncii!”- finalizată
• 2 Conferinţe interactive: Piteşti şi Sinaia
• Schimb de experienţă şi de bune practici în ţara de origine a partenerului transnaţional,
respectiv în Murcia - Spania, pentru 25 de persoane, în vederea diseminării şi informării
asupra modelelor de succes de inserţie socio profesională a persoanelor aparţinând
grupurilor vulnerabile din Spania. Din judeţul Argeş au participat 9 persoane, din care 5
persoane angajate în cadrul DGASPC Argeş.
• Campania de sensibilizare „Tu şi eu: Diferiţi, dar la fel!”, în derulare.
Alte activităţi desfăşurate de
Serviciul Strategii, Programe, Proiecte în
Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu
Organizaţiile Neguvernamentale.
D.G.A.S.P.C. Argeş şi organizaţiile
neguvernamentale care au servicii sociale
acreditate în condiţiile legii şi furnizează
servicii sociale pe raza judeţului Argeş au
considerat ca fiind oportună cooperarea în
vederea organizării şi dezvoltării serviciilor
sociale, principalul obiectiv al acesteia fiind
realizarea unui sistem eficient şi transparent,
care să răspundă nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup. Astfel, D.G.A.S.P.C. a
reuşit să instituie un mecanism de colaborare cu ONG-urile deosebit de eficient, ceea ce justifică o
investiţie sporită în creşterea rolului ONG-urilor ca partener al acesteia în elaborarea, implementarea şi
evaluarea/monitorizarea politicii publice în domeniu.
În acest scop, în data de 12 februarie 2015, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş a semnat cu cele 22 de organizaţii neguvernamentale furnizoare de servicii sociale
acreditate la nivelul judeţului Argeş, Acordul – Cadru de Colaborare.
100

Acordul prevede modul în care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeş şi ONG-urile care furnizează servicii sociale acreditate se vor consulta, vor proceda la
schimburi de informaţii şi vor coopera în identificarea nevoilor comunităţii şi în promovarea de
servicii cât mai eficiente pentru categoriile vulnerabile ale populaţiei.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş va avea ca obiective în
continuare:
• reducerea numărului de copii instituţionalizaţi, prin dezvoltarea unor sisteme alternative
de protecţie a copilului cunoscându-se faptul ca instituţionalizarea prelungită poate crea
tulburări psihice şi sociale;
• reintegrarea socială şi familială a copiilor instituţionalizaţi, prin acordarea de sprijin
material şi financiar şi consiliere de specialitate familiei şi copilului;
• reducerea duratei medii de ocrotire a copiilor în sistem rezidenţial;
• dezvoltarea şi implementarea standardelor naţionale în domeniul protecţiei copilului;
• restructurarea instituţiilor clasice rezidenţiale prin continuarea procesului de transformare
a unităţilor existente din unităţi pasive de internare şi supraveghere medico-socială a
persoanelor cu handicap în unităţi care duc o politică activă de integrare socioprofesională;
• crearea premiselor pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu handicap, fiind
necesar să se creeze servicii de sprijinire a vieţii independente în familie, precum şi
servicii rezidenţiale pe baze comunitare (ateliere protejate, birouri de consiliere etc.);
• formarea/perfecţionarea personalului care lucrează în sistemul de protecţie socială,
urmărindu-se dezvoltarea unui sistem de instruire specifică, parte integrantă a sistemului
de formare profesională continuă;
• integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap.

UNITĂȚI DE ASISTENŢĂ MEDICO - SOCIALĂ
UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO – SOCIALĂ
CĂLINEȘTI
Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Călineşti trece în subordinea Consiliului Judeţean
Argeş şi funcţionează ca Unitate de Asistenţă Medico - Socială din data de 01.02.2004 până în
momentul de faţă.
Unitatea de Asistenţă Medico- Socială Călineşti este o instituţie publică specializată, cu
personalitate juridică, care acordă servicii medicale şi de îngrijire precum şi servicii sociale
persoanelor cu nevoi medico - sociale din judeţul Argeş.
Serviciile sociale sunt integrate cu alte tipuri de servicii de sănătate şi de educaţie, ţinând cont
de vârsta, diagnostic medical şi social al beneficiarilor.
Unitatea are o capacitate de 44 de paturi.
Nevoile specifice beneficiarilor unităţii sunt:
• de sănătate şi promovarea sănătăţii;
• de îngrijire, asistenţă, securitate;
• de socializare;
• fizice şi emoţionale
• de petrecere a timpului liber.
Obiectivele specifice Unităţii de Asistenţă Medico-Socială au fost stabilite încă de la
deschiderea instituţiei, în luna februarie 2004:
1. Asigurarea unor condiţii decente de viaţă pentru cei 44 de beneficiari;
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2.

• Găzduirea şi îngrijirea beneficiarilor conform nevoilor specifice ale acestora şi
standardelor minime de calitate;
• Crearea unui mediu familial: personalizarea spaţiului, creşterea gradului de intimitate;
• Contacte cu comunitatea.
Creşterea gradului de autonomie personală a beneficiarilor.

În Ghidul de prezentare a centrului sunt prezentate detaliat serviciile oferite în cadru
Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Călineşti
• Găzduire: beneficiarii sunt găzduiţi pe perioadă nedeterminată într-un spaţiu sigur şi
confortabil, personalizat, cu spaţii comune uşor accesibile. Locaţia este situată în
comunitate şi racordată la toate utilităţile necesare.
• Serviciile de îngrijire se referă la:
Hrănire - UAMS Călineşti asigură beneficiarilor o alimentaţie corespunzătoare
cantitativ şi calitativ în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, dar şi cu
recomandările medicale. Beneficiarii sunt în permanenţă încurajaţi de către personal
să se alimenteze singuri şi să servească masa într-o ambianţă plăcută şi personalizată.
Beneficiarii cu nevoi speciale sunt asistaţi de către personal în timpul activităţilor de
hrănire, hidratare, transfer şi mobilizare;
Servicii de igienă - se asigură condiţii adecvate de păstrare a igienei personale şi
colective, obiecte de igiena personală şi personal calificat pentru ajutor în menţinerea
igienei personale, spaţii sanitare accesibile şi adaptate nevoilor specifice;
Supravegherea şi menţinerea sănătăţii –se asigură de câte ori este nevoie controale
medicale de specialitate; beneficiarii pot fi trimişi la aceste controale atât de medicul
unităţii,care îi evaluează de câte ori este nevoie,cât şi de medicul de familie de la
cabinetul teritorial la care sunt înscrişi. Medicaţia este asigurată din farmacia unităţii
şi pentru bolnavii cronici, pe reţete compensate eliberate de medicul de familie.
Beneficiarii serviciului:
• număr de beneficiari la 31 decembrie 2014: - 43;
• număr mediu de beneficiari/an: - 44;
• număr de beneficiari/cameră:
o 8 SALOANE: - 4 beneficiari;
o 1 SALON: - 6 beneficiari;
o 2 REZERVE: - 3 beneficiari.
• număr de beneficiari pe grupe de vârstă, la data de 31 decembrie 2014
o 36-60: - 2;
o 61-65: - 3;
o 66-70: - 3;
o 71-75: - 4;
o 76-80: - 10;
o 81-85: - 13;
o 86> 8.
• Asigurarea asistenţei pastorale se face menţinând legătura cu preotul paroh, facilitându-se
serviciile de spovedanie, împărtăşanie a beneficiarilor imobilizaţi, participarea la slujbe
religioase a celor cu autonomie de mişcare şi consiliere spirituală, religioasă.
• Beneficiarii desfăşoară activităţi de recuperare - socializare, stabilite în Programul Individual de Recuperare şi care vizează în special menţinerea abilităţilor de autoservire, îngrijire
personală şi autogospodărire, în vederea păstrării autonomiei personale. Este încurajată
libera iniţiativă în activităţile cotidiene şi relaţionarea cu familia/ comunitatea locală.
• Integrare - reintegrare socială; activităţile specifice desfăşurate în acest scop sunt:
informare, consiliere socială, socializare şi petrecerea timpului liber, menţinerea relaţiei cu
familia, extinderea ariei de socializare în comunitatea locală. Pentru menţinerea unei
atmosfere relaxante, în UAMS Călineşti se organizează mese festive cu diferite ocazii, cele
mai relevante evenimente de acest fel fiind sărbătorile de iarna - Crăciun, Revelion,
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sărbătoarea vârstnicilor pe 1 octombrie, sărbătorile Pascale, toate aceste acţiuni s-au
desfăşurat cu implicarea fizică şi afectivă a beneficiarilor. Tot în cadrul sărbătorilor de
iarnă, beneficiarii au fost vizitaţi de mai multe grupuri de colindători din comunitatea
locală. Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii Şcolii Gimnaziale Călineşti au felicitat
beneficiarele din unitate, au oferit flori şi au susţinut un program artistic.
Un indicator al nivelului de îngrijire şi al îndeplinirii obiectivelor specifice este faptul că
decesele înregistrate în anul 2013 au avut media de vârsta 84 de ani, iar media de vârsta a
beneficiarilor este de 80 de ani.
Un alt indicator este gradul de satisfacţie al beneficiarilor şi aparţinătorilor, în anul 2013
neîregistrându-se reclamaţii şi sesizări cu privire la calitatea serviciilor oferite.
Obiectivele strategice pe semestrul 1 , 2015
• Promovarea dezvoltării unui sistem echitabil, organizat şi integrat de servicii medicosociale la nivelul unităţii;
• Prevenirea abandonului în instituţie a persoanelor internate şi reintegrarea acestora în
propria familie sau internarea în cămine pentru vârstnice, centre de îngrijire , asistenţa şi
altele asemenea;
• Responsabilizarea comunităţii şi implicarea serviciilor publice din cadrul localităţilor sau
oraşelor din judeţul Argeş cu privire la măsuri de dezvoltare a serviciilor sociale în
parteneriat;
• Îndeplinirea standardelor minime specifice de calitate;
• Asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă;
• Asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea;
• Asigurarea menţinerii capacitaţii fizice şi intelectuale;
• Asigurarea consilierii şi informării atât a asistaţilor cât şi a familiilor acestora privind
problematica socială (probleme familiale, medicale, psihologice şi alte asemenea);
• Intervenţii pentru prevenirea şi combaterea instituţionalizării prelungite;
• Stimularea participării la viaţa socială;
• Facilitatea şi încurajarea legăturilor interumane inclusiv cu familiile proprii;
• Organizarea de activităţi psiho-sociale şi culturale.
Obiective semestrul II, anul 2015
Obiectivele specifice ale serviciile sociale oferite de UAMS Călineşti au în continuare scopul
de a menţine beneficiarilor capacitatea de funcţionare a organismului necesară unei vieţi cât mai
apropiate de normalitate, în condiţiile vârstei înaintate şi a patologiei specifice:
1. Asigurarea unui standard decent de viaţă;
2. Păstrarea autonomiei şi restantului funcţional prin evaluări medicale periodice sau la
nevoie, asigurarea accesului la servicii medicale de specialitate şi la medicaţia specifică
afecţiunilor;
3. Recuperarea motorie şi reeducarea limbajului social;
4. Creşterea participării la activităţii domestice; curăţirea camerei, activităţi casnice
generale;
5. Reeducarea/păstrarea elementelor de comportament autonom;
6. Reducerea anxietăţii, creşterea rezistenţei la frustrare;
7. Acţionarea şi valorificarea resurselor personale potenţiale latente;
8. Optimizarea comportamentului şi mobilizarea efortului personal în vederea atingerii
scopurilor propuse;
9. Întărirea încrederii în forţele proprii;
10. Creşterea nivelului de conştientizare a persoanei şi a capacităţii de autocontrol;
11. Menţinerea permanentă a legăturilor cu familia, prin toate mijloacele posibile
(telefon,vizitele aparţinătorilor sau altor persoane semnificative);
12. Evitarea sentimentului de izolare şi marginalizare prin antrenarea în activităţi de grup
(vizionari tv, jocuri de cărţi, table, rummy, discuţii libere).
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UNITATEA DE
DEDULEȘTI

ASISTENŢĂ

MEDICO

-

SOCIALĂ

Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Deduleşti, începând cu data de 01.09.2003, trece în
subordinea Consiliului Judeţean Argeş şi funcţionează ca Unitate de Asistenţă Medico- Socială din
data de 01.04.2004 până în momentul de faţă.
Unitatea de Asistenţă Medico- Socială Deduleşti este o instituţie publică specializată, cu
personalitate juridică, care acordă servicii medicale şi de îngrijire precum şi servicii sociale
persoanelor cu nevoi medico - sociale din judeţul Argeş.
Serviciile sociale sunt integrate cu alte tipuri de servicii de sănătate şi de educaţie, ţinând cont
de vârstă, diagnostic medical şi social al beneﬁciarilor.
Unitatea are o capacitate de 26 de paturi.
Nevoile speciﬁce beneﬁciarilor unităţii sunt:
• de sănătate şi promovarea sănătăţii;
• de îngrijire, asistenţă, securitate;
• de socializare;
• ﬁzice şi emoţionale;
• de petrecere a timpului liber.
Obiectivele speciﬁce Unităţii de Asistenţă Medico-Socială au fost stabilite încă de la
deschiderea instituţiei, în luna aprilie 2004:
1. Asigurarea unor condiţii decente de viaţă pentru cei 26 de beneﬁciari;
• Găzduirea şi îngrijirea beneﬁciarilor conform nevoilor speciﬁce ale acestora şi
standardelor minime de calitate;
• Crearea unui mediu familial: personalizarea spaţiului, creşterea gradului de intimitate;
• Contacte cu comunitatea.
2. Creşterea /prezervarea gradului de autonomie personală a beneﬁciarilor
În Ghidul de prezentare a centrului sunt prezentate detaliat serviciile oferite în cadrul
Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Deduleşti:
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•

•

•
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Găzduire: beneﬁciarii sunt găzduiţi pe perioada nedeterminată într-un spaţiu sigur şi
confortabil, personalizat, cu spaţii comune uşor accesibile. Locaţia este situată în
comunitate şi racordată la toate utilităţile necesare. Se asigură haine şi cazarmament
de bună calitate.
Serviciile de îngrijire se referă la:
Hrănire - UAMS Deduleşti asigură beneﬁciarilor o alimentaţie corespunzătoare
cantitativ şi calitativ în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, dar şi cu
recomandările medicale. Beneﬁciarii sunt în permanenţă încurajaţi de către personal să
se alimenteze singuri şi să servească masa într-o ambianţă plăcuta şi personalizată.
Beneﬁciarii cu nevoi speciale sunt asistaţi de către personal în timpul activităţilor de
hrănire, hidratare, transfer şi mobilizare;
Servicii de igienă - se asigură condiţii adecvate de păstrare a igienei personale şi
colective, obiecte de igiena personală şi personal caliﬁcat pentru ajutor în menţinerea
igienei personale, spaţii sanitare accesibile şi adaptate nevoilor specifice;
Supravegherea şi menţinerea sănătăţii -se asigură de câte ori este nevoie controale
medicale de specialitate; beneficiarii pot ﬁ trimişi la aceste controale atât de medicul
unităţii, care îi evaluează de câte ori este nevoie, cât şi de medicul de familie de la
cabinetul teritorial la care sunt înscrişi. Medicaţia este asigurată din fannacia HERBA
şi pentru bolnavii cronici, pe reţele compensate eliberate de medicul de familie. De
asemenea 15 beneﬁciari sunt introduşi în programe naţionale de tratarea a bolilor cu
impact major asupra calităţii vieţii (demenţă, diabet, glaucom).
Asigurarea asistenţei pastorale se face menţinând legătura cu preotul paroh,
facilitându-se serviciile de spovedanie, împărtăşanie a beneficiarilor imobilizaţi,
participarea la slujbe religioase a celor cu autonomie de mişcare şi consiliere
spirituala, religioasă.
Beneﬁciarii desfăşoară activităţi de recuperare - socializare, stabilite în Programul
Individual de Recuperare şi care vizează în special menţinerea abilităţilor de
autoservire, îngrijire personală şi autogospodărire, în vederea păstrării autonomiei
personale. Este încurajată liberă iniţiativă în activităţile cotidiene şi relaţionarea cu
familia/ comunitatea locală;
Integrare - reintegrare socială; activităţile speciﬁce desfăşurate în acest scop sunt:
informare,consiliere socială, socializare şi petrecere a timpului liber, menţinerea
relaţiei cu familia, extinderea ariei de socializare în comunitatea locală. Pentru
menţinerea unei atmosfere relaxante, în UAMS Deduleşti se organizează mese festive
cu diferite ocazii, cele mai relevante evenimente de acest fel ﬁind sărbătorile de iarnăCrăciun, Revelion, sărbătoarea vârstnicilor pe 1 octombrie, sărbătorile Pascale,
sărbătorirea zilelor onomastice - cu acest prilej s-au organizat mese şi meniuri
speciﬁce, festivităţi de împodobirea brazilor; toate aceste acţiuni s-au desfăşurat cu
implicarea fizică şi afectivă a beneﬁciarilor. Tot în cadrul sărbătorilor de iarna,
beneﬁciarii au fost vizitaţi de mai multe grupuri de colindători din comunitatea locală.
Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii Şcolii Gimnaziale Morăreşti au felicitat
beneﬁciarele din unitate, au oferit ﬂori şi au susţinut un program artistic.

Pe plan administrativ în anul 2013 s-au realizat următoarele :
• Reabilitare gard est-vest;
• Alee interioară;
• Poartă acces;
• Reabilitare cabină poartă gardieni.
Un indicator al nivelului de îngrijire şi al îndeplinirii obiectivelor speciﬁce este faptul că
cele 6 decese înregistrate în anul 2014 au avut medie de vârsta 84 de ani , iar media de
vârstă a beneﬁciarilor este de 77 de ani;
Un alt indicator este gradul de satisfacţie al beneﬁciarilor şi aparţinătorilor, în anul 2014
neîregistrându-se reclamaţii şi sesizări cu privire la calitatea serviciilor oferite.
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Obiectivele strategice pe semestru I, 2014
• Promovarea dezvoltării unui sistem echitabil, organizat şi integrat de servicii medicosociale la nivelul unităţii;
• Prevenirea abandonului în instituţie a persoanelor internate şi reintegrarea acestora în
propria familie sau internarea în cămine pentru persoane vârstnice, centre de îngrijire,
asistenţă şi altele asemenea;
• Responsabilizarea comunităţii şi implicarea serviciilor publice din cadru localităţilor sau
oraşelor din judeţul Argeş cu privire la măsuri de dezvoltare a serviciilor sociale în
parteneriat;
• Îndeplinirea standardelor minime speciﬁce de calitate;
• Asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă;
• Asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea;
• Asigurarea menţinerii capacităţii ﬁzice şi intelectuale;
• Asigurarea consilierii şi informării atât a asistaţilor cât şi a familiilor acestora privind
problematica socială (probleme familiale, medicale, psihologice şi alte asemenea);
• Intervenţii pentru prevenirea şi combaterea instituţionalizării prelungite;
• Stimularea participării la viaţa socială;
• Facilitatea şi încurajarea legăturilor interumane inclusiv cu familiile proprii;
• Organizarea de activităţi psiho-sociale şi culturale.
Obiective semestrul II, anul 2014
Obiectivele speciﬁce ale serviciilor sociale oferite de UAMS Deduleşti au în continuare scopul
de a menţine beneficiarilor capacitatea de funcţionare a organismului necesară unei vieţi cât mai
apropiate de normalitate, în condiţiile vârstei înaintate şi a patologiei speciﬁce:
1. Asigurarea unui standard decent de viaţă;
2. Păstrarea autonomiei şi restantului funcţional prin evaluări medicale periodice sau la
nevoie, asigurarea accesului la servicii medicale de specialitate şi la medicaţia speciﬁcă
afecţiunilor;
3. Recuperarea motorie şi reeducarea limbajului social;
4. Creşterea participării la activităţii domestice; curăţirea camerei, activităţi casnice generale;
5. Reeducarea/păstrarea elementelor de comportament autonom.
6. Reducerea anxietăţi, creşterea rezistenţei la frustrare;
7. Acţionarea şi valoriﬁcarea resurselor personale potenţiale latente;
8. Optimizarea comportamentului şi mobilizarea efortului personal în vederea atingerii
scopurilor propuse;
9. Întărirea încrederii în forţele proprii;
10. Creşterea nivelului de conştientizare a persoanei şi a capacităţii de autocontrol;
11. Menţinerea permanentă a legăturilor cu familia, prin toate mijloacele posibile (telefon,
vizitele aparţinătorilor sau altor persoane semnificative);
12. Evitarea sentimentului de izolare şi marginalizare prin antrenarea în activităţi de grup
(vizionări tv, jocuri de cărţi, table, rummy, discuţii libere);

Pe plan administrativ se depune proiectul pentru aprobare
REABILITARE REFUNCŢIONALIZARE ŞI MODERNIZARE, (EXTINDERE) A UNITĂŢII DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ DEDULEŞTI.
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UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO - SOCIALĂ ŞUICI

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Şuici acordă la nivel judeţean servicii medicale şi de
îngrijire, precum şi servicii sociale persoanelor cu afecţiuni cronice care, după caz, necesită
supraveghere, asistare, îngrijire şi tratament medical.
Misiunea unităţii are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor Consiliului Judeţean
Argeş pe domeniul SĂNĂTATE, persoanelor cu nevoi medico-sociale.
Scopul serviciilor oferite de instituţie este de a promova programe de intervenţie în regim
rezidenţial pentru persoane cu afecţiuni cornice în vederea combaterii riscului de marginalizare sau
excludere socială.
Capacitatea aprobată de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor este de
120 paturi în două pavilioane rezidenţiale. Instituţia este acreditată şi pe furnizarea de servicii sociale
în baza Deciziei nr. 245/ 19. 10.2012 a Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale
Argeş.
I. ORGANIZARE INTERNĂ
Regulamentul de organizare și funcționare al unităţii a fost aprobat prin H.C.J. numărul 46/
28.03.2012, Anexa nr. 3.
Regulamentul intern al salariaților a fost aprobat în ședința consiliului consultativ al unității
numărul 2/21.11.2011.
Regulamentul de organizare și desfăşurare a examenului de promovare în grade și trepte
profesionale aprobat conform anexei 1 la Dispoziția nr.568/16.11.2011 a președintelui consiliului
județean.
Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant aprobat conform anexei
2 la Dispoziția nr.568/16.11.2011 a președintelui consiliului județean.
Regulamentul privind evaluarea performantelor profesionale aprobat conform anexei 3 la
Dispoziția nr.568/16.11.2011 a președintelui consiliului județean.
Organizarea unităţii este realizată în baza H.G. 412/2003 , a Instrucțiunilor 1/507/2003 Norme
de aplicare și organizare a U.A.M.S.-urilor. Potrivit legii 95/2006 instituția este unitate sanitară
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acordând servicii persoanelor cu afecțiuni cronice care din motive de natură economică, fizică,psihică
sau senzorială nu pot să-și asigure nevoile sociale.
II. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

Nr
crt.
0
1
2
3

Nr
crt.
0
1
2

AN 2014
INDICATORI
TOTAL VENITURI DIN AN
SUBVENŢII C.J. ARGEŞ
SUBVENŢII MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
VENITURI PROPRII
BUGETUL FINAL 2014
INDICATORI

TOTAL VENITURI DIN AN
SUBVENŢII C.J. ARGEŞ
SUBVENŢII MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
3
VENITURI PROPRII
4
DONATII, SPONSORIZĂRI
EXECUŢIE CHELTUIELI AN 2014

Nr
crt.

0
1
2

3

BUGET INIŢIAL
2014 (MII LEI)
2885
1485
630

PONDERE ÎN TOTAL
VENITURI % (MII LEI)
100 %
51,47%
21,83%

770

26,70%

BUGET FINAL
2014 (MII LEI)
3966,84
2406,84
782

PONDERE ÎN TOTAL
VENITURI % (MII LEI)
100 %
60,67%
19,71%

770
8
3108

19,41%
0,21%
78,35%

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI SEMESTRUL I 2015
INDICATORI
BUGET
PONDERE ÎN
BUGET 6
AN 2015
TOTAL
LUNI AN
(MII LEI) VENITURI %
2015
(MII LEI)
TOTAL VENITURI
4076
100%
2474
DIN AN
SUBVENŢII C.J.
2256
55,35%
1456
ARGEŞ
SUBVENŢII
1050
25,76%
580
MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
VENITURI PROPRII
770
18,89%
438

PONDERE ÎN
TOTAL
VENITURI %
(MII LEI)
100%
58,85%
23,45%

17,70%

III. RESURSE UMANE
Structura de personal a fost aprobată pentru anul 2014 prin H.C.J. nr.257/22.12.2014 personal
contractual.
Indicatori de management a resurselor umane
DENUMIRE
VALORI
VALORI
VALORI REALIZATE
INDICATOR
NORMATE DE HG
APROBATE DE
PERIOADA 01.07.2014 –
459/2010
C.J. ARGEŞ
01.06.2015
Număr total de
95
95
62
posturi
Tesa şi conducere
10% din total posturi
10%
3,16%
Muncitori şi
10% din total posturi
10%
10%
deservire
Structură personal pe funcții:
- Personal medical şi de îngrijire: 44 ( 73% );
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- Personal paraclinic: 5 (8%);
- Personal TESA: 4 (5%);
- Personal deservire: 1 (1%);
- Personal muncitori: 8 (13%).
Servicii externalizate:
- 1 post de medic specialist;
- 2 posturi îngrijitor curăţenie;
- 1 post muncitor necalificat.
Situația fluctuaţiei de personal pe anul 2014:
- Angajări : 1 persoană prin concurs pe perioada nedeterminată.
Situația statistică a angajaților pe vârstă:
Vârsta
20 – 40 ani
40 – 50 ani
Număr
19
40
personal

50 – 60 ani
13

Peste 60 ani
-

TOTAL
62

Situația statistică a angajaților pe sexe:
Din totalul de 62 angajată 52 sunt femei şi 10 bărbaţi.
În anul 2014 s-au transmis către Agenția Națională de Integritate 3 declarații de avere și de
interese pentru personal contractual pe funcții de conducere.
DATE STATISTICE ACTIVITATE MEDICALĂ ȘI DE ÎNGRIJIRE
- Număr paturi aprobate = 120;
- Număr paturi bugetate = 105;
- Număr persoane internate în perioada 01.07.2014 – 01.06.2015 = 26 bolnavi;
- Număr ieşiri în perioada 01.07.2014 – 01.06.2015 = 29 bolnavi:
Din care:
- deces = 26;
- externare = 3.
- Număr zile de spitalizare = 34 971 zile;
- Număr persoane internate la data de 01.06.2014 =106, din care:
BARBAŢI = 45
FEMEI =61
RURAL
URBAN
RURAL
URBAN
30
15
37
24
-

Număr de reclamaţii bolnavi/susţinători legali = 0;
Număr de erori de malpraxis = 0;
Rata infecţiilor nosocomiale pe unitate = 0;
Cost mediu medicamente / pacient =
Număr de evenimente cauzate de erori de medicaţie = 0

DATE STATISTICE ACTIVITATE SOCIALĂ
- Număr contracte de parteneriat valabile = 18
Din care:
- primării = 12;
- instituţii de învăţământ =5;
- parohii = 1.
- Rata abandonului în unitate = 2 persoane.

IV. ACHIZIŢIILE PUBLICE
An 2014
Achiziția de alimente s-a derulat prin procedură cerere-oferta pe SEAP, conform celor 4
contracte încheiate in prima jumătate a anului 2014, iar cumpărarea lemnelor de foc s-a realizat prin
încredințare directă.
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De asemenea, achiziţia de medicamente, materiale sanitare și materiale de curățenie s-a
desfăşurat prin procedură cumpărare directă on-line.
An 2015
S-au încheiat un număr de 3 contracte de furnizare prin publicare pe SEAP pentru alimente.
Proiectul „Reabilitare, Modernizare şi Extindere Pavilion P+1’’ ,faza Studiul de Fezabilitate se
află în curs de revizuire.
Lucrarea: ,,Reabilitare, Modernizare şi Extindere Pavilion Cantina şi Birouri” se află în faza
de execuţie lucrări estimând a se termina până la sfârșitul anului 2015.
V. CONTROALE ŞI MISIUNI DE AUDIT
În perioada 01.07.2014 -01.06.2015 au fost desfăşurate următoarele controale operative
inopinante sau programate:
- Direcţia de Sănătate Publică Argeş;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş;
- Camera de Conturi Argeș;
- Serviciul de Audit al C.J. Argeș.
Direcţia de Sănătate Publică Argeş a recomandat terminarea lucrărilor la cantină.
Celelalte două entităţi nu au aplicat sancţiuni sau amenzi în urma acţiunii organelor de control,
toate recomandările fiind remediate in timpul acțiunii de control.
Misiuni de audit din cadrul compartimentului de specialitate al consiliului judeţean s-au
desfăşurat în această perioadă, având câteva recomandări de realizat.

Stadiul ducerii la îndeplinire a obiectivelor strategice pe semestrul II 2014
Obiectiv strategic 1
Realizarea unei construcţii instituţionale eficiente adaptate nevoilor sociale şi a
resurselor disponibile
În vederea îndeplinirii primului obiectiv strategic au fost stabilite ca obiective operaţionale:
• Elaborarea şi aplicarea de proceduri operaţionale specifice pe activităţi principale.
Descrierea activităţii
Urmare a acţiunilor de implementare a unui management de control intern la nivelul entităţii sa întocmit programul de control intern managerial de către Comisia de Monitorizare, Coordonare şi
Îndrumare Metodologica a SCM , fiind stabilite activităţile procedurabile. Față de anul 2013 a mai fost
elaborată o procedură operaţională.
• Crearea la nivelul unităţii a unei structurii competente în elaborarea proiectelor locale
eligibile pentru finanţare din fonduri structurale.
Descrierea activităţii
În cadrul acestui proiect se gândeşte achiziţia prin formare de noi competenţe pentru atragerea
de fonduri europene atât pentru formarea profesională cât şi pentru reabilitarea şi dotarea clădirilor
unităţii. Blocarea postului de inspector achiziţii publice ce are în responsabilitate astfel de competenţe
a condus la realizarea parţială a acestui obiectiv.
Obiectiv strategic 2
Implementarea unui management performant în sistem
În vederea realizării acestui obiectiv erau necesare ca obiective operaţionale:
• Stabilirea modalităţilor de implementare a standardelor minime de calitate în sistem.
Descrierea activităţii
La nivelul instituţiei au fost supuse analizei compartimentele funcţionale: medical, asistenţă
socială şi instruire, respective contabilitate şi administrativ . În acest context a fost analizată activitatea
stabilind modalități de îmbunătățire și a riscurilor detectate.
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Obiectiv strategic 3
Reabilitarea ,consolidarea,modernizarea şi dotarea clădirilor ce compun ansamblul
rezidenţial în concordanţă cu cerinţele esenţiale de rezistenţă în construcţii.
În îndeplinirea acestui obiectiv s-a obţinut finanţarea pentru proiecte deja elaborat: ,,
Reabilitare Modernizare şi Extindere Pavilion Cantină şi Birouri” precum și punerea în operă al
proiectului ,,Instalaţie Panouri Solare UAMS Şuici-2012”.
S-a elaborat Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ,, Reabilitare, Modernizare şi Extindere Pavilion
P+1’’.
Obiectivele specifice/operaţionale pe semestrul I 2015
Obiectiv specific nr. 1
Implementarea unui management performant în sistem pe domeniul asistenţei medicale.
Obiective operaţionale:
• Stabilirea modalităţilor de implementare a standardelor minime de calitate în sistem;
• Implementarea programului de soft electronic pentru evidenţa cheltuielilor cu medicamente
şi materiale sanitare/bolnav sau medic curant.
Obiectiv specific nr.2
Promovarea dezvoltării unui sistem organizat integrat şi echilibrat de servicii la nivelul
entităţii.
Obiective operaţionale:
• Întocmirea şi aplicarea chestionarelor de apreciere a satisfacţiei bolnavilor privind calitatea
serviciilor furnizate de unitate;
• Elaborarea unei campanii de informare cu privire la rolul şi accesul la serviciile furnizate
de unităţile de asistenţă medico-sociale.
Obiectiv specific nr.3
Îndeplinirea standardelor minime de calitate a furnizorii serviciilor, impuse de legislaţia in
vigoare conform acreditarii acordate.
Obiective operaţionale:
• Menținerea acreditării instituției pe servicii medicale și sociale;
• Acţiuni de control in compartimente.
Obiectiv specific nr.4
Încadrarea în bugetul aprobat de Consiliul Judeţean Argeş pe anul 2015.
Obiective operaţionale:
• Angajarea şi lichidarea cheltuielilor în limita credinţelor bugetare,repartizate şi aprobate;
• Realizarea veniturilor prognozate în buget.
Obiectiv specific nr.5
Realizarea lucrărilor la proiectele aprobate şi finanţate în anul 2015.
Obiective operaţionale:
• Încheierea lucrărilor de construcţii la proiectul,, Reabilitare Modernizare şi Extindere
Pavilion Cantină şi Birouri” în concordanţă cu contractual de finanţare;
• Stadiul realizării lucrărilor 80% .Ritmul lucrărilor s-au diminuat ca urmare a încadrării în
fondurile alocate cu această destinație în acest an.
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VI

CULTURĂ, RELIGIE ŞI
INVESTIŢII SOCIAL CULTURALE

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI
PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE ARGEŞ
Proiectul managerial şi strategia de dezvoltare a instituţiei Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeș – instituție pe care o vom numi în continuare
C.J.C.P.C.T. Argeș - se bazează pe o analiză cât mai corectă a mediului sociocultural existent şi
cunoaşterea profundă a legăturilor care pot fi create cu alte instituţii care promovează forme de
culturalizare indiferent că sunt instituţii de învăţământ formal, nonformal sau vocaţional sau instituţii
de cultură specializate, profesioniste. S-a urmărit, în toată această perioadă, cooptarea caselor de
cultură, căminelor culturale, instituțiilor de învățământ, ansamblurilor folclorice, muzeelor, entităților
culturale sau administrative din urban sau rural în acţiuni şi proiecte menite să valorifice elementele de
cultură populară existente, marcarea etapelor din evoluţia fenomenelor etnofolclorice prin stocarea şi
prelucrarea datelor în cadrul arhivei neconvenţionale a centrului și transmiterea către generațiile tinere
a dorinței de a se identifica prin valorile culturale ale localităţilor de unde îşi au originile. Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeș a urmărit și urmăreşte
implicarea în acţiuni care să aducă instituţia noastră şi cultura populară specifică judeţului Argeș şi nu
numai, în circuitul naţional şi internațional și să promoveze proiecte care să valorifice elementele de
cultură populară existente.
Centrul, în această perioadă şi-a consolidat şi diversificat principalele direcţii ale activităţii,
punând accent pe calitatea actului cultural. Instituţia noastră desfăşoară proiecte şi programe culturale
în domeniul educaţiei permanente şi a culturii tradiţionale urmărind următoarele aspecte:
Elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
Conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii, precum şi
păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local şi diversificarea serviciilor culturale
oferite, prin armonizarea acestora cu nevoile publicului;
Stimularea creativităţii şi talentului prin organizarea de sesiuni ştiinţifice, dezbateri,
concursuri, expoziţii de artă plastică, spectacole de muzică şi poezie, stagiuni de concerte,
şa;
Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.
În derularea proiectelor culturale, Centrul a dezvoltat relaţii de parteneriat solide cu o serie
de instituţii judeţene şi naţionale, având ca rezultat derularea unor genuri de activităţi
devenite deja tradiţionale în mediul cultural contemporan.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș a dezvoltat, în
calitate de partener, proiecte europene al căror principal organizator a fost mediul academic Universitatea din Pitești prin Facultatea de Litere și Facultatea de Științe ale Educației. Toate acestea
au vizat dezvoltarea de proiecte sau acțiuni culturale de anvergură, derulate pe termen lung, de mare
importanță pentru noi – C.J.C.P.C.T. Argeș, dar și pentru principalii organizatori sau cei care sunt
beneficiarii direcți - studenții celor două instituții de învățământ superior.
Mai mult, C.J.C.P.C.T. Argeș este titular sau partener în proiecte culturale care implică
participare internațională: Festivalul de folclor “Carpați”, manifestare aflată în 2014 la cea de a XXXI
ediție, s-a dovedit a fi cea mai importantă manifestare a C.J.C.P.C.T. Argeș, prin promovarea artei
coregrafice la nivel mondial. Printr-un parteneriat cu FIDAF (Federația Internațională de Dans) și
CIOFF (Consiliul Internațional al Organizatorilor de Festivaluri Folclorice) am participat în Mexic (24
octombrie – 12 noiembrie 2014), prin Ansamblul folcloric Dorul, la dezbaterile care au avut loc în
Ciudad de Mexico și Pueblo, ocazie cu care am promovat arta coregrafică românească.
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Calendarul de activităţi C. J. C. P. C. T. Argeș aprobat de către Consiliul Județean Argeș
cuprinde aproape 35 de activităţi cultural-artistice pentru care s-a tipărit, pentru fiecare în parte: afişe,
invitaţii şi pliante şi s-au realizat spoturi pentru TV şi radio.
Unul dintre elementele cheie ale strategiei manageriale se referă la îmbunătăţirea imaginii
instituţiei. În acest sens s-a acţionat pe două căi. O primă măsură a avut în vedere consolidarea
identităţii de imagine a instituţiei. O altă metodă aleasă pentru promovarea imaginii Centrului a avut în
vedere creşterea prezenţei instituţiei în mass-media.
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că Centrul îşi promovează oferta de programe
culturale direct către potenţialii beneficiari prin e-mail, fax şi servicii de curierat.
Un mare beneficiu pentru instituţie este realizarea în serviciu propriu a materialului tipărit de
promovare a activităţilor proprii. Materialul publicitar este conceput de personal propriu. Eficienţa
acestui serviciu se evidenţiază în raportul cost-calitate, în timpii reduşi de concepere, corectură şi
transpunere, în stabilirea numărului exact de exemplare necesar pentru fiecare activitate (variabil în
funcţie de amploarea evenimentului), evitându-se risipa şi cheltuielile suplimentare.
Compartimentul cercetare, metodologie, valorificare editorială, creație literară și
plastică se ocupă și de promovarea activităţilor instituţiei, PR, editarea şi tipărirea de pliante, invitaţii,
afişe, CD-uri de prezentare, actualizarea informaţiilor pentru situl instituţiei: www.cultura-traditionalaarges.ro, precum şi de publicarea în mass-media locală (judeţeană) a evenimentelor culturale
organizate. Compartimentul administrează arhiva foto a instituției.
Editura Alean. Înfiinţată în anul 2006, din dorinţa de a valorifica rezultatele cercetărilor de
teren ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş şi ale
Asociaţiei folcloriştilor argeşeni „Constantin Rădulescu-Codin”, a scos pe piaţă în scurta sa existenţă
45 volume de specialitate, majoritatea cu aspect monografic. În anul 2014 au fost realizate
următoarele lucrări:
1. Caiete folclorice Argeş, vol. XVII, Sorin Mazilescu (coordonator), 2014;
2. Mirajul dansului, volumul II, Dorin Oancea, 2014;
3. Expoziţia Naţională de Artă Naivă, ediţia 46, catalog, Cosmin Bloju (coordonator), 2014;
4. Mirajul dansului, volumul III, Dorin Oancea, 2014;
5. Buletin informativ al C.J.C.P. C. T. Argeș, nr. 13/ 2015;
6. Folclor poetic din Argeş-Muscel, Sorin Mazilescu (coordonator), 2014;
7. Culegere de folclor instrumental din Argeş şi Muscel, Gheorghe Floroiu, 2014;
8. Caiete folclorice Argeș, 2015;
9. Doina Argeșului, 60 de ani de activitate, coordonatori: Dorin Oancea și Sorin Mazilescu
(2015).
C. J. C. P. C. T. Argeș publică materiale în următoarele publicaţii: Argeşul, Curierul Zilei,
Săptămânalul Atitudine, Obiectiv Argeşean, Şapte Seri, Jurnalul de Argeş, AG Press, Pro Argeş,
Universul Argeșean, Top; radio: Radio România, (interviuri în direct), Antena Satelor, Radio Oltenia;
televiziuni: Absolut TV, Antena 1 Piteşti, Argeş TV, Curier TV, Muscel Tv, Clar Tv.
Managerul C. J. C. P. C. T. Argeș, dar și alţi angajați participă periodic la emisiuni televizate
pentru mediatizarea evenimentelor din perioada respectivă: Absolut TV: „Didineaţa”, „Audienţă în
direct”, Univers cultural, În serviciul dumneavoastră; Antena 1 Piteşti: „Anteneaţa” etc.
Îmbunătăţirea promovării activităţilor instituţiei
Ca măsură directă pentru îmbunătăţirea promovării activităţilor este desemnat un angajat cu
atribuţii în redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă, şi întreţinerea relaţiei cu mass-media. O
altă măsură luată în acest sens este participarea periodică la conferinţele de presă organizate de
Consiliul Județean Argeș.
Un impact foarte mare l-a avut promovarea activităţii noastre pe reţeaua de socializare
facebook, pe adresa www.facebook.com/centrulcreatieipopulare.arges, cont creat de noi în urmă cu
aproximativ un an. Astăzi, pagina are peste 1000 de prieteni şi alte sute de utilizatori urmăresc
activitatea. Aici sunt postate anunţuri, comunicate de presă şi fotografii cu privire la evenimentele pe
care le organizăm, precum şi diseminarea rezultatelor activităţilor desfăşurate.
Alte măsuri:
- Este în curs de actualizare site-ului Centrului, demarându-se lucrărilor de reînnoire a
acestuia;
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- Postarea şi actualizarea pe pagina de internet a C. J. C. P. C. T. Argeș a programului de
activităţi şi diseminarea rezultatelor acestora;
Promovarea, activitatea de PR și strategia media a C.J.C.P.C.T. Argeș au fost realizate în
special cu mijloace moderne, dar ne-am axat și pe cele clasice (de ex. afişe, flyere, bannere). Mai mult,
am urmărit și urmărim nu numai promovarea proiectelor, dar şi a echipei C.J.C.P.C.T. Argeș prin
intermediul internetului şi site-urilor specializate. Toate proiectele şi programele proprii ale instituţiei
C.J.C.P.C.T. Argeș au beneficiat de mediatizare, promovare, publicitare în funcţie de importanţa lor,
de impactul la public şi amploare. Un exemplu în acest sens sunt apariţiile în mass-media a tuturor
etapelor de organizare a tuturor proiectelor derulate de către C.J.C.P.C.T. Argeș, transmiterea în direct
sau înregistrat a spectacolelor (pe posturi TV), cronicile TV, din presa scrisă sau intervențiile din
media radio, publicitarea expoziţiilor deschise la Galeriile de Artă Naivă, Rudolf Schweitzer-Cumpăna
și holul expozițional al Bibliotecii Județene Argeș “Dinicu Golescu”. Manifestările derulate în
colaborare și promovarea programelor proprii de cercetare ale C.J.C.P.C.T. Argeș au fost principalele
direcții urmărite de către strategia media. (vezi mapa de presă atașată prezentului raport, în anexa).
Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei (expoziţii proprii,
expoziţii organizate în colaborare sau în cadrul unor parteneriate, lansări de carte, festivaluri naționale
și internaționale sau spectacole organizate împreună cu parteneri din judeţ sau interjudeţene), au fost
în perioada 1 iulie 2014 – 30 iunie 2015 în număr de aproximativ 70. Au fost continuate toate
proiectele cuprinse în calendarul activităţilor culturale dar au fost lansate şi alte tipuri de activităţi.
Continuarea activităţilor, finalizarea unor parteneriate şi diversificarea acestora reprezintă o garanţie a
accelerării vieţii culturale tradiționale pe care ne-o dorim, în folosul unor categorii tot mai largi de
utilizatori.
La capitolul îmbunătăţiri, punctăm:
• Actualizarea site-ului Centrului, prin care s-a urmărit valorificarea patrimoniului cultural şi
creşterea vizibilităţii instituţiei în peisajul naţional şi internaţional;
• Creşterea numărului de parteneriate cu diverse instituţii de cultură şi învăţământ;
• Numărul de festivaluri, concursuri, întâlniri cu fiii satelor și zilele de comună, au crescut în
acest an.
Întrucât CJCPCT Argeș nu are un spațiu propriu, propice desfășurării manifestărilor culturale,
marea majoritate a acestora se desfășoară în afara instituției. Numărul acestor proiecte este de
aproximativ 70 și vizează în special proiectele care sunt dedicate cercetării, susținerii unor demersuri
culturale ale colaboratorilor, spectacole, expoziții etc.
La sediul instituției s-a desfășurat decât Întâlnirea de lucru a membrilor Asociaţiei
folcloriştilor argeşeni „Constantin Rădulescu-Codin”, CJCPCT Argeş, Piteşti, 15 martie 2015, restul
de manifestări (65) desfășurându-se în afara instituției. Datorită lipsei unui spațiu propriu, propice
desfășurării activităților specifice instituției, avem probleme de identitate, multe dintre manifestările
realizate în alte instituții asociindu-se, de cele mai multe ori, cu instituția respectivă!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Închiderea de stagiune la Teatrul „Al. Davila” din Piteşti, Teatrul „Al. Davila” din Piteşti,
4 iulie;
Sărbătorile Argeşului şi Muscelului, ciclu de manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice,
ediţia a VIII-a, organizate de către Consiliul Judeţean Argeş, 10 -30 august;
Festivalul Internaţional de Folclor „Carpaţi 2014”, ediţia a XXXI-a, 10-15 august;
Inaugurarea Muzeului etnografic în colaborare cu CJCPCT Argeş, comuna Berevoeşti, 16
august;
Zilele filmului etnografic, Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” din Piteşti în
colaborare cu CJCPCT Argeş, 20-22 august;
Concursul „Cea mai frumoasă argeşeancă şi cel mai frumos argeşean, purtători ai
costumelor populare de sărbătoare”; Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” din
Piteşti, 21 august;
Sărbătorile Argeşului şi Muscelului, acordarea titlului de „Fiu/Fiică a Argeşului şi
Muscelului” şi a distincţiei de „Cetăţean de Onoare” al judeţului Argeş; Muzeul
Viticulturii şi Pomiculturii din Goleşti, 30 august;
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8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Deschiderea de stagiune la Teatrul „Al. Davila” din Piteşti, Teatrul „Al. Davila” din
Piteşti, 25 septembrie;
Întâlnirea de toamnă a membrilor Asociaţiei folcloriştilor argeşeni „Constantin
Rădulescu-Codin”, Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” din Piteşti, 16
octombrie;
Dublă lansare în cadrul Salonului cărţii argeşene: Cezar Neacşu – Ultimul zar (versuri) şi
Dorin Oancea – Mirajul dansului, vol. 2, Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu”
din Piteşti, 16 octombrie;
Turneu al Ansamblului folcloric profesionist „Dorul” al CJCPCT Argeş la Festivalul
Internaţional de Folclor din Mexic, 23 octombrie – 11 noiembrie;
Expoziţia Naţională de Artă Naivă, Galeria Naţională de Artă Naivă, Muzeul Judeţean
Argeş, 25-26 octombrie;
Concursul de creaţie poetică „Ion Pillat – Acolo unde-n Argeş...”, ediţia a VII-a,
Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” din Piteşti, 17-18 octombrie;
Expoziţie pictură Gabriel Ungureanu, Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” din
Piteşti, 24 noiembrie;
Expoziţia judeţeană de icoane Pârvu Mutu-Zugravu, ediţia a VI-a, dedicată artiştilor
iconari din judeţul Argeş, Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” din Piteşti, 4
decembrie;
„Florile dalbe” – Festivalul obiceiurilor tradiţionale de Crăciun şi Anul Nou, Ţiţeşti şi
Corbi, 7 decembrie; Ştefăneşti, 13 decembrie; premierea la Curtea de Argeş, 18
decembrie;
Concert-spectacol de Crăciun şi Anul Nou al CJCPCT Argeş. Premiera spectacolului
„Doină de dor şi cântec de amor”. Acordarea premiilor din domeniul culturii populare pe
anul 2014. Lansarea „Buletinului informativ” al CJCPCT Argeş, Nr. 13/2015, Piteşti,,
Sala mare a Teatrului „Al. Davila” din Piteşti, 12 decembrie;
Lansare volum Culegere de folclor muzical din Argeș-Muscel, autor: Gigi Floroiu,
Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” din Piteşti, 22 ianuarie;
Spectacol extraordinar cu ocazia Unirii Principatelor Române, Centrul Cultural-Educativ
Mioveni, 23 ianuarie;
Colocviile Argeșului, tema: Apa, moara vieții, sediul CJCPCT Argeș, 27 ianuarie;
Colocviile Argeșului, tema: Sărbătorile Erosului, sediul CJCPCT Argeș, 27 ianuarie;
Salonul de primăvară al artiştilor plastici din judeţul Argeş, 4 martie;
Întâlnirea de lucru a membrilor Asociaţiei folcloriştilor argeşeni „Constantin RădulescuCodin”, CJCPCT Argeş, Piteşti, 15 martie;
Colocviile Argeșului, tema: Femeia, o poveste continuă, sediul CJCPCT Argeș, 17
martie;
Reuniunea de primăvară a corurilor din Argeş, Centrul de Cultură şi Arte „George
Topîrceanu”, Curtea de Argeş, 27 martie;
Reuniunea de primăvară a corurilor din Argeş, Catedrala „Sf. Apostoli Petru și Pavel”,
Mioveni, 6 aprilie;
Vernisajul Expoziţiei-concurs naţională de icoane „Rugămu-ne Ţie!”, ediţia a XVI-a,
Galeria de Artă Naivă a Muzeului Judeţean Argeş, Piteşti, 11 aprilie;
Prezentare Editurii „Alean” a C.J.C.P.C.T. Argeş, Mioveni, Centrul Cultural-Educativ, 24
aprilie;
Concursului judeţean al grupurilor vocale şi instrumentale, al rapsozilor, soliştilor vocali
şi instrumentişti de muzică populară „Cântecele Argeşului” – spectacol-concurs, Centrul
Cultural-Educativ din Mioveni, 26 aprilie;
Vernisajul Expoziţiei-concurs naţională de icoane „Rugămu-ne Ţie!”, ediţia a XVI-a,
Mioveni, 8 mai;
Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema: „Patrimoniul cultural imaterial. Actualitate şi
perspectivă”, organizată de CJCPCT Argeş şi de Asociaţia folcloriştilor argeşeni
„Constantin Rădulescu-Codin”, Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” din Piteşti,
10 mai;
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32. Vernisajul Expoziţiei-concurs naţională de icoane „Rugămu-ne Ţie!”, ediţia a XVI-a,
Centrul de Cultură şi Arte „George Topîrceanu”, Curtea de Argeş, 14 mai;
33. Festivitatea de premiere a Expoziţiei-concurs naţionale de icoane „Rugămu-ne Ţie!”,
ediţia a XV-a, şi Festivalul-concurs al filmului cu tematică religioasă „Lumină din
Lumină”, ediţia a XX-a, Sala „Manole” a Palatului Arhiepiscopal din Curtea de Argeş, 23
mai;
34. Concursul „Mugurii folclorului argeşean”, ediţia a VII-a, Teatrul „Al. Davila” din Piteşti,
31 mai;
35. Concursul judeţean al ansamblurilor folclorice şi al formaţiilor de dansuri populare de
copii şi tineri „Gheorghe Popescu-Judeţ”, ediţia a XIV-a, Teatrul „Al. Davila”, Piteşti, 7
iunie;
36. Lansarea carte „Doina Argeșului – 60 de ani de activitate”, Teatrul „Al. Davila” din
Piteşti, 25 iunie.

Spectacole susținute de secţia artistică Ansamblul Dorul și Orchestra Doina Argeșului
37. Campionatul Balcanic de Atletism, a 73-a ediţie, Stadionul Nicolae Dobrin, Piteşti, 26
iulie;
38. Ziua comunei Albota, comuna Albota, 2 august;
39. Hora ca la Bârla, comuna Bârla, 3 august;
40. Festivalul Internaţional de Carpaţi 2014, ediţia XXXI-a, Costeşti, Piteşti, Câmpulung,
Mioveni, Topoloveni, Curtea de Argeş şi Piteşti, 9-15 august;
41. Târg dedicat Argeşului şi Muscelului, Ministerul Agriculturii, Bucureşti, 23 august.
42. Festivalul-concurs Internaţional de Muzică Tradiţională Veche „Sus, pe Argeş, la
izvoare”, 27 şi 28 august;
43. Ziua comunei Bogaţi, comuna Bogaţi, 29 august;
44. Festivalul Fanfarelor, Piteşti, 29 august;
45. Ziua Fiilor Argeşului, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii, Goleşti, 30 august;
46. Zilele oraşului Otopeniului, Otopeni, 5 septembrie;
47. Ziua comunei Priboieni, comuna Priboieni, 8 septembrie;
48. Ziua comunei Băiculeşti, comuna Băiculeşti, 21 septembrie;
49. Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice, Teatrul „Al. Davila”, Piteşti, 1 octombrie;
50. Toamna severineană, Drobeta Turnu-Severin, 3 octombrie;
51. Spectacol filmat la „ETNO TV”, Bucureşti, 24 octombrie;
52. Festivalul Dorel Manea, ediţia a II-a, Centrul Cultural-Educativ Mioveni, 7-8 noiembrie;
53. Festivalul Naţional de Muzică Lăutărească Veche „Zavaidoc”, ediţia a IX-a, Piteşti, 28
şi 29 noiembrie;
54. Premierea spectacolului „Doină de dor şi cântec de amor”, Teatrul „Al. Davila”, Piteşti,
12 decembrie;
55. Spectacol extraordinar, cu ocazia Unirii Principatelor Române, Teatrul „Al. Davila” din
Piteşti, 24 ianuarie;
56. Spectacolul „Mugurii folclorului argeşean”, Teatrul „Al. Davila” din Piteşti, 27 februarie;
57. Festivalul Național de muzică populară „Tita Bărbulescu”, 6-7 martie;
58. Spectacol de Ziua Internațională a Femeii, comuna Rociu, 8 martie;
59. Spectacol caritabil „Viaţă pentru Lia”, Teatrul „Al. Davila” din Piteşti, 24 martie;
60. „Săptămâna altfel”, participarea elevilor de la Liceul de Artă „Dinu Lipatti” la o repetiţie
a Orchestrei „Doina Argeşului”, 8 aprilie;
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61. Festivalul Naţional-concurs de muzică populară „Sus la munte, la muscel”, ediţia a II-a,
Câmpulung Muscel, 16-17 aprilie;
62. Spectacol cu ocazia „Simfoniei Lalelelor”, Piața Vasile Milea din Pitești, 24 și 26 aprilie.
63. Concursul judeţean al grupurilor vocale şi instrumentale, al rapsozilor, soliştilor vocali şi
instrumentişti de muzică populară „Cântecele Argeşului” – spectacol-concurs, Centrul
Cultural-Educativ din Mioveni, 26 aprilie;
64. Spectacol cu ocazia împlinirii a 59 de ani de existenţă a Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, esplanada Teatrului „Al. Davila”
din Piteşti, 1 mai;
65. Spectacol cu ocazia Zilelor orașului Calafat, 8 mai;
66. Spectacol Călușul de la Stolnici (de Înălțare), comuna Stolnici, 21 mai;
67. Spectacol cu ocazia Zilelor orașului Balș, 21 mai;
68. Spectacol-premieră, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de activitate a Orchestrei „Doina
Argeșului”, Teatrul „Al. Davila” din Piteşti, 25 iunie;
69. Spectacol cu ocazia Zilei comunei Domnești, 28 iunie;
70. Spectacol cu ocazia Zilei Mălureni, 28 iunie.
De asemenea suntem prezenți la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. –
participare/organizare a Festivalului Zavaidoc, Pitești, noiembrie 2014, coorganizatori la Târgul
meșterilor populari alături de Muzeul Golești, participări la toate evenimentele din județ organizate în
colaborare cu administrațiile locale și instituțiile de cultură din localități, contribuție la toate
festivalurile unde putem trimite concurenţi sau putem să ne implicăm în organizare sau derularea
proiectelor de acest gen etc.
Majoritatea proiectelor este dată de parteneriatele pe care Centrul Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș le are cu instituțiile de învățământ formal, nonformal sau
vocațional, instituția noastră având 13 astfel de parteneriate, colaborările cu mediul academic, cu
administrațiile locale, cu instituții de cultură etc.

PARTENERIATE – PROTOCOALE DE COLABORARE ÎNCHEIATE ÎN ANUL
2014
1. Parteneriat încheiat pentru realizarea EXPOZIŢIEI-CONCURS NAŢIONALE DE
“RUGĂMU-NE ŢIE!” (11 aprilie - 25 mai) cu Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului; Muzeul
Judeţean Argeş; Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti; Primăria Municipiului Curtea de Argeş;
Şcoala de Arte şi Meserii; Casa de Cultură „Pr. Ion Ionescu” – Topoloveni; Casa de Cultură „Adriana
Trandafir”; Primăria Bascov; Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Argeş;
Centrul Cultural „Brătianu” - Ştefăneşti; Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş; Teatrul „Al.
Davila” din Piteşti; Casa de Cultură a Sindicatelor - Piteşti; Centrul de Cultură şi Arte „George
Topîrceanu” Curtea de Argeş; Centrul Cultural - Mioveni; Protopopiatul Curtea de Argeş;
Protopopiatul Piteşti; Protopopiatul Mioveni; Protopopiatul Topoloveni; Biserica „Sf. Ilie” – Piteşti;
Biserica „Mavrodolu” - Piteşti; Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” Coşeşti – Argeş;
2. Parteneriat încheiat pentru realizarea FESTIVALULUI DE FILM CU TEMATICĂ
RELIGIOASĂ „LUMINĂ DIN LUMINĂ” (22-24 mai) cu Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului;
Primăria Curtea de Argeş; Muzeul Municipal Curtea de Argeş; Muzeul Judeţean Argeş; Casa de
Cultură „George Topîrceanu” Curtea de Argeş;
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3. Parteneriat încheiat pentru realizarea FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE
FOLCLOR „CARPAŢI” cu Primăriile şi Casele de Cultură din municipiile şi oraşele Piteşti, Curtea
de Argeş, Câmpulung, Topoloveni, Mioveni şi Costeşti;
4. Parteneriat încheiat pentru realizarea CONCURSULUI DE CREAŢIE POETICĂ „ION
PILLAT – ACOLO UNDE-N ARGEŞ” cu Centrul de Cultură „Brătianu” – Ştefăneşti; Biblioteca
Judeţeană „Dinicu Golescu”; Centrul Cultural Piteşti; Revista de Cultură „Argeş”;
5. Parteneriat încheiat pentru realizarea EXPOZIŢIEI-CONCURS NAŢIONALE DE
ARTĂ NAIVĂ cu Muzeul Judeţean Argeş;
6. Parteneriat
încheiat
pentru
realizarea
FESTIVALULUI
OBICEIURILOR
TRADIŢIONALE DE CRĂCIUN ŞI ANUL „FLORILE DALBE” cu Arhiepiscopia Argeşului şi
Muscelului; Casa de Cultură „George Topîrceanu” Curtea de Argeş; Muzeul Municipal Curtea de
Argeş;
7. Parteneriat încheiat pentru realizarea CONCURSULUI NAŢIONAL AL
GRUPURILOR VOCAL-FOLCLORICE BĂRBĂTEŞTI „DOREL MANEA” cu Primăria şi
Consiliul Local Mioveni; Centrul Cultural Mioveni şi Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia”
Mioveni;
8. Parteneriate încheiate pentru realizarea de expoziţii şi lansări de carte cu Biblioteca
Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş;
9. Parteneriate încheiate pentru realizarea şi desfăşurarea spectacolelor oferite de Ansamblul
folcloric „Dorul” şi Orchestra „Doina Argeşului” cu Teatrul „Al. Davila” Piteşti;
10. Parteneriat încheiat pentru realizarea proiectului PATRIMONIUL CULTURAL
ARGEŞEAN – puterea brandului local în dezvoltarea comunităţii cu Centrul Cultural Mioveni,
Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia” – Mioveni;
11. Parteneriat încheiat pentru realizarea proiectului LUDICUS – rampa spre teatru a
tinerilor din Mioveni cu Centrul Cultural Mioveni, Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia” –
Mioveni;
12. Parteneriat încheiat pentru realizarea protocolul privind participarea la activităţi de
difuzare a culturii pentru persoanele private de libertate aflate cu Penitenciarul Colibaşi –
Mioveni;
13. Parteneriat încheiat pentru realizarea PROIECTULUI
EDUCAŢIONAL
INTERJUDEŢEAN „MARIA LĂTĂREŢU – PRIVIGHETOAREA GORJULUI”, Cântec
mândru românesc din Argeş până-n Gorj, cu Inspectoratul Şcolar Argeş, Inspectoratul Şcolar Gorj,
Casa Corpului Didactic Argeş, Casa Corpului Didactic Gorj, Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu,
Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu” Târgu-Jiu, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”
Târgu Jiu; Casa Memorială „Maria Lătăreţu” – Bălceşti, Gorj; Şcolile Gimnaziale „Mihai Eminescu”,
„Ion Pillat”, „Nicolae Iorga”, „Nicolae Simonide”, „Traian” din Piteşti; Liceul Tehnologic Nr. 1
Mărăcineni; Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu” Piteşti.
Situația financiară
În perioada: 01.01.2014 - 31.12.2014 au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din
tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Categorii

Execuţie (lei) 2014
Prevăzut
2014

Realizat
2014

Procent

(2)
Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)

(3)
100. 000

(4)
96.600

(5)
96,60%

2.

Subvenţii/alocaţii

2.076.000

2.074.130

99,91%

3.

Cheltuieli de întreţinere, din care:
-cheltuieli de capital: investiţii (dotări)

1.389.110
0,00

1.383.987
0.00

99,63%
0 %

(1)
1.
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4.

5.

6.

Cheltuieli de personal, din care:
- cheltuieli cu salariaţii
-cheltuieli cu colaboratorii (din
cheltuieli materiale)
Cheltuieli pe beneficiar, din care:
-din subvenţie
-din venituri proprii/surse atrase
Alte categorii

capitolul

1.474.390
786.890
687.500

1.469.743
786.743
683.000

99,68%
99,98 %
99,29 %

2.076.000
100.000
-

2.074.130
96.600
-

99,91%
96,60 %

După cum se observă în perioada raportată (2014), conform legislaţiei în vigoare, bugetul de
venituri şi cheltuieli a fost constituit din venituri proprii şi subvenţii pentru instituţiile publice alocate
de Consiliul Judeţean Argeş.
Ponderea subvenţiilor acordate de Consiliul Judeţean Argeş este majoritară, fiind redus gradul
de atragere de fonduri externe de C.J.C.P.C.T. Argeş
Cheltuielile de personal cuprind în structura sa, într-o pondere semnificativă, cheltuieli pentru
colaboratori, în special pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice.
Programe desfășurate de către C.J.C.P.C.T. Argeş
1. Programul de educaţie permanentă
a. Întâlniri bianuale cu directorii Căminelor Culturale din comunele judeţului Argeş;
b. Întâlniri bianuale cu directorii Centrelor Culturale şi Caselor de Cultură din oraşele şi
municipiile judeţului Argeş.
2.

Programul de festivaluri şi concursuri
a. Concursul celor mai talentaţi copii-solişti vocali
şi instrumentişti de muzică populară din judeţul
Argeş „Mugurii Folclorului Argeşean”;
b. „Cântecele Argeşului şi Muscelului” – festivalconcurs judeţean al grupurilor vocale şi
instrumentale tradiţionale, al rapsozilor, soliştilor
vocali şi instrumentişti;
c. Reuniune de primăvară a corurilor şi grupurilor
vocale;
d. Concursul judeţean al ansamblurilor folclorice şi
al formaţiilor de dansuri populare de copii şi tineri
„Gheorghe Popescu-Judeţ”;
e. Sărbătorile Argeşului şi Muscelului, Concursul
„Cea mai frumoasă argeşeancă şi cel mai frumos
argeşean – purtători ai costumelor populare de
sărbătoare”;
f. Concursul de creaţiei poetică „Ion Pillat- Acolo unde-n Argeş”/ „Pe aripile poeziei”;
g. „Florile dalbe” – festivalul obiceiurilor tradiţionale de Crăciun şi Anul Nou;
h. „Dorel Manea” – Concursul naţional al grupurilor vocal-folclorice bărbăteşti;
i. Festivalul Internaţional de Folclor „Carpaţi”.

3.

Programul ştiinţific şi valorificare editorială
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a. Întâlnirea anuală a membrilor Asociaţiei folcloriştilor argeşeni „Constantin
Rădulescu-Codin”;
b. Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice şi culegeri de folclor;
c. Editura „Alean”, cărţi editate de C.J.C.P.C.T. Argeş.
4.

Programul de promovare naţională şi internaţională
a. Participarea Ansamblului folcloric „Dorul” la festivaluri internaţionale;
b. Premiera a Ansamblului folcloric „Dorul” şi a Orchestrei „Doina Argeşului”
(ianuarie-iunie);
c. Premiera a Ansamblului folcloric „Dorul” şi a Orchestrei „Doina Argeşului” (iuliedecembrie).

5.

Programul de expoziţii şi festivaluri de film
a. Salonul de primăvară al artiştilor plastici din judeţul Argeş;
b. „Rugămu-ne Ţie!” – expoziţie-concurs naţională de icoane. Premierea la Centrul de
Cultură şi Arte „George Topîrceanu” din Curtea de Argeş;
c. Festivalul-concurs al filmului cu tematică religioasă „Lumină din Lumină”;
d. Expoziţia naţională de artă naivă;
e. Expoziţia artist plastic;
f. Expoziţia judeţeană de icoane „Pârvu Mutu Zugravu”.
Programele şi proiectele culturale propuse, dar şi de cele derulate până în prezent, au primit
subvenţie de la bugetul local, păstrând un echilibru între oportunitatea derulării acelor proiecte, raza
lor de adresabilitate, impactul social, cultural-educativ şi finanţare.
Parteneriatele şi sursele de finanţare atrase, indicatorul de venituri realizat din organizare şi
susţinere spectacole în diferite locaţii, atestate pentru meşteri populari şi alte surse atrase, se poate face
o previziune asupra bugetului de venituri pe anul 2016.
Din sumele primite ca subvenție pe anul 2015 se observă o diminuare majoră față de execuția
anului 2014. Astfel la capitolul cheltuieli materiale, capitol din care finanțăm manifestările culturale și
colaboratorii, execuția la nivelul anului 2014 a fost de 1287, 387 mii lei, iar sumele aprobate pentru
anul 2015 sunt de 1.000 mii lei. Se diminuează astfel subvenția cu 288, 387 mii lei.
Analiza swot pentru perioada 2014-2015
STRENGTHTS (PUNCTE FORTE)

WEAKNESSES (PUNCTE SLABE)

- proiectele C.J.C.P.C.T. Argeș promovează noi
valori ale culturii tradiţionale şi conservă faptele de
cultură populară tradiţională deja cunoscute;
- evenimentele de amploare derulate de către
C.J.C.P.C.T. Argeș sub egida Consiliului Judeţean
Argeș sunt piste de lansare pentru soliştii tineri dar şi
modalităţi de a construi o imagine favorabilă oraşului
şi judeţului prin intermediul vieţii artistice (proiectele
stradale, Festivalul Internațional “Carpați”, Festivalul
“Dorel Manea”, Mugurii folclorului argeșean,
Cântecele Argeșului etc.);
- instituţia se poate mândri cu cea mai longevivă
Expoziție națională de Artă Naivă din România
(1969);
-C.J.C.P.C.T. Argeș deţine poate cea mai importantă
arhivă neconvenţională de folclor din Muntenia, un
extraordinar suport pentru crearea unor noi proiecte
de anvergură ale instituţiei;
-Evenimentele C.J.C.P.C.T. Argeș au stârnit interesul
publicului şi presei şi au fost liant între C.J.C.P.C.T.

- managerierea evenimentelor derulate de
C.J.C.P.C.T. Argeș se face în baza unor criterii
uşor restrictive, fiind de foarte multe ori
obstrucţionată de către legislaţia în vigoare care
vizează folosirea fondurilor publice;
- sponsorizarea aproape inexistentă a
manifestărilor culturale;
- de cele mai multe ori spațiile folosite pentru
proiecte sunt restrictive în ceea ce privește
organizarea acestora;
Ex: festivalurile mari ale instituţiei nu se pot
desfăşura decât în sala Teatrului Al Davila din
Pitești care are o capacitate de 350 de locuri sau în
aer liber;
- numărul mic al angajaților C.J.C.P.C.T. Argeș
care fac cu greu față unui volum de muncă din ce
în ce mai mare și mai specializat.
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Argeș şi artiştii din acest domeniu, lansaţi în
majoritate pe scena Festivalului “Zavaidoc”, Carpați,
sau în cadrul evenimentelor create de instituție;
-Grija permanentă a instituţiei C.J.C.P.C.T. Argeș
(care are o vechime de aproape 60 de ani) pentru
promovarea valorilor culturii tradiţionale.
OPORTUNITIES (OPORTUNITĂŢI)
-se va urmări diversificarea proiectelor culturale
derulate de către instituție sau entități culturale,
educaționale, administrative în scopul reafirmării
culturii în definirea identităţii locale şi naţionale;
- se vor derula parteneriate instituţionale privind
proiectele culturale, aria fiind mult lărgită comparativ
cu anii trecuţi;
- se va urmări îmbogăţirea bazei de date a instituţiei
şi valorificarea informaţiilor prin mijloace moderne:
internet, rețele de socializare, media, site-uri
specializate.

THREATS (AMENINŢĂRI)
- lipsa specialiştilor în domeniu (din ce în ce mai
puţine persoane se orientează spre acest domeniu
de activitate);
- pierderea tradiţiilor, fenomen datorat urbanizării
şi globalizării, precum şi împrumuturilor din
culturile altor popoare dar și promovarea nonvalorilor;
- lipsa resurselor financiare, în mediul rural,
pentru întreţinerea moştenirii etno-culturale şi
pentru stimularea şi încurajarea tinerilor creatori;
- actuala politică financiară care cere prioritizarea
proiectelor în funcţie de resursele financiare
alocate în detrimentul proiectelor medii și mici
dar cu mare impact la public;
- lipsa iniţiativei de cercetare şi dezvoltare în
domeniul muzical-coregrafic, datorată crizei de
specialişti în domeniu.

Pentru anul 2015, instituţia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Argeș îşi propune un indice de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor de 100%,
întrucât analiza prezentată mai sus reprezintă indiscutabil premisa pentru implementarea unui sistem
modern de promovare şi conservare a culturii tradiţionale. În acelaşi timp, apreciem că studierea
fenomenului cultural tradiţional este o necesitate pentru dezvoltarea puternică a societăţii şi pentru
identificarea spaţiului cultural românesc în contextul European.

ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII
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I. SCURTĂ PREZENTARE
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti finanţată de Consiliul Judeţean Argeş are ca
obiective generale următoarele:
- iniţierea în domeniul educaţiei permanente;
- desfăşoară programe în domeniul educaţiei permanente, în toate genurile artistice (muzică,
coregrafie, arte plastice, arte teatrale, arta fotografica etc.), în domeniul formării
profesionale continue, al conservării şi promovării meşteşugurilor, artelor și meseriilor
tradiţionale şi moderne, al culturii tradiţionale şi creaţiei populare. Prin programele şi
proiectele aplicate urmăreşte următoarele obiective specifice:
• păstrarea prin programele de şcolarizare a specificului zonal şi al cerințelor populaţiei
pe care o deserveşte;
• instruirea și educația în domeniul artistic, al meseriilor tradiționale și moderne;
• formarea profesională a adulților;
• conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale
comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural național şi universal;
• stimularea creativităţii şi talentului populației deservite;
• învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiționale;
• cultivarea
valorilor şi autenticităţii
creaţiei populare contemporane şi artei
interpretative neprofesioniste în toate genurile - muzică, coregrafie, teatru etc.;
• dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, național şi internaţional;
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti este condusă de un Manager-Director şi îşi
desfăşoară activitatea prin două departamente:
- personal - didactic;
- administrativ - financiar,
la sediul din Piteşti, dar are în prezent un număr de peste 30 secţii externe, în mai multe
comune și orașe din județul Argeș.
II. ORGANIZARE
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti îşi desfăşoară activitatea atât la sediul din Piteşti,
dar și la secțiile externe având un număr de peste 1600 elevi.
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale școala își desfăşoară activitatea în următoarele
specializări:
1. La sediul din Pitești elevii îşi pot dezvolta abilităţile artistice la:
- canto (muzică uşoară, populară);
- instrumente (orgă, pian, chitară, vioară, ţambal, saxofon, percuție, nai, flaut, clarinet);
- dansuri (clasic, popular, sportiv, artistic);
- teatru (teatru, regie);
- artă fotografică;
- pictură, grafică;
- design vestimentar.
2. La secţiile externe din judeţ, elevii se formează în domeniul cultural - artistic şi
meşteşugăresc în următoarele localităţi:
- Curtea de Argeş (pian, orgă, canto popular, chitară);
- Topoloveni (pian);
- Valea Danului, Stîlpeni (sculptură în lemn);
- Stolnici (căluşari);
- Corbi (fluieraşi);
- Poienarii de Muscel - Jugur (confecţionat instrumente muzicale);
- Rucăr (ţesut - cusut);
- Coșești (olărit, dogărit);
- Nucșoara (ţesut - cusut);
- Mihăești ( ţesut - cusut, canto popular);
- Corbeni (confecţionare păpuşi, ţesut - cusut);
- Brăduleț (confecţionat instrumente muzicale);
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Aninoasa (țesut - cusut);
Domnești (sculptură în lemn);
Mozăceni (ţesut - cusut);
Recea (împletituri);
Bârla (căluşari);
Câmpulung (fotografie, sculptură în lemn, chitară, pictură);
Berevoeşti, Hârtieşti, Bughea de Sus (sculptură în lemn);
Hârseşti, Boteni (dans popular);
Ștefan cel Mare (dans popular, canto popular);
Priboieni - instrumente muzicale.

III. ACTIVITĂŢI EDUCATIV - CULTURALE
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, bazându-se pe obiectivele generale ale Consiliului
Judeţean Argeş, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti contribuie la conservarea, protejarea,
transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural,
material şi desfăşoară următoarele activităţi:
- organizează şi desfăşoară activităţi cultural - artistice (spectacole, festivaluri concursuri,
expoziţii, tabere de creaţie, schimburi culturale, seminarii etc.);
- organizează expoziţii permanente, temporare sau ocazionale;
- organizează seminarii şi târguri de importanţă judeţeană, naţională şi europeană;
- oferă servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale în scopul creşterii
gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
- promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară
contemporană;
- promovează tinere talente din rândul propriilor cursanţi;
- poate avea propriile formaţii artistice, iniţiază, organizează, participă la concursuri şi
festivaluri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
- participă la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
- poate organiza cursuri de educaţie civică, turism cultural sau alte cursuri la solicitarea
cetăţenilor judeţului sau Consiliului Judeţean Argeş;
- participă la elaborarea şi aplicarea proiectelor culturale şi educative cu finanţare internă şi
internaţională;
- organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi ale
Consiliului Judeţean Argeş, cu respectarea prevederilor legale.
Prin ROF și prin toate acțiunile pe care le organizează Școala Populară de Arte și Meserii
Pitești, urmărește obiectivele Consiliului Județean Argeș de promovare și conservare.
De altfel, în ultimul an, ca urmare a activităților aprobate de Consiliul Județean Argeș, Școala
Populară de Arte și Meserii Pitești, împreună cu profesorii și elevii săi, a organizat următoarele
evenimente:
1. Tabăra internațională de
meşteşuguri „Tradiţii Argeşene”, 18-22
August, 2014 - Ediţia a IV-a:
În perioada 18 - 22 august 2014, o
locație situat în pădurea Trivale, a fost gazda
celei de-a IV-a ediţii a Taberei de
meşteşuguri „Tradiţii Argeşene”, manifestare
organizată de Consiliului Judeţean Argeş prin
Şcoala Populară de Arte şi Meserii - Piteşti.
În cadrul taberei s-au adunat cei mai
buni elevi de la secţiile externe de
meşteşuguri ale Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Piteşti, de la şcoala Populară de Arte
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și Meserii din Vâlcea, precum şi de la Școala Populară de Arte și Meserii din Sf. Gheorghe. Astfel s-a
realizat un frumos schimb de experiență, prin care s-a realizat o evidențiere a tradițiilor și a zonei
Argeș.
Sub îndrumarea maeştrilor prezenţi, micii meşteri şi-au format şi perfecţionat deprinderile în
arta sculpturii în lemn şi a dogăritului, în tainele pâslăritului și a ceramicii, a olăritului, a cusutului şi
ţesutului, a împletiturilor din nuiele, a confecţionării instrumentelor muzicale, păpuşilor şi a unor
obiecte tradiţionale. Iar toată munca harnicelor „albine” reunite în această prisacă a meşteşugurilor nu
putea să aibă o temă mai potrivită decât o mândră floare de munte, Garofiţa Pietrei Craiului - simbolul
„Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului”, în a căror ediţie s-a încadrat şi tabăra de meșteșuguri.
Promovarea tradiţiilor, a culturii populare şi a istoriei judeţului Argeş, precum şi cunoaşterea
şi comunicarea între elevii şcolilor populare de arte şi meserii din România au constituit scopurile
principale ale manifestării, care, alături de obiectivele educaţionale ale proiectului au fost atinse pe
deplin. Vizitele de lucru la Muzeele din regiune au oferit copiilor, dar în același timp și meșterilor
populari o lecție de istorie locală și a reprezentat o modalitate excepțională de a arăta tuturor tradițiile
și obiceiurile argeșene.
Ultima seară de tabără s-a focusat pe deja celebrul foc de tabără, în jurul căruia toți
participanții au încins o horă mare, urmată de o sârbă iute ca la Muscel, unde participanții și-au
demonstrat talentul de a juca și au ținut ritmul cu o mare îndârjire, chiar dacă vizibil erau obosiți.
2. Festivalul –concurs Internațional de Muzică Tradițională Veche ”Sus pe Argeș la
Izvoare”, 27 - 28 August 2014
În perioada 27 - 28 august 2014,
Teatrul ”Al. Davila” a fost gazda celei de-a
V-a ediție a Festivalul - concurs Internațional
de Muzică Tradițională Veche ”Sus pe Argeș
la Izvoare”. Festivalul a fost organizat de
către Consiliul Județean Argeș, prin Școala
Populară de Arte și Meserii Pitești, în
colaborare cu Centrul Județean pentru
Conservarea
și
Promovarea
Culturii
Tradiționale Argeș și Teatrul ”Al. Davila”.
Festivalul a fost transmis de toate
televiziunile locale și televiziunea Favorit
TV, având un rating ridicat.
Deoarece Consiliul Județean Argeș are ca obiectiv principal promovarea muzicii tradiționale
vechi peste hotare, pe lângă cei 8 concurenți români, a participat și o delegaţie din Turcia.
În prima zi, concurenții din Pitești, București, Baia Mare, Tîrgu Jiu, Rîmnicu Vîlcea și Piatra
Neamț au demonstrat juriului că sunt talentați și au încercat să pună în valoare tradițiile regiunii pe
care o reprezentau.
Juriul format din renumite personalități, precum: Dorin Grama – Director Favorit Tv,
Gheorghe Gomoiu – Compozitor și Dirijor, Nineta Popa – Interpretă, Gabriela Pendiuc – Manager
Școala Populară de Arte și Meserii Pitești, au hotărât clasamentul competiției, fiind o muncă deloc
ușoară.
Cum de la un astfel de festival nu puteau lipsi recitaluri ale marilor interpreți, pe scenă a urcat
Ion Paladi (Moldova), Veta Biriș, Nineta Popa - Ionescu, Tita Bărbulescu, Valentin Grigorescu,
Mihaela Chirițescu, Ionuț Cîrstea, acompaniați de Orchestra ”Doina Argeșului”, dirijor Virgil
Iordache.
Elevii Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești au ocupat următoarele poziții în clasament:
Locul I - Mihaela Lucia Pițigoi - canto; Țarnă Cristian - instrument nai; Grupul de Nai - Ionuț
Cîrstea;
Locul II - Țiterașii de la Galeș;
Locul III - Predușcă Florin - Cezar; Anton Cătălina; Cîrciumaru Andrada;
Premiu Special oferit de Asociația ”Speranțe Argeșene”: Mîrzacu Ion - Marian; Sturzeanu
David; Mușel Maria Aurelia;
Marele Premiu, anul acesta s-a dus la Baia Mare fiind câștigat de Mihuț Anca - Florica.
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După eveniment, invitații au participat la vizite de lucru în Județul Argeș, unde au putut
observa frumusețea naturii argeșene, dar și la vizite de lucru la secțiile externe ale Școlii Populare de
Arte și Meserii Pitești unde au luat parte la demonstrații ale meșterilor populari.
3. Fiii Argeșului și Muscelului - 30 August 2014
În cadrul Sărbătorilor Argeșului și Muscelului organizate de Consiliul Județean Argeș, Școala
Populară de Arte și Meserii Pitești a organizat mai multe evenimente cultural - artistice: Tabăra
Internațională de Meșteșuguri ”Tradiții Argeșene”, Festivalul - concurs Internațional de Muzică
Tradițională Veche ”Sus pe Argeș la Izvoare” și, de asemenea, în cadrul evenimentului ”Fiii Argeșului
și Muscelului”, Școala Populară a participat cu standuri expoziționale la Muzeul Golești și un program
artistic tradițional.
4. Vizite de lucru la Muzeul Satului Sibiu, la Muzeul Satului Alba Iulia, Muzeul
Memorial Târgu Neamț
În luna octombrie 2014, Consiliul Județean Argeș prin Școala Populară de Arte și Meserii
Pitești a organizat mai multe vizite de lucru la Muzeul Satului Sibiu, la Muzeul Satului Alba Iulia,
Muzeul Memorial Târgu Neamț. La aceste vizite au participat, în total, peste 150 de elevi, profesori
și meșteri populari ai Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești.
Deoarece aceste vizite s-au adresat în
special secțiilor de meșteșuguri, majoritatea
participanților au fost elevi din mediul rural,
și anume: Secțiile Domnești și Berevoieşti,
Secția de sculptură în lemn de la Hîrtiești,
Secția de Țesut Cusut Mozăceni, Secția
Priboieni, Secția Hîrtiești, Secția Aninoasa,
dar și elevi de la clasele de canto muzică
populară din Pitești.
Ajunși la Muzeele Satului elevii au
putut vizita un ”sat - muzeu”, o reprezentare
unică a satului real, cu ulițele, plantațiile,
fântânile și piețele lui, muzeele fiind o școală
în care elevii au putut învăța cu plăcere
istoria ”pe viu”. În timpul vizitei, bogăția a
fost mărită de prezența meșterilor populari veniți să-și demonstreze talentul creativ. De asemenea, am
studiat omul tradițional, țăranul așa cum este el. Elevii au văzut treptat, costumele tradiționale, diferite
pentru fiecare regiune sau neam, modul de realizare al acestora, obiectele pe care le foloseau, de
asemenea, modul de confecționare al acestora.
Înainte de a pleca elevii puteau spune că acum știu cum arată casele din fiecare regiune
geografică a țării, mai important, puteau înțelege modul de viață al strămoșilor noștri.
Chiar dacă drumul a fost obositor, la finalul vizitelor, toți elevii au fost încântați de ce au
descoperit și au plecat către casă cu informații neprețuite.
5. Festivalul-Concurs de Muzică Uşoară şi Muzică Cultă Speranţe Argeşene; a VII-a
ediţie, Octombrie - Decembrie 2014
Şcoala Populară şi Meserii Piteşti a
organizat anul acesta cea de-a VII-a ediţie a
Festivalului - concurs „Speranţe Argeşene”
ce are ca scop descoperirea şi promovarea
tinerilor artişti în domeniul muzicii culte şi al
muzicii uşoare din Județul Argeş. Concursul
s-a bucurat de sprijinul actualului președinte
al Consiliului Județean Argeș - domnul
Florin Grigore Tecău și a domnului
Vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș
- domnul Constantin Polexe.
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Concursul s-a desfăşurat pe patru secţiuni:
A. Secţiunea de muzică uşoară pentru interpreţii (solişti) din clasele I - VIII (7 - 14 ani);
B. Muzică cultă (instrumente: pian, instrumente cu corzi, chitară folk, de suflat şi percuţie)
pentru interpreţii din clasele I-XII (6-19 ani);
C. Muzică cultă pentru interpreţii din clasele I - VIII (6-15 ani);
D. Muzică cultă (canto clasic) pentru interpreţii din clasele IX-XII (15-19 ani).
Etapa zonală a avut loc în data de 8 noiembrie în următoarele localităţi:
• Costeşti;
• Câmpulung;
• Curtea de Argeş;
• Topoloveni;
• Piteşti.
La această etapă eliminatorie, au participat în jur de 200 de candidaţi din tot judeţul şi de la
aproape toate şcolile, juriul alegându-i pe cei mai buni dintre ei pentru etapa judeţeană din 6
decembrie 2014.
Etapa județeană din acest an s-a desfășurat pe 6 decembrie 2014. Astfel, concursul de canto
muzică ușoară, s-a desfășurat în Sala de Spectacol a Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești, iar
concursul de instrumente s-a desfășurat în incinta Școlii.
După terminarea concursului, a urmat gala de premiere a tinerelor speranțe, care sperăm să
devină următorii ambasadori ai culturii și tradițiilor argeșene. Gala a continuat cu un spectacol de dans
și muzică, coordonat de profesorii școlii populare, dedicat lui Moș Crăciun.

6. Expoziţia Internaţională de Arte Plastice şi Decorative a Şcolii Populare de Arte şi
Meserii, ediţia a XX-a, Noiembrie - Decembrie 2014
În perioada 28 Noiembrie - 31 Decembrie 2014, Consiliul Judeţean Argeş prin Şcoala
Populară de Arte şi Meserii Piteşti a organizat cea de-a XIX-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de
Arte şi Meserii Piteşti.
Tema de anul acesta a fost: „Prezintă regiunea ta”, dedicată Zilei Naţionale a României, şi a
fost îmbrăţişată cu drag de elevii secţiilor de pictură - grafică, design vestimentar, arta decorativă tradițională și artă fotografică ai Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti, dar şi de elevii altor şcoli
populare din România, precum şi din străinătate.
Vernisajul acestei expoziţii a avut loc pe data de 28 Noiembrie 2013, la Muzeul Judeţean
Argeş, iar printre oficialităţile care au participat s-au numărat: directorii instituţiilor de cultură din
Argeş, consilieri judeţeni, precum şi alţi oameni de cultură.
Juriul de specialitate care a desemnat lucrările câştigătoare a fost constituit din: Directorul
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti, Gabriela Pendiuc şi pictorii cunoscuţi şi apreciaţi la nivel
naţional Ion Pantilie şi Bogdan Hojbotă.
Secţiunile Expoziţiei Internaţionale de Arte Plastice şi Decorative au fost următoarele: Pictură
-Grafică, Artă Decorativă - Tradiţională, Design Vestimentar, Artă Fotografică, iar premiile au
fost acordate pe categorii de vârstă.
China, Turcia, Letonia și Olanda sunt țările străine care și-au demonstrat talentul la
expoziția desfășurată anul acesta în Pitești.
Au fost expuse peste 150 de lucrări ce au aparținut atât Școlii Populare de Arte din Pitești cât
și de la Şcolile Populare din Bacău, Sibiu, Braşov, Târgovişte, Vâlcea, Neamţ, Botoşani, Cluj,
București, Oradea și Craiova.
Publicul piteştean s-a putut bucura de această expoziţie până pe data de 31 decembrie,
perioada în care lucrările au fost expuse în cadrul Muzeului Judeţean Argeş.
7. Festivalul-Concurs Național de Muzică Ușoară ”Vasile Veselovski, cea de a II-a ediție,
20-21 Noiembrie 2014
Consiliul Județean Argeș prin Școala Populară de Arte și Meserii Pitești a organizat Festivalul
Naţional de Muzică Uşoară “Vasile Veselovski” prima ediție, în colaborare cu Teatrul ”Al. Davila”.
Având în vedere că marele compozitor român Vasile Veselovski s-a născut şi şi-a efectuat
studiile în Piteşti, Festivalul -Concurs are drept scop readucerea în actualitate a pieselor sale,
126

promovarea lor în rândul tinerilor argeşeni şi nu numai, a muzicii uşoare autentice, afirmarea şi
lansarea tinerelor voci în vederea introducerii lor în elita muzicii uşoare româneşti şi internaţionale.
Evenimentul avut un mare impact asupra
publicului județean și național, la concurs s-au înscris
participanți tineri din Pitești, Alba Iulia, Cluj, București,
Ploiești, Constanța. Juriul a fost format din nume
prestigioase ale muzicii românești precum: Stela
Popescu, Arșinel, Corina Chiriac, Horia Moculescu,
Adrian Daminescu, Stela Enache. De asemenea, fiecare
dintre acești mari artiști au urcat pe scena teatrului și au
susținut minunate recitaluri de muzică ușoară, savurate
de publicul prezent, și nu numai.
Concurenții și marii artiști au fost acompaniați pe
scenă de orchestra dirijată de maestrul Dan Dimitriu.
Festivalul a fost transmis pe plan local, numărul
de beneficiari direcți și indirecți fiind de peste 10.000.
8. Spectacolul ”Crăciunul la noi acasă”, 17
decembrie
Ca în fiecare an înainte de vacanța de iarnă,
elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Piteşti,
pregătesc tradiționala serbarea de Crăciun dedicată
elevilor, părinților și mai ales lui Moș Crăciun.
Spectacolul s-a desfășurat într-un cadru primitor, în Aula Universității Constantin Brâncoveanu.
Astfel, pe data de 6 decembrie 2014, a avut loc spectacolul „Crăciunul la noi acasă” cu un
amplu program artistic tradițional dedicat perioadei sărbătorilor, din care nu au lipsit colindele
tradiționale.
Programul spectacolului a îmbinat tradiționalul cu modernul, fiind prezentate mai multe
momente. Cum de la spectacolul de Crăciun nu putea lipsi însuși Moș Crăciun, acesta a sosit aducând
copiilor prezenți la eveniment dulciuri și colindețe.
La final de eveniment, toți elevii au colindat profesorii, părinții și publicul prezent în sala de
spectacole și au pășit plini de încredere în prima zi din vacanța mult așteptată.
9. Medalion ”Mihai Eminescu”, 13, 14, 15. 01. 2015
Cu ocazia omagierii marelui poet Mihai Eminescu, Școala Populară de Arte și Meserii Pitești
prin clasa de Teatru, coordonată de domnul Adrian Duță, a organizat mai multe spectacole.
Spectacolele s-au desfășurat în mai multe locații din Pitești și în Mioveni.
Sălile de spectacol au fost pline de susținători ai tinerilor talentați și iubitori ai operelor
eminesciene.
Elevii au reușit să pună în scenă spectacole pline de emoție care a scos în evidență
sensibilitatea liricului eminescian, textele fiind atent alese de către domnul Adrian Duță.
10. Expoziția de mărțișoare și felicitări „Vine, vine primăvara” - Februarie - Martie 2015
În perioada 15 februarie - 8 martie 2015, Școala Populară de Arte și Meserii Pitești a organizat
Expoziția - Concurs de mărțișoare și felicitări „Vine, vine primăvara”.
Această expoziție a cuprins lucrări și obiecte realizate de elevii Școlii sub îndrumarea
profesorilor de secțiile de: design vestimentar, pictură, olărit, țesut - cusut, sculptură în lemn,
confecționare instrumente muzicale etc. Prin participarea la această expoziție elevii și-au dezvoltat
simţul estetic și și-au stimulat creativitatea.
Expoziţia s-a bucurat de un real succes încă de la prima ediție, micii artişti primind numai
cuvinte de laudă. Lucrările au fost expuse la Consiliul Județean Argeș și la sediul instituției noastre
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11. Festivalul Internațional de Film pentru Copii ”Youth Cinefest”, 28 - 29 Martie 2015
Consiliul Județean Argeș prin Școala
Populară de Arte și Meserii Pitești, în
colaborare cu Cinematograful ”Sebastian
Papaiani” a organizat cea de-a II-a ediție a
Festivalului Internațional de Film pentru
Copii ”Youth Cinefest”, în perioada 28 - 29
martie 2014.
Aceasta manifestare artistică și-a
propus promovarea filmului pentru copii, a
artei
cinematografice
și
dezvoltarea
creativității copiilor şi tinerilor din Argeș, şi
nu numai, la nivel național, dar și
internațional, prin filme care să le reflecte
originalitatea și libertatea de exprimare.
În cadrul festivalului, fiecare
concurent a prezentat un film de scurt metraj de maxim 10 minute, cu tema “Copiii din regiunea ta”.
Juriul a fost format din personalităţi marcante din cinematografia filmului pentru copii la
nivel național și internațional, invitat de onoare fiind Peter Van Til din Olanda.

12. Ziua Porților Deschise- ”Școala Altfel, 06 - 10.04.2015
Școala Populară de Arte și Meserii
din Pitești, veșnic deschisă unor noi
provocări, a răspuns afirmativ la programul
”Școala Altfel” inițiat de Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
România în anul 2012.
La fel ca și anul trecut, Școala
Populară de Arte și Meserii din Pitești și-a
deschis porțile pentru elevii din municipiul
Pitești și din județ.
Profesorii tuturor secțiilor le-au arătat
tainele muzicii, dansului, meșteșugului, al
picturii, designului sau al cinematografiei
entuziaștilor dornici să afle cât mai multe despre posibilitățile oferite de Școala Populară de Arte și
Meserii Pitești.
Musafirii noștri au fost extrem de încântați de profesori, de oportunitățile oferite și de șansa
acordată de a putea încerca toate
instrumentele puse la dispoziție, fiind, astfel,
și mai determinați să se înscrie la cursurile
oferite.
În timp ce la sediul Școlii Populare
de Arte și Meserii Pitești se organizau vizite,
tinerii elevi talentaţi ai Școlii s-au prezentat
pe rând în fiecare zi la Auchan unde au făcut
mici spectacole artistice. În aceeași perioadă,
elevii școlii au prezentat spectacole și obiecte
tradiționale în cadrul Supermarketului Auchan cu ocazia Paștelui.
13. Expoziţia Dendro-Floricola Internaţională „Simfonia Lalelelor” – Aprilie 2015
La cea de a XXXVIII- a ediţie, a "Simfoniei Lalelelor", 24-26 Aprilie 2015, la tradiţionala
Paradă a Florilor, au defilat elevii de la secţiile externe ale Şcolii Populare de Arte și Meserii Piteşti
din următoarele localități: Poenarii de Muscel (confecționat instrumente muzicale), Câmpulung
(sculptură în lemn), Nucșoara (țesut - cusut), Coșești (olărit), Corbeni (confecționat păpuși), Hîrtiești
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(sculptură în lemn), Stîlpeni (sculptură în
lemn), Mozăceni (țesut-cusut), Arefu (țesut cusut), Valea Danului (sculptură în lemn),
Mihăești (țesut -cusut), Rucăr (țesut - cusut),
Berevoești (sculptură în lemn), Bârla
(călușari), Stolnici (călușari),
Recea
(împletituri nuiele), Recea (țesut - cusut),
Mihăești (canto popular), Boteni (dans
popular), cât şi elevi de la clasele de dans
clasic - modern, percuție, canto și dans
popular.
Prezenţi la acest eveniment au fost şi
membrii ai unei delegaţii oficiale din Letonia
aflați în Argeș la invitația Consiliului
Județean Argeș. De asemenea, invitată a fost și Școala Populară de Arte și Meserii ”Ion Românu”
Reșița, care a susținut un amplu program artistic în Piața Vasile Milea.
La fel ca în fiecare an, Școala Populară de Arte și Meserii Pitești a încântat publicul prezent cu
câte o demonstrație de artă tradițională în Piața Vasile Milea.
14. Festivalul – Concurs Național de Pian, “Primăvara Artelor”, 25 Aprilie 2015
Consiliul Judeţean Argeş prin Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, a organizat Sâmbătă,
25 aprilie 2015, cea de a IX-a ediţie a Festivalului – Concurs Național de Pian “Primăvara Artelor”.
Concursul s-a desfăşurat la sediul Școlii Populare de Arte și Meserii Piteşti, în Sala de
Spectacole ”Vasile Veselovski”.
Pe lângă elevii Școlii Populare de
Arte și Meserii Pitești, au participat
concurenți de la Școala Populară de Arte și
Meserii Rm. Vâlcea, Școala Populară de Arte
”Octav Enigărescu” Târgoviște, Centrul
Județean pentru Promovarea Culturii
Tradiționale - Giurgiu, Centrul Cultural
”Dunărea de Jos” - Galați, Palatul Copiilor și
Elevilor - Ilfov, Palatul Copiilor București.
La concurs s-au înscris elevi la următoarele
categorii de vârstă: 6 - 8, 9 - 11 ani, 12 - 15
ani şi 16 - 18 ani.
Din juriu au făcut parte: pianistul de
talie
internațională
Cristian
Petrescu
(președinte) și două distinse profesoare de muzică din Pitești, Anca Manolescu și Roxana Moise.
Prezenți la acest eveniment cultural artistic au fost și domnul Președinte al Consiliului
Județean Argeș, Florin Grigore Tecău, dar și
domnul Vicepreședinte al Consiliului
Județean Argeș care alături de doamna
Director a Școlii Populare de Arte și Meserii
Pitești, Gabriela Pendiuc, au deschis oficial
competiția prin discursurile motivante
adresate publicului participant, cât și
tinerilor concurenți. Absolut toți concurenții
au primit cupe, diplome și buchete de
aplauze.
15. Festivalul Național de Rock,
Ediția a III-a, 18 mai 2015
Consiliul Județean Argeș prin Școala
Populară de Arte și Meserii Pitești, a
129

organizat Duminică, 18 Mai 2015, începând cu orele 18:00, în Clubul Hush, cea de a III-a ediție a
Festivalului de Rock pentru tineri.
Festivalul de Rock este un concurs ce se adresează celor mai bune trupe formate din tineri cu
vârste cuprinse între 10 și 25 de ani, de la Școlile Populare de Arte și Meserii, și nu numai.
Clasamentul a fost după cum urmează:
LIME - Premiul I; The Wolves – Premiul II; ACID – Premiul III; Junktion – Mențiune;
Anarchy Addiction – Mențiune; Progresive – Mențiune; Kid on Moon - Premiul special oferit de
Asociaţia Culturală ”Speranţe Argeşene”; Anomalie - Premiul special oferit de Asociaţia Culturală
”Speranţe Argeşene”.
Câștigătorii au primit premii și diplome, dar cel mai de preț lucru primit au fost aplauzele
publicului prezent la eveniment.
16. Concurs de design vestimentar, “ROMA ANTICĂ”, Ediția a III-a, 29 Aprilie – 4 Mai
2015
Consiliul Județean Argeș, prin Școala Populară de Arte și Meserii Pitești, a organizat în
perioada 29 aprilie - 04 mai 2015, în Holul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu”, vernisajul celei dea III-a ediții a Concursului de Design Vestimentar cu tema ”Perioada Interbelică”.
Tema concursului a avut ca zonă de inspirație perioada dintre cele două războaie mondiale,
care se bucura de o diversitate culturală ce a influențat și îmbrăcămintea românilor, lucrările fiind
alcătuite din: rochii, fuste, bluze, accesorii etc.
La acest concurs au fost invitați să participe elevi de la Școala Populară de Arte și Meserii
Pitești, Şcoala Gimnazială de Excelentă Sf. Filoteea și Universitatea de Arte din București.
Înscrise în concurs au fost mai multe lucrări de design vestimentar care au readus la viață
Perioada Interbelică.
17. Festivalul Internațional de dans modern, ”Dansul Lalelelor”, 6 Iunie 2015
La inițiativa profesorilor de dans modern și dans sportiv Gabriela și Cristian Tănase, Școala
Populară de Arte și Meserii Pitești a organizat, în colaborare cu Palatul Copiilor Pitești, a IV-a ediție a
Festivalului Internațional de dans ”Dansul Lalelelor”. Au participat 3 categorii de concurenți pe vârste:
7 - 10 ani, 11 - 14 ani și 15 - 18 ani.
Secțiunile la care copiii au participat au fost: dans modern, dans sportiv, dans de caracter, dans
clasic. Școlile care au concurat au fost din următoarele localități: Drobeta Turnu Severin, Craiova,
Râmnicu Vâlcea, Botoșani, Oltenița, București, Tîrgu Jiu, Dîmbovița, Giurgiu, Râmnicul Sărat,
Slobozia etc.
De asemenea, au fost invitați concurenți din Bulgaria și Serbia.
Într-o explozie de emoție, culori, dansuri și melodii care mai de care mai antrenante, juriul a
fost format din oameni de specialitate: prof. univ. Dr. Viorel Năstase, doamnele director ale celor două
instituții Margareta Diaconu și Gabriela Pendiuc, Gherghina Marinela, Stănică Liliana. Concursul a
avut, ca întotdeauna, sprijinul Consiliului Județean Argeș, al Primăriei Municipiului Pitești și al
Palatul Copiilor Pitești.
Câștigătorii au primit medalii și diplome, iar profesorii îndrumători trofee și diplome.
Au participat aproximativ 600 de elevi fiecare dintre ei plecând ca un învingător! Aplauzele,
uralele și încurajările celor din sală au fost cel mai mare premiu pe care participanții l-au putut primi!

IV. RELAȚII EXTERNE
1. Participare la ”International Youth and Culture Festival”, ediția a IX- a în perioada
de 15 - 18 Mai 2015, Turcia
Consiliul Județean Argeș prin Şcoala Populară de Arte și Meserii Pitești a participat la
”International Youth and Culture Festival”, ediția a IX- a, în perioada 15 - 17 mai 2015, în localitatea
Buyukkaristiran - Turcia.
Delegația Şcolii Populare de Arte și Meserii Piteşti a fost formată din 14 persoane (elevi și
profesori) care, pentru 3 zile, au devenit purtătorii de cuvânt ai Județului Argeș în regiunea
Buyukkaristiran - Turcia.
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Începând cu prima zi, delegația a fost primită cald de către gazde la Primăria orașului
Buyukkaristiran. La recepția de ”Bun Venit” au participat personalități reprezentative ale regiunii
printre care domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Kirkarelli, Directorul Şcolii de Arte, dar și
domnul Primar al localității Buyukkaristiran însoțit de câțiva consilieri locali.
În cadrul acestei întâlniri am discutat despre genurile de dans ce vor fi prezentate în cadrul
festivalului, dar și alte dansuri tradiționale atât din țara noastră, cât și din țara gazdă. De asemenea, s-a
prezentat și o scurtă istorie a costumului popular din ambele țări, dar și modul de organizare și
funcționare al ambelor școli.
A doua zi, înaintea festivalului ne-am întâlnit și cu delegația din Serbia, întâlnire ce s-a bazat
pe dialoguri culturale și schimburi de materiale de prezentare ale școlilor și regiunilor de unde provin.
În data de 16 mai s-a desfășurat Festivalul de Dans, unde delegația română a participat cu un
program de dansuri populare de 20 minute, program în care elevii Şcolii Populare de Arte și Meserii
Pitești s-au prezentat exemplar, prestația lor artistică fiind la nivel maxim.
Participarea la acest festival a marcat începutul unei frumoase legături de colaborare dintre
Romania și Turcia, ambele părți dorind continuarea legăturilor de prietenie și de colaborare.
5. Festivalul Internațional Etnic pentru Copii din Haskovo – 31-2 Iunie 2015
Consiliul Județean Argeș prin Școala Populară de Arte și Meserii Pitești, a participat la
Festivalul Internațional Etnic pentru Copii, ediția a XV-a, din Haskovo, în perioada 31 - 2 Iunie 2015.
Delegația română a participat pentru a doua oară la acest festival și a fost formată din peste 26
de elevi și profesori care, timp de 2 zile, au reprezentat România, regiunea Argeș și Școala Populară de
Arte și Meserii din Pitești, secția de Călușari de la Stolnici.
În program elevii Şcolii Populare de Arte și Meserii Pitești s-au prezentat exemplar.
În cadrul întâlnirilor cu oficialii din Haskovo, Școala Populară de Arte și Meserii, prin
reprezentanții săi, și-au anunțat dorința de a participa și la următoarele ediții ale evenimentului,
sentimentul fiind unul reciproc.
V. Alte premii obţinute de elevii Şcolii Populare de Arte Şi Meserii Piteşti
• Festivalul Concurs ”Prichindelul cântăcios” Bucureşti:
Pană Maya
Premiul I
Raicu Lorena
Premiul II
Deliu Andrada
Premiul III
Dincu Robert
Premiul III
• Festivalul ”Highland Youth Voice”, Scoția:
Ion Moise Bădulescu
Participare
Dicu Alexandra
Participare
David Mihai Păcioianu
Participare
Bogdan George Toma
Participare
Gabriela Roxana Ungurenuş
Participare
Aniela Maria Păcioianu
Participare
• Festivalul Internaţional de folclor din Büyükkaristiran, Turcia:
Clasa de Dansuri Moderne
Participare
• Festivalul Internaţional din Haskovo, Bulgaria:
Căluşarii de la Stolnici
Participare
• Festivalul Național de Pian ”Primăvara Artelor”:
Pintiuţă Maria-Antonia
Participare
Frîncu Claudia Elena
Participare
Crintoiu Anneliese Isabela
Participare
Cîrstea Andra Maria
Participare
Nanu Bianca Georgiana
Participare
Badea George Cătălin
Participare
Nicolae Teodor Ştefan
Participare
Toma Daria Elena
Participare
Matei Mariana - Georgiana
Participare
Badea Liviu Florin
Participare
• Festivalul International de Muzică tradiţională veche ”Sus pe Argeş la Izvoare”
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Mihaela Lucia Piţigoi
Locul I
Ţarnă Cristian
Locul I
Grupul de Nai
Locul I
Ţiteraşii de la Galeş
Locul II
Preduşcă Florin-Cezar
Locul III
Anton Cătălina
Locul III
Cîrciumaru Andrada
Locul III
Mîrzacu Ion-Marian
Premiu Special
Sturzeanu David
Premiul Special
Mușel Maria Aurelia
Premiul Special
• Expoziţia Internaţională de Arte Plastice şi Decorative a Şcolilor Populare de Arte şi
Meserii
Dănescu Ana - Maria
Premiul I
Ioana Teodorescu Elena Diana
Premiul I
Pantazică Viviana
Premiul II
Roşu Ştefania Iulia
Premiul III
Mustăreaţă Alexia
Premiul III
Vigu Georgiana - Nicol
Premiul III
Feraru Costel
Premiul I
Tănase Nicoleta
Premiul III
Dragnea Bianca
Premiul III
Panaete Doina Gabriela
Menţiune
Lazăr Claudia Andreea
Menţiune
Baciu Marian
Premiul I
Secţia Externă Câmpulung Muscel
Premiul I
Secţia Externă Rucăr
Premiul I
Secţia Externă Hârtieşti
Premiul II
Secţia Externă Nucşoara
Premiul II
Secţia Externă Valea Danului
Premiul III
Secţia Externă Coşeşti - Olărit
Premiul III
Secţia Externă Coşeşti - Dogărit
Premiul III
Secţia Externă Mihăeşti
Premiul III
Secţia Externă Mozăceni
Premiul III
Secţia Externă Corbeni
Premiul III
Secţia Externă Domneşti
Menţiune
Secţia Externă Aninoasa
Menţiune
Secţia Ţesut / Cusut - Piteşti
Menţiune
Tomescu Radu Gabriel
Premiul I
Vraciu Simona - Elena
Premiul III
Stoean Mădălin
Menţiune
Carapetru Iolanda
Menţiune
• Festivalul Internaţional de artă cinematografică ”Youth Cinefest:”
Phantasia
Premiul I
• Festivalul Judeţean de muzică uşoară şi cultă ”Speranţe Argeşene”
Micu Cristiana - Ioana
Premiul I
Frîntură Dragoş Gabriel
Premiul I
Oprea Adina – Elena
Premiul II
Olah Diana
Mențiune
Pahonţu Teodora Ana - Maria
Premiul I
Pintiuţă Maria - Antonia
Premiul I
Manea Mario Gabriel
Premiul I
Duinea Radu Andrei
Premiul I
Badea George - Cătălin
Premiul II
Petec Vlad Robert
Premiul II
Hănescu Andrei
Premiul II
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•

•

•

•
•

•
•

•

•

Oprea Ştefan
Premiul III
Preda Oana Maria
Premiul III
Din Ştefan
Premiul III
Ene Călin Florin
Premiul III
Crintoiu Anneliese
Premiul III
Pahonţu Teodora Ana - Maria
Menţiune
Ungureanu Ioana Raluca
Menţiune
Dumitrescu Dimitrie
Menţiune
Sfetcu Bogdan Alexandru
Menţiune
Voicu Eduard
Premiul special
Festivalul Naţional ”Vâlcea Plai de Cânt şi Dor”, Rm. Vâlcea:
Ţarnă Cristian
Premiul II
Sturzeanu David
Premiul III
Ilona Anghel
Premiul II
Ilona Anghel
Diplomă de Onoare pentru autenticitatea costumului popular
Concursul Naţional de Dans ”Alize”, ed. a V-a, Călăraşi
Duet - George &Alexia - Latino
Premiul I
Duet - George &Alexia – Standard
Premiul I
Festivalul Naţional Concurs de Muzică Populară ”Sus pe Munte la Muscel”
Antonia Iosif
Premiul II
Anton Catalina
Premiul I
Concursul Naţional de Artă Plastică ”Ion Irimescu”, ed. a VII-a, Suceava
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti
Certificat de apreciere
Concursul Naţional de Dans ”Dance Art”, Ed. a V-a, Tecuci
Duet - George &Alexia - Latino
Premiul I
Duet - George &Alexia - Standard
Premiul I
Festival Internaţional de Muzică Uşoară pentru copii ”Ceata lui Piţigoi”, Galați
Iulian Selea
Trofeul
Concursul Naţional ”Condurul de Cleştar”, Ed. a VI-a. Găeşti
Duet - George &Alexia - Latino
Premiul I
Duet - George &Alexia - Dans de societate Premiul I
Festival Naţional de Muzică Uşoară pentru copii şi tineret ”Glasul speranţelor”
Techirghiol, ed. a XII-a
Iulian Selea
Trofeul
Festivalul ”Regio-Fest” Slatina, ed. a I-a.
Căluşarii de la Stolnici
Participare
Ţiteraşii de la Galeş
Participare
Grupul de Naişti
Participare
Anton Cătălina
Participare
Andrada Cârciumaru
Participare
Ilie Flavius
Participare
Sturzeanu David
Participare

VI. ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE
Urmărind Planul Managerial pe care l-am propus pentru perioada iunie 2014-2017 şi pornind
de la faptul că ridicarea calităţii procesului instructiv-educațional se face prin crearea condițiilor
optime pentru învăţare, bazată pe o dotare materială completă și modernă, cu sprijinul financiar al
Consiliului Județean Argeş şi sub directa îndrumare a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Argeş
care are atribuții în domeniul educației şi culturii, domnul Constantin Polexe, am îndeplinit cronologic
următoarele obiective:
2. Am reamenajat și întreținut în exteriorul clădirii un spațiu denaro-floricol în stil rustic, în
care am pus flori, din dorința de a da o notă de eleganță corespunzătoare unei Școli de Artă
și de a se desfășura lecții în aer liber.
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3. Având în vedere că activitatea instructiv-educativă trebuie să se desfășoare după normative
corespunzătoare școlilor și crearea condițiilor optime pentru elevi, am luat măsuri pentru:
- reparația și recondiționarea mobilierului școlar acolo unde a fost cazul;
- completarea și îmbunătățirea sistemul de iluminat de siguranță în caz de avarie și
sistemul sonor de atenționare rapidă a elevilor și profesorilor în caz de cutremur,
incendiu etc.;
- igienizarea sălilor, coridoarelor și a toaletelor, reparația și desfundarea canalizării;
- achiziționarea periodică cu materiale de curățenie și igienizare;
- extinderea internetului și a cablului video în toata școala, pentru ca elevii să aibă acces
la informații, programe și proiecte educative în orice moment, precum și dotarea sălilor
de clasă cu calculatoare;
- reamenajarea arhivei școlii și a bibliotecii într-un spațiu sigur și eficient;
- având în vedere faptul că localul școlii este vechi, construit în jurul anilor 1890 s-au
făcut reparații la tâmplăria școlii, ferestre și uși, coridoare și săli de clasă;
- extinderea și recondiționarea sistemului de supraveghere video intern și extern. În acest
fel considerăm că este asigurată siguranța elevilor, profesorilor și a personalului;
- am îmbunătățit dotarea sălii de înregistrări audio cu aparatură adecvată.
4. Ca urmare a amenajării sălii de spectacole s-au produs avarii la anumite spații. Din acest
motiv au fost necesare reparații ale unor săli de clasa, toaletelor, casei scării și a
coridoarelor.
De asemenea, s-au achiziționat materiale necesare pentru P.S.I. (extinctoare, indicatoare
etc.) din dorința de a asigura permanent condițiile igienice și de siguranță pentru elevi;
5. S-au achiziționat materiale didactice pentru dotarea sălilor și cabinetelor de lucru, ca de
exemplu:
- instrumente pentru orchestra școlii și sala de spectacole: orgă, viori, acordeon, țambal,
chitări, set tobe percuție etc.;
- alte instrumente muzicale (tamburină, saker, maracas etc.), accesorii (corzi chitara/
vioara/ ţambal, soluții de curățat instrumentele muzicale, cordar, căluș, trianglu etc.),
aparatură electronică, microfoane, stative, boxe de voce, mixere, sistem monitorizare
scenă sală spectacole, necesare desfășurării activității didactico-educative;
- s-au reamenajat coridoarele cu tablouri din cele mai importante evenimente din
activitățile elevilor;
- s-au dotat cu calculatoare toate sălile de curs;
- s-au efectuat filmări audio și video pentru elevii școlii ca materiale didactice și de
prezentare;
- achiziționarea de cărți, CD-uri și DVD-uri imprimate cu materiale didactice pentru
clasele de actorie și muzică, card și cititor de card precum și alte accesorii pentru clasa
de foto, birotică și alte materiale necesare bunei desfășurări a activității;
- achiziționarea de costume și accesorii pentru clasele de dans, manechine și țesături și
accesorii pentru clasa de design vestimentar, acuarele, pensule, rigle, manechine-model
pentru clasele de pictură.
6. Completarea cu alte piese a muzeului şcolii format din primele instrumente pe care le-au
folosit elevii începând cu 1958, muzeu care a fost foarte apreciat atât de foştii cât şi de
actualii elevi.
Considerăm că în prezent dotarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti răspunde celor mai
exigente standarde româneşti şi europene, că elevii noştri au cele mai bune condiții pentru a se forma
şi a obține performante.
Aceste obiective au fost îndeplinite datorită unui management performant, interesului pe care
personalul şcolii îl acordă îndeplinirii standardelor de calitate la nivel european, dar şi sprijinului
acordat de Consiliul Judeţean Argeş.

VII. PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA BAZEI MATERIALE PENTRU
ANUL 2015
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Pornind de la obiectivele culturale ale Consiliului Judeţean Argeş, de la Planul Managerial al
Directorului, de la propunerile membrilor Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului Profesoral,
pentru anul 2015, pentru perioada următoare, ne propunem următoarele obiective principale:
- dotarea sălii de spectacole rezultată în urma amenajării podului existent, cu aparatură video
și sonorizare, reparații la exteriorul clădirii și a sălilor de clasă deteriorate ca urmare a
lucrărilor efectuate în 2014;
- pentru cele 4 noi secții externe de la Bughea de Sus-sculptură, Aninoasa țesut - cusut,
Ștefan Cel Mare - dansuri populare, Priboieni - instrumente tradiționale, vom dota spațiile
necesare desfășurării activității împreună cu Consiliile locale din comunele respective;
- dotarea cu material didactic a secţiilor externe care se vor înfiinţa;
- dotarea cu material didactic de ultimă generaţie a tuturor claselor.
Considerăm că aceste obiective vor fi îndeplinite datorită interesului pe care personalul şcolii
îl acordă îndeplinirii standardelor de calitate la nivel european dar şi sprijinului acordat de Consiliul
Judeţean Argeş.
VIII. PRINCIPALII INDICATORI BUGETARI ESTIMAȚI ȘI REAVIZAȚI
PERIOADA 01.07.2014-30.04.2015

I. VENITURI TOTALE
Din care:
Venituri proprii
Alocaţii de la bugetul local
Sponsorizări
II. CHELTUIELI TOTALE
Din care:
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale
Cheltuieli capital

Prevederi
buget iniţial
1.610.000

Realizări

ÎN

%

1.373.304

86%

355.000
1.255.000
1.610.000

309.404
1.063.900
1.063.655

88%
85%

520.000
1.052.000
38.000

399.836
626.943
36.876

77%
60%
97%

66%

Notă!
1. Ca urmare a unui management performant realizat de Managerul Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Piteşti, în colaborare cu Consiliul de Administraţie al şcolii şi cu sprijinul financiar
al Consiliului Judeţean Argeş, a campaniei de promovare a activităţilor şi manifestărilor
organizate de şcoală către cetăţenii judeţului Argeş, prin participarea elevilor şi obţinerea
de premii la festivaluri şi concursuri, precum şi a promovării acestor manifestări şi realizări
pe site-ul şcolii şi mass-media locala şi naţională, remarcăm faptul că tot mai mulţi elevi sau înscris la cursurile şcolii noastre şi astfel veniturile proprii au crescut în 2013 și 2014
faţă de 2012, 2011, 2010 şi faţă de 2009.
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TEATRUL „AL. DAVILA” PITEŞTI

Activitatea Teatrului „Al. Davila” pentru această perioadă s-a desfăşurat pe baza Calendarului
de activităţi cultural - artistice pe anul 2014 şi pe anul 2015, aprobate de Consiliul Judeţean Argeş.
S-au urmărit următoarele obiective:
I.
1. Promovarea dramaturgiei româneşti clasice şi contemporane, pentru a pune în valoare
aceste creaţii şi pentru a fi percepute de către tineri, elevi şi studenţi, dar şi de către publicul matur,
iubitor de teatru. Au fost puse în scenă piesele: „Ciripit de păsărele” de Dinu Grigorescu, „Cântec
despre mine însumi... după 10 ani” de Florin Dumitru, „Aşchiuţă 65 – spectacol aniversar” şi
„Aşchiuţă 3D”, „Recital Maria Gheorghiu”, în cadrul ciclului „Existenţa prin cultură”, „Cânt cu
Argeşul în sărbătoare”, „Steaua mea”, „Ce mult te-am iubit” cu Fuego.
2. Promovarea dramaturgiei universale, prin punerea în scenă a pieselor de teatru: „Un
bărbat şi mai multe femei” de Leonid Zorin, „Mame şi fiice” de Alexandr Mardani, „Soldatul la
datorie” de Noty Karoly, “Albă ca zăpada şi cei 7 pitici”.
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3. Continuarea schimburilor artistice internaţionale cu teatre din Europa, participarea la
Festivalul Internaţional de Teatru de la Fes (Albania), cu piesa “Jurnalul unui nebun” de Gogol, regia
artistică Luminiţa Borta, la Festivalul Internaţional de la Vraţa (Bulgaria), cu piesa „Jurnalul unui
nebun” de Gogol, regia artistică Luminiţa Borta, la Festivalul internaţional al teatrului pentru copii de
la Cuenca (Spania), cu piesa „Aşchiuţă în poveşti”, la Festivalul Internaţional al Fanfarelor de la
Edirne (Turcia), participarea la Festivalul de la Alger al Francofoniei cu spectacolul “Edith Piaf, în
vârtejul norocului”, regia artistică Matei Varodi, cu Ramona Olteanu, în rol principal. Participarea
teatrului nostru s-a bucurat de un succes deosebit, spectacolul fiind propus să aibă loc şi la Paris.
a. Organizarea Festivalului Internaţional al Teatrului de Studio şi al Festivalului Balcanic
al Teatrului de Studio, la Piteşti;
b. Organizarea Festivalului Internaţional al Fanfarelor;
c. Organizarea Festivalului de Teatru pentru copii Aşchiuţă;
d. Organizarea Festivalului Internaţional de Muzică Corală D.G. Kiriac.
4. Încheierea Parteneriatului cu Universitatea din Piteşti, dar şi cu colegii naţionale, licee,
şcoli generale, cu instituţii de cultură şi primării din judeţul Argeş.
5. Prezentarea spectacolelor în alte localităţi din judeţul Argeş şi din ţară: Curtea de
Argeş, Mioveni, Topoloveni, Câmpulung-Muşcel, Şuici, Galaţi, Braşov, Bucureşti, Slatina,
Rm.Vâlcea, Bascov.
6. Organizarea săptămânii “Şcoala altfel”, la care au participat, în anul 2015, cca. 3000 de
elevi, care au vizionat 16 spectacole.
II. PREMIERE
Au fost prezentate, în această perioadă, 11 premiere, la toate secţiile:
- „Ciripit de păsărele” de Dinu Grigorescu, regia artistică Matei Varodi;
- “Cântec de pe mine însumi... după 10 ani” de Florin Dumitru;
- „Un bărbat şi mai multe femei” de Leonid Zorin, regia artistică Gabriel Gheorghe;
- „Mame şi fiice” de Alexandr Mardani, traducerea Cristian Sabău, regia artistică Matei
Varodi;
- „Soldatul la datorie” de Noty Karoly, adaptarea şi regia artistică Zoltan Schapira (Suedia);
- „Ce mult te-am iubit” de Paul Surugiu (Fuego);
- „Cânt cu Argeşul în sărbătoare” de Dorin Oancea;
- „Albă ca zăpada şi cei 7 pitici”;
- „Aşchiuţă 65 – spectacol aniversar”;
- „Aşchiuţă 3D”, spectacol pentru copii;
- „Recital Maria Gheorghiu”, în cadrul ciclului „Existenţa prin cultură”.

III. SPECTACOLE PREZENTATE
În această perioadă au fost prezentate 305 spectacole, atât la sediu, în cele 3 săli, cât şi în
stradă şi în alte locaţii şi localităţi, după cum urmează:
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Secţia Dramă (Teatru) – 64 spectacole, 15 piese prezentate:
- „Un bărbat şi mai multe femei” de
Leonid Zorin, regia artistică Gabriel
Gheorghe;
- „Prah sau Lozul cel Mare” de
Gyorgz Kovacs, regia artistică Matei
Varodi;
- „O mireasă de împrumut” de Astrid
Lindgren, regia artistică Zoltan
Schapira;
- „Ciripit de păsărele” de Dinu
Grigorescu, regia artistică Matei
Varodi;
- „Jurnalul unui nebun” de N.V. Gogol, regia artistică Luminiţa Borta;
- „Căsătoria” de N.V. Gogol, regia artistică Matei Varodi;
- „De la lume adunate ... şi – n’apoi la lume date”, regia artistică Vasile Pieca;
- „Gaiţele” de Tudor Muşatescu, regia artistică Matei Varodi;
- „Deci, nu te mai plimba goală” de Georges Feydeau, regia artistică Bogdan Cioabă;
- „Bolnavul închipuit” de Molière, regia artistică Dan Tudor;
- „Cântec despre mine însumi... după 10 ani”, regia artistică Florin Dumitru;
- „Cerere în căsătorie şi Ursul” de A.P. Cehov, regia artistică Cezarina Udrescu;
- „Mame şi fiice” de Alexandr Mardani, regia artistică Matei Varodi;
- „Edith Piaf”, regia artistică Matei Varodi.
- „Soldatul la datorie” de Noty Karoly, regia artistică Zoltan Schapira.
Secţia Estradă: 60 spectacole, 7 piese prezentate:
- „Doi români prin Europa” de Sebi Poenaru, regia artistică Matei Varodi;
- „Bărbatul sau matriarhatul”, regia artistică Dorin Oancea;
- „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, regia artistică Emil Cortea;
- „Nu m-am gândit la despărţire”, regia artistică Dorin Oancea;
- „Testament de Paul Surugiu”, regia artistică Adriana Piteşteanu;
- „Flori de Primăvară” de George Diaconescu şi Dan Dimitriu;
- „Ce mult te-am iubit” de Paul Surugiu (Fuego).

Secţia de Păpuşi “Aşchiuţă”: 145 spectacole, 15 piese prezentate:
- “Scufiţa roşie”, regia Mirela Nicolae;
- „Aşchiuţă în poveşti”, regia artistică Florin Dumitru;
- „Cenuşăreasa”, regia artistică Dan Savu;
- „Unde sunt poveştile”, regia artistică Nicolae Bănică;
- „Cartea cu poveşti”;
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-

„Jobenul magic”;
„Frumoasa din pădurea adormită”;
„Hotarul basmelor”;
„Ursul păcălit de vulpe”, regia artistică Nicolae Bănică;
„Legenda Lacului Învârtita”, regia artistică Nicolae Bănică;
Isprăvile lui Păcală, regia artistică Nicolae Bănică;
Lădiţa fermecată, regia artistică Nicolae Bănică;
Crăiasa zăpezilor, regia artistică Nicolae Bănică;
Moş Poveste se întoarce, regia artistică Nicolae Bănică;
Albă ca zăpada şi cei 7 pitici, regia artistică Gabriel Apostol.

Corul Ars Nova: 6 spectacole
- Concert de muzică cultă, realizator Gheorghe Gomoiu;
- De dorul Argeşului, realizator Gheorghe Gomoiu;
- Concert de Colinde, realizator Gheorghe Gomoiu;
- De ziua ta, mamă, realizator Gheorghe Gomoiu.

Secţia Fanfară „Argeşul”: 20 spectacole
- Închiderea stagiunii teatrale;
- Festivalul Fanfarelor;
- Deschiderea stagiunii teatrale;
- Ziua Unirii;
- Ziua Unirii Principatelor Române;
- Ziua Drapelului;
- Ziua Constituţiei;
- Ziua Eroilor.
IV. ALTE ACTIVITĂŢI CULTURAL – ARTISTICE
- Înregistrarea şi difuzarea la Radio România Cultural a pieselor de teatru: „Tihna, moftul şi
taclaua” şi „La botul calului”, cu actori ai Teatrului Al. Davila: Luminiţa Borta, Dan
Ivănesei, Puiu Mărgescu, etc. împreună cu actori ai Teatrului „Masca” şi ai Teatrului
„Anton Pann” din Rm.Vâlcea;
- Lecturi teatrale susţinute de actorii noştri la Bucureşti (Uniunea Scriitorilor) şi la Piteşti
(Biblioteca Judeţeană Argeş, Muzeul Judeţean Argeş, Ceainăria Mon amour etc.);
- Spectacole de muzică şi poezie;
- Participarea actorilor noştri la realizarea unor filme pentru televiziune sau spectacole de
teatru la teatrele din Bucureşti (Petrişor Stan, Mirela Popescu, Dan Ivănesei, Mirela
Cioabă, Doina Stan etc.);
- Realizarea microstagiunilor teatrale la Curtea de Argeş, Topoloveni, Mioveni;
- Spectacole susţinute în spaţii neconvenţionale: Piaţa Teatrului, Muzeul Goleşti, Clubul
„Hush”, cluburi din Craiova, Bucureşti şi Rm.Vâlcea;
- Zilele Teatrului „Al. Davila”, cu premiere, expoziţii etc.;
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- Realizarea unor spectacole în comun cu Centrul Judeţean al Creaţiei Populare, Şcoala de
Arte, Liceul de Artă „Dinu Lipatti”, Palatul copiilor, Casa Studenţilor etc.;
- Concerte de muzică clasică;
- Găzduirea unor spectacole ale teatrelor din Bucureşti;
- Spectacol istoric la statuia lui Mircea cel Bătrân;
- Spectacol de Ziua Europei.
În această perioadă, spectacolele Teatrului Al. Davila au fost urmărite de peste 20000
spectatori, atât în sălile de spectacole cât şi în alte spaţii.
Spectacolele prezentate de actorii teatrului, cu prilejul unor evenimente importante: Ziua
Unirii, Sărbătorile Argeşului şi Muşcelului, Unirea României cu Basarabia, Zilele Piteştiului, alte
aniversări ale localităţilor din judeţ etc. au atras prezenţa multor spectatori.

V. ORGANIZAREA FESTIVALURILOR
Au fost organizate de către Consiliul Judeţean Argeş, prin Teatrul Al. Davila, următoarele
festivaluri internaţionale şi naţionale:
- Festivalul Internaţional de Muzică Corală D.G. Kiriac, la care au participat coruri din ţară
şi din străinătate (Bulgaria, Grecia), un adevărat regal al muzicii corale, unul din puţinele
festivaluri internaţionale de muzică corală din România, cu spectacole la Piteşti (Teatrul
Al. Davila), Mioveni şi Topoloveni. Acest festival menţine încă vie flacăra muzicii corale,
cu o tradiţie binecunoscută aici, la noi, în Argeş;
- Festivalul Fanfarelor, ediţia a V-a, o reuşită, un festival cu participări din Turcia, (2
formaţii), Bulgaria, Republica Moldova şi din România. Constituie o reînviere a muzicii de
promenadă, o muzică apreciată de spectatorii prezenţi la Piteşti şi Topoloveni;
- Festivalul de Teatru pentru copii „Aşchiuţă”, Ediţia a IV-a, la care au participat teatre de
profil din: Bucureşti, Târgovişte, Galaţi, Braşov, Craiova. Un festival care a crescut foarte
mult de la an la an şi care umple Sala Mare a Teatrului „Al. Davila” cu copii, bunici şi
părinţi;
- Festivalul Internaţional al Teatrului de Studio, Ediţia a XVIII- a şi Festivalul Balcanic al
Teatrului de Studio, la care au participat teatre din:Bulgaria, Ungaria, Kosovo, Albania,
Serbia şi România. Cu acest prilej a avut loc şi colocviul „Teatrul de studio între realizări şi
perspective”. Acest festival, unic în România a atras profesionişti din mai multe ţări,
premiile fiind stabilite de un juriu internaţional, format din profesionişti din Suedia şi
România;
- Au continuat parteneriatele pentru proiecte internaţionale cu Teatrul de Dramă şi Păpuşi
Vraţa (Bulgaria), teatre din Albania şi Macedonia şi Asociaţia Culturală din Suedia.
VI.PREMII OBŢINUTE
Au fost obţinute mai multe premii la festivalurile la care s-a participat: Cel mai bun spectacol
de teatru din Balcani – Prah sau Lozul ce Mare de Gyorgz Kovacs, regia artistică Matei Varodi, cu
Petrişor Stan şi Aida Doina Stan, în cadrul Festivalului Balcanic al Teatrului de Studio, Piteşti, 2014,
Premiul pentru cel mai bun actor – Dan Andrei, la Festivalul Internaţional de Teatru de la Fes
(Albania), 2014; Premiul pentru cea mai bună actriţă – Doina Aida Stan, la Festivalul Internaţional al
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Teatrului de Studio, 2014, de la Piteşti; Premiul pentru interpretarea unui rol masculin – Dan Andrei,
la Festivalul Internaţional al Teatrului de la Vraţa, 2015.
VII. ALTE ACTIVITĂŢI ORGANIZATE LA TEATRUL „AL.DAVILA”
- Festivalul internaţional de muzică populară şi dansuri populare Sus pe Argeş la izvoare;
- Festivalul naţional de muzică lăutărească Zavaidoc;
- Ziua Pensionarului;
- Ziua Copilului;
- Ziua Femeii;
- Festivalul naţional de muzică uşoară Vasile Veselovski;
- Spectacole Alianţa Franceză;
- Serbări şcolare, serbări ale grădiniţelor.
VIII. PERSONAL ANGAJAT, COLABORATORI
La 1 iulie 2015 erau în statul de funcţii 105 posturi ocupate şi 11 posturi vacante, în total 116
posturi.
Posturile vacante au fost aprobate de către Consiliul Judeţean Argeş urmând a fi organizat
concurs pentru ocuparea acestora, la sfârşitul lunii august 2015.
Au fost încheiate contracte cu R.A.D.P.P. Argeş, Serviciul de Pază şi Ordine Argeş, P.F.A.uri, acestea fiind necesare pentru acoperirea posturilor dispărute în anul 2010.
Sunt în derulare contracte pentru drepturi de autor, cu o serie de actori pensionari sau tineri
(viitori actori) pentru a acoperi posturile deficitare (tineri, bătrâni etc.), cu membrii fanfarei, care
asigură desfăşurarea, în bune condiţii, a evenimentelor oficiale, ceremoniilor civile şi militare.
IX. LUCRĂRI DE REABILITARE, ACHIZIŢII PUBLICE
În această perioadă au fost lucrări simple de reparaţii la acoperişul clădirii centrale a Teatrului
“Al. Davila”, în valoare de 7898,27 lei, achiziţii centrală termică Aşchiuţă în valoare de 9980 lei, şi
instrumente muzicale, sonorizare şi lumini, în valoare de 89984,40 de lei, după cum urmează:
- RCF IPS 2700 PROFESIONAL AMPLIFIER – 1buc.;
- AMPLIFICATOR CHIT.BAS SET HED GALLIEN KRUGER MB 500 – 1 buc.;
- CABINET WARVICK WCA 410-8 SI CABLU SPEAKON PT.CONECTARE – 2 buc.;
- LANEY IRT60-212 AMPLIFICATOR CHITARA PE LAMPA – 2 buc.;
- M ACOUSTICS S15 500W -3 (BOXE MONITOR) – 2 buc.;
- BULK 250 LU3 (CABLU) – 7 buc.;
- CABLU MULTICORE OMNITRONIC STAGEBOX 24/4 30M – 1 buc.;
- SPEAKON 04-15 M (CABLU) – 2 buc.;
- BULK 250 LU2 (CABLU) – 3 buc.;
- CASE & ROLL 19 CUTIE DE TRANSPORT 12 UNITATI CU ROLE – 1 buc.;
- AUDIOTEHNICA MB/DK7 MIDNIGHT BLUE 7PC DRUM KIT – 1 buc.;
- SHURE BLX24R/SM58 VOCAL SET (MICROFON FĂRĂ FIR) – 1 buc.;
- ALLEN HEATH ZED 22 FX SET MIXER + CASE – 1buc.;
- YAMAHA P95 CU STATIV SI PEDALIER CU 3 PEDALE – 1 buc.;
- KORG KROME 61 (SINTETIZATOR CU CLAPE) – 1 buc.;
- K&M KEYBOARDSTAND SET 18810 + 18813 (SUPORT CLAVIATURI) – 2 buc.;
- BOXĂ JBL PRX 712 – 2 buc.;
- BOXĂ EV TOUR X 1152 FM – 2 buc.;
- PROCESOR SUNET DBX 224AFS – 1 buc.;
- LAPTOP 15,5” INTEL CORE 17 – 2 buc.;
- SET MICROFOANE PRELUARE VOCE – 1 buc.;
- VIDEOPROIECTOR 4000 ANSI – 1 buc.;
- LAPTOP 15,5” INTEL CORE 15 – 1 buc.;
- SISTEM PC PENTRU GRAFICĂ – 1 buc.;
- MOVING HEAD LED EASY SPOT 70 – 2 buc.
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X. CONCLUZII:
- Sunt în repertoriul permanent al Teatrului „Al. Davila”, spectacole (piese), după cum
urmează: 17 la dramă (teatru), 6 la estradă, 12 la Aşchiuţă, ceea ce determină o rulare la
diferenţă mare de timp a spectacolelor prezentate;
- Se remarcă menţinerea unei ponderi ridicate a tinerilor (cca.60%) din totalul spectatorilor;
- Posibilitatea asigurării unei diversităţi a spectacolelor prezentate: teatru, muzică, dans,
muzică de promenadă, muzică cultă etc. Din nou trebuie să subliniem audienţa mai mare a
publicului la spectacolele de comedie şi la cele de divertisment;
- S-au organizat cursuri de pregătire în arta actoriei pentru elevi şi tineri, de către actori ai
teatrului;
- S-a menţinut în cadrul teatrului o echipă de amatori care susţin spectacole pe scena
teatrului, ajutaţi de ceea ce înseamnă infrastructură; personal specializat, lumini, sunet
decoruri, costume etc.;
- Încheierea şi continuarea parteneriatelor cu alte instituţii de cultură: Centrul Judeţean al
Creaţiei Populare Argeş, Biblioteca Judeţeană Argeş, Muzeul Judeţean Argeş, Muzeul
Goleşti, Centrul Cultural “Brătianu”, Centrul de Cultură şi Arte Curtea de Argeş, Şcoala de
Arte, Centrul Cultural Piteşti, Liceul de Arte „Dinu Lipatti”, Casa de Cultură „Adriana
Trandafir” Bascov, licee etc.;
- Realizarea unor schimburi de spectacole cu teatre din ţară „Masca” din Bucureşti, „Anton
Pann” din Rm.Vâlcea, Slatina etc.;
- Realizarea unor recitaluri actoriceşti ale actorilor tineri (Ramona Olteanu, Dan Andrei) dar
şi a celor cu experienţă (Doina Aida Stan, Daniela Butuşină, Vasile Pieca, Constantin
Nica);
- Organizarea unor lecturi literare;
- Organizarea expoziţiilor de afişe ale teatrului;
- Completarea constantă a Muzeului Teatrului „Al. Davila”;
- Formaţiile, secţiile, artiştii teatrului participă la majoritatea activităţilor cultural – artistice
din judeţul Argeş;
- La Teatrul „Al. Davila” se desfăşoară nu numai activităţi cultural – artistice ale teatrului, ci
şi a celorlalte instituţii culturale – judeţene, dar şi ale elevilor, liceelor, ale altor fundaţii şi
asociaţii, şedinţe, întruniri ale organizaţiilor de orice fel (tineret, femei, partide politice
etc.), ceea ce împietează de multe ori acţiunile proprii;
- S-a reuşit un Parteneriat avantajos cu Casa de Cultură “Adriana Trandafir” din Bascov,
pentru realizarea spectacolului „Soldatul la datorie”, regizat de Zoltan Schapira (Suedia);
- Colaborarea cu regizori artistici din ţară (Gabriel Apostol, Cristian Ioan) şi străinătate
(Zoltan Schapira);
- Au fost organizate spectacole şi întâlniri cu tinerii, cu studenţii, cu elevii, pentru atragerea
acestora la teatru.
Publicul piteştean este foarte dificil. O serie de spectacole ale unor teatre din Capitală au fost
anulate din lipsă de spectatori.
Teatrul nostru, având în repertoriu mai multe piese, fiind un teatru subvenţionat de către
Consiliul Judeţean Argeş oferă spectacole diversificate, reduceri de 50% pentru elevi şi studenţi şi
gratuitate pentru pensionari.
Diversificarea metodelor de promovare a teatrului, a spectacolelor sale poate duce la creşterea
numărului de spectatori, sper. Aceasta va fi preocuparea majoră a noastră pentru următoarea stagiune.
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Expoziţii temporare - 15:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expoziție omagială Emanoil Popescu – dirijorul Coralei G. D. Kiriac (octombrie 2014);
Expoziția națională de artă naivă, ediția a 46-a (noiembrie 2014);
Expoziţie auto Regal automobilistic la Muzeul Sportului (noiembrie 2014);
Expoziție personală de desen-pictură Augustin Lucici (decembrie 2014);
Expoziție personală de acuarelă și gravură Leo van Sluis (decembrie 2014);
Creaţii ale naturii (ianuarie 2015);
Retrospectivă 40 de ani de la moartea artistului Rudolf Schweitzer-Cumpăna (februarie 2015);
Ion Aurel Gârjoabă - Expoziţie personală de pictură (martie 2015);
Expoziţie de sculptură a artistei Elena Surdu Stănescu (mai 2015);
Regal automobilistic la Muzeul Judeţean Argeş, ediţia a VII-a (mai 2015)
Galeria de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna” expune la Art Safari, Bucureşti (mai 2015)
Arheologia altfel (mai 2015)
Salonul Naţional al Artelor, secţiunea grafică (mai 2015)
Efecte militare din primul şi al doilea război mondial (iunie 2015)
Expoziţie temporară de drapele şi însemne de stat (iunie 2015)
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Programe culturale anuale / Număr de vizitatori:
Muzeul Judeţean Argeş a fost implicat şi a participat activ la programele culturale organizate
la nivel local, naţional şi internaţional destinate publicului larg. Pentru perioada vizată, afluenţa
publicului vizitator a atins cote ridicate, câteva mii de vizitatori fiind prezenţi la fiecare eveniment
major. În total, au fost peste 16.500 vizitatori pe durata acestor programe.
Noaptea alba – Simfonia Lalelelor (aprilie 2015): 2000 vizitatori.
Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun! (aprilie 2015): 9000 vizitatori.
Noaptea muzeelor (mai 2015): 5500 vizitatori.

Simpozioane, lansări de carte, manifestări culturale -32:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medalie aniversară Ionel I. C. Brătianu (iulie 2014);
Aniversare FC Argeş Muzeul Sportului (august 2014);
Inaugurare secţiunea Radioamatorism Muzeul Sportului (septembrie 2014);
Sesiunea națională de comunicări științifice a Muzeului Județean Argeș – ediția a 45-a
(septembrie 2014);
Partidă demonstrativă de şah / simultan cu participarea Elisabetei Polihroniade (octombrie
2014);
Colocviul național al artiștilor naivi (25 octombrie 2014);
Simpozion 96 de ani de la marea Unire (28 noiembrie 2014);
Premiile Muzeului Județean Argeș pentru cercetare științifică în domeniile istorie și biologie
pe anul 2013 (18 decembrie 2014).
Aniversare Mihai Eminescu - Ziua Culturii Naţionale (ianuarie 2015);
Lansare proiect educaţional „Lecţia de şah” (ianuarie 2015);
Simpozion 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române (ianuarie 2015);
Lansare proiect educaţional „Ora de astronomie” în cadrul Clubului Orion (februarie 2015);
Concursul de şah „Rapid Open” copii şi juniori (februarie 2015);
Dragobetele, sărbătorit la Muzeul Judeţean Argeş (februarie 2015);
Lansare proiect educaţional „Bacalaureatul la istorie” (martie 2015);
Lansare proiect educaţional „Curs de protocol şi bune maniere” (martie 2015);
Lansare de carte – autori istorici de la Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie
Militară, Bucureşti (martie 2015);
Participarea Muzeului Judeţean Argeş la Târgul Internaţional de Turism - Romexpo,
Bucureşti (martie 2015);
Eclipsa parţială de soare observată la Muzeul Judeţean Argeş. Program de observaţii
astronomice şi planetariu (martie 2015);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziua Mondială a Apei – masă rotundă (martie 2015);
Simpozion 97 de ani de la Unirea Basarabiei cu România (martie 2015);
Ziua păsărilor – dezbatere şi observaţii în natură (aprilie 2015);
Acelaşi cer în epoci diferite - Atelier de astronomie pentru copii (aprilie 2015);
Cetatea Poienari – participare la „Târgul European al Castelelor” Hunedoara (mai 2015);
Simpozion şi program artistic „9 Mai - O singură zi, trei sărbători” (mai 2015);
Festivalul Naţional „Dinu Lipatti”, concurs de referinţă în peisajul muzical românesc (mai
2015);
Masă rotundă despre protejarea patrimoniului arheologic (mai 2015);
Lansări de carte – Arheologia europeană şi Repertoriul arheologic al judeţului Argeş (mai
2015);
Festivalul „Zilele Artelor la Piteşti” la Galeria de Artă (mai 2015);
Ziua Mondială a Mediului – masă rotundă şi program educaţional (iunie 2015);
Simpozion „126 de ani de la moartea marelui poet Mihai Eminescu” (iunie 2015);
Ziua Drapelului celebrată printr-un program artistic susţinut de copiii din Costeşti (iunie
2015).

Şantiere arheologice - 6:
•
•
•
•
•
•

Castrul Roman Jidova, Câmpulung (septembrie 2014);
Termele castrului de la Voineşti, comuna Lereşti (septembrie 2014);
Biserica Adormirea Maicii Domnului – Olari, Curtea de Argeș (octombrie 2014);
Mănăstirea Vieroş, Mioveni, cartierul Făget (octombrie 2014);
Biserica Vărzaru, comuna Merişani (mai 2015);
Biserica sf. Vineri, Piteşti (mai 2015).
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Sesiuni de comunicări ştiinţifice, colocvii ştiinţifice şi congrese naţionale şi internaţionale - 14:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Sesiunea de comunicări ştiinţifice Tendinţele actuale în Ştiinţele naturii, Universitatea din
Piteşti (iulie 201) – Adrian Mestecăneanu;
Sesiunea Internaţională Arheologia Mileniului I, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie
Prahova, Ploieşti (august 2014) – Dragoş Măndescu;
Conferinţa Internaţională Museum and Scientific Research (septembrie 2014) – Adrian
Mestecăneanu, Daniela Stancu;
Congresul Asociaţiei Arheologilor din Europa, Istanbul (septembrie 2014) - Dragoş
Măndescu;
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Câmpulung (noiembrie 2014) – Ion Dumitrescu,
Adrian Mestecăneanu, Ancuţa Pungoi, Reghina Măceşeanu;
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a Muzeului Judeţean Argeş, Cumpăna (septembrie
2014) - Spiridon Cristocea, Ion Dumitrescu, Romeo Maschio, Dragoş Măndescu, Marius
Păduraru, Ancuţa Pungoi, Dragoş Chistol, Daniela Stancu, Nicolae Lotrean, Valeriu Alexiu,
Adrian Mestecăneanu;
Sesiunea de comunicări ştiinţifice Brâncoveanu 300, Universitatea Bucureşti (septembrie
2014) – Marius Păduraru;
Sesiunea internaţională Oltenia – Interferenţe culturale, Craiova (octombrie 2014): Ion
Dumitrescu;
Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Muzeului Regiunii Porţile de Fier, Drobeta
- Turnu Severin (noiembrie 2014) – Ion Dumitrescu;
Sesiunea de rapoarte arheologice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti
(martie 2015) – Ion Dumitrescu;
Simpozionul Venezia e l’Europa Orientale trail tardo Medioevo e l’Eta moderna, Venezia
(aprilie 2015) – Dragoş Măndescu;
A 109-a ediţie a Sesiunii Anuale a Alianţei Americane a Muzeelor, Atlanta (aprilie 2015) –
Dragoş Măndescu;
În colaborare cu Ministerul Culturii, Comisia Naţională de Arheologie şi Universitatea din
Piteşti, Muzeul Judeţean Argeş a organizat la Piteşti cea de-a 49-a ediţie a Sesiunii Naţionale
de Rapoarte Arheologice, 28-30 mai 2015. Arheologii muzeului (Dragoş Măndescu, Ion
Dumitrescu, Romeo Maschio, Marius Păduraru) au susţinut comunicări în fiecare dintre
secţiunile sesiunii;
Conferinţa internaţională UNESCO Tineretul şi muzeele, Goleşti (iunie 2015) – Cornel
Popescu.

Creşterea colecţiilor - 1484 piese de patrimoniu :
Colecţie
Istorie Veche
Istorie Medievală
Numismatică
Istorie Modernă şi Contemporană
Galeria de Artă RSC
Artă Naivă
Colecţia Emanoil Popescu
Muzeul Sportului
Arhiva PNŢ
TOTAL
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Total
41
8
73
189
10
7
761
86
309
1484

Conservare:
-

tratament cu insectofungicid la 300 cutii entomologice (insectare);
tratarea cu insecticid şi izolarea a 1500 coli de herbar;
dezinsecţii la circa 1000 piese din colecţia de vertebrate superioare;
preparare, completare şi înlocuirea substanţei conservante la circa 300 borcane anatomice de
la colecţia de preparate umede.

Restaurarea patrimoniului muzeal - piese: 155
•

•

•
•

•

•

Laboratorul de restaurare ceramică: 27 piese provenind din săpăturile arheologice de la
Mănăstirea Vieroş, Termele Romane de la Voineşti, tumul Moşoaia, necropola de la Tigveni
şi castrul Jidova (olane de acoperiş, castroane, farfurii, ţiglă romană, greutăţi pentru războiul
de ţesut etc.);
Laboratorul de restaurare metale: 39 piese (stilet, monede antice și medievale, cuie romane,
fragment cămașă de zale, machete automobile, fibule, tavă, spadă-akinakes, inel, cremoane,
pistol cu butoiaș, fragment de spadă, vârf de lance fragmentar, fragment lamă cuțit, topor);
Atelierul de restaurare lemn: 4 piese (scaun, servantă, fotoliu tapițat, masă extensibilă);
Laboratorul de restaurare pictură: 7 picturi (ulei pe pânză şi ulei pe carton, inclusiv ramele):
„La colectiv”, „Studiu de portret”, „Peisaj marin”, „Ţăran din Muscel”, „Baci din Muscel”,
„Ţărani la masă” de Rudolf Schweitzer-Cumpăna şi „Maica cu Pruncul” - donaţie;
Laboratorul de taxidermie: 15 piese de patrimoniu, din care 10 păsări din colecţia muzeului
(stăncuță, schelet de lebădă de vară, rațe, corb, becațină, cioară de semănătură, lișiță, alunar,
coțofană), un ou de vrabie de casă, un cuib de guguștiuc și o ingluvie de cucuvea;
Laboratorul de restaurare carte: 63 cărţi din colecţia muzeului (sec. XIX şi XX).

Achiziţii importante bunuri şi servicii – TOTAL 188.158 lei:
•
•
•
•
•
•

Reparaţii corpul nou: 96.865 lei
Intervenţii Planetariu (mentenanţă, intervenţie on site): 32.300 lei
Licenţe softuri PC: 2.980 lei
Achiziţii patrimoniu istorie: 39.802 lei
Achiziţii patrimoniu ştiinţele naturii: 1.511 lei
Achiziţii patrimoniu artă plastică: 14.700 lei

Venituri proprii - TOTAL 384.039 lei:
•

•
•
•
•

Taxe de vizitare: 283.854 lei:
o Istorie+Naturale: 22.397 lei;
o Artă Naivă: 1.196 lei;
o Galeria de Artă: 684 lei;
o Castrul Jidova: 2.780 lei;
o Lipatti: 320 lei;
o Flori de Mină: 6.744 lei;
o Muzeul Sportului: 1.230 lei;
o Planetariu: 29.470 lei;
o Cetatea Poenari: 218.653 lei;
o Abonamente: 380 lei.
Vânzări vederi şi pliante: 5.107 lei;
Eliberări de sarcină arheologică: 10.427 lei;
Vânzări publicaţii: 21.017 lei;
Chirii, după virarea a 50% către C.J.: 1.100 lei;
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•
•
•

Magazin de suveniruri şi puncte vânzare suveniruri: 35.179 lei;
Cotă-parte utilităţi Avocatul Poporului: 7.347 lei;
Contracte de cercetare ştiinţifică: 20.008 lei, din care:
o Arheologie – descărcări de sarcină arheologică: 10.427;
o Elaborare şi redactare de monografii de localității: 6.227 lei;
o Diverse: 3.304 lei.

Volume editate de Editura Ordessos a Muzeului Judeţean Argeş - 13:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sergiu I. Nicolaescu, Dicţionar subiectiv de literatură. Argeş, ediţia a II-a.
Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Ştiinţele Naturii, nr. XXI, 2013 (2014).
Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XXII, 2013 (2014).
Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XXIII, 2014.
Nicolae Ionescu, Cartea cu file de rouă. Poeme.
Spiridon Cristocea, Catagrafii din sec. XVIII-XIX ale unor mănăstiri şi schituri din Argeş.
Daniel Spânu, Contribuţii arheologice şi iconografice la cercetarea sitului „Cetate” de la
Zimnicea.
Ioan Spiru, Arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman.
Spiridon Cristocea, Pomelnice de biserici şi mănăstiri argeşene.
Spiridon Cristocea, Trei pomelnice ale mănăstirii Hurezi.
Dragoş Măndescu (editor), Influenţe, contacte şi schimburi culturale între civilizaţiile
spaţiului carpato-dunărean, din Preistorie până în Antichitate. Lucrările colocviului naţional
desfăşurat la Cumpăna, 2-4 octombrie 2013.
Zina Petrescu, Peripeţii cu Grivei, Miau, Brăduţ şi prietenii lor. Schiţe şi povestiri.
Vasile Novac, Jafurile armatelor sovietice în judeţele Argeş şi Muscel în anii 1944 şi 1945.
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MUZEUL POMICULTURII ŞI VITICULTURII GOLEŞTI

În perioada 1 iulie 2014 - 30 iunie 2015, activitatea colectivului ştiinţific al Muzeului
Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti s-a desfăşurat în conformitate cu principalele obiective stabilite prin
Planurile de activitate şi Agendele principalelor manifestări, pe anii 2014-2015, aprobate prin hotărâri
ale Consiliul Judeţean Argeş.
Specificul activităţii instituţiei noastre se regăseşte în: cercetări etnografice de teren, deplasări
în ţară, în zone pomicole şi viticole pentru demontarea, transferarea şi remontarea monumentelor şi
obiectelor de patrimoniu sau a altor bunuri culturale; cercetări documentare şi de arhive; participarea
la sesiuni de comunicări ştiinţifice; organizarea şi participarea la expoziţii temporare în alte muzee din
ţară; organizarea tematică a manifestărilor incluse în agenda anuală; întocmirea de documentaţii şi
rapoarte necesare bunei desfăşurări a activităţilor Muzeului; stabilirea măsurilor de conservare şi
restaurare a patrimoniului, executarea acestora şi includerea în circuitul de vizitare, a
pieselor/monumentelor restaurate.
A) Activitatea de cercetare ştiinţifică cu finalizare multianuală, cu următoarele teme:
• Pe urmele Goleştilor. Cercetare de arhivă și documentare privind istoria familiei Golescu;
• Şcoala de vară la Muzeul Goleşti – studiu de caz;
• Olăritul în Argeş – tradiție și actualitate;
• Interiorul locuinţei şi funcţionalitatea ei; Portul Popular, în zonele etnografice Argeş și
Muscel;
• Tudor Vladimirescu, Revoluţia de la 1821 şi Conacul Goleștilor;
• Costumul secolului al XIX-lea. Influențe în vestimentația modernă;
• Obiceiuri populare din Oltenia - Căluşul;
• Motive decorative pe ceramica din Oltenia;
• Obiceiuri de peste an în zonele etnografice Argeş și Muscel;
• Descendenţi ai familiei Golescu în secolul XX;
• Arhitectura tradițională din județul Argeş;
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• Spaţiul feminin şi masculin în gospodăria ţărănească;
• Rituri ale ciclului familial din arealul etnografic Argeş şi Muscel;
• Goleştii în presa secolului XX.
Temele de cercetare au fost concretizate prin studii, articole, referate ştiinţifice publicate:
• Muzeul în societatea postmodernă; relaţia muzeu – public, studiu de caz: muzeele din
judeţul Argeş;
• Călători străini prin Argeş şi Muscel;
• Repere ale arhitecturii populare pe văile Argeşului;
• Şcoala de la Goleşti – Spiritualitate românească;
• Dogăritul – un străvechi meşteşug;
• Satul românesc în opera lui Lucian Blaga;
• Pescuitul ca ocupaţie tradiţională;
• Povestiri culinare româneşti;
• Arhitectura vernaculară în nordul judeţului Argeş;
• Obiceiuri de naştere din Galeş.
B)
•
•
•
•
•

Activitatea de evidenţă ştiinţifică:
Întocmirea dosarelor de clasare (tezaur şi fond): 100 buc;
Întocmirea de fişe analitice de evidenţă (100 buc./pers.), total: 4000 buc;
Înregistrare în DOCPAT ( Program de Evidență Științifică): 3000 bunuri culturale;
Completarea Registrului Unic de Evidență.
Publicarea articolelor ştiinţifice în reviste de specialitate - 13 articole:
- Museum. Revista anuală de studii şi comunicări științifice, vol. XIII:
• Patrimoniu în situ. Modalităţi de valorificare pentru tineret;
• Carol Davila - Locul şi activitatea sa în ţara noastră;
• Informaţii inedite referitoare la participarea lui Petre Grant la expoziţia
internaţională de la Paris- 1937;
• Gospodăria pomi-viticolă din Ţara Zarandului. Evoluţie şi caracteristici;
• Portul popular din Argeş şi Muşcel;
• Viţa de vie - o plantă fascinantă care a uluit şi a stârnit interes maxim în istorie, în
religie, în literatură, artă, folclor;
• Proprietari şi mari proprietari de vii din zona Ştefăneşti. Figuri de mari cultivatori,
figuri de podgoreni;
• Obiceiuri aproape uitate: nuielele;
• Microclimatul optim pentru conservare;
• Lideriatul în cadrul instituţiilor de cultură;
• Acta Terrae Fogarasiensis, vol. II;
• Arhitectura populară de pe văile Argeşelului şi Vâlsanului.
- Revista de istorie a Muscelului. Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Câmpulung,
vol. XV
• Tipologia locuinței pe Valea Argeșelului, 1800-1950;
• Colindele statice de pe Valea Topologului.
• Inventarierea patrimoniului muzeal - 59.824 piese;
• Colaborări cu instituţii de cultură pentru redactarea capitolelor şi editarea de
volume: Argeşul şi Muscelul - spaţii istorice ale românismului; Enciclopedia
Argeşului şi Muscelului, vol. IV;
• Contacte şi parteneriate cu şcoli şi instituţii (grădiniţe, şcoli, licee, primării din
judeţul Argeş, Ministerul Culturii, Biblioteca Naţională a României, Arhive etc.)
pentru organizarea evenimentelor comune, întocmire documentaţii pentru
evenimente;
• Verificarea şi asigurarea întreţinerii spaţiilor muzeale şi expoziţionale, gestionarea
magazinului Muzeului de artă populară;
• Publicarea volumului MUSEUM XIII. Studii şi comunicări;
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• Înregistrarea donaţiilor şi achiziţiilor pentru completarea colecţiilor istoriememorial şi etnografie.
C) SECȚIA CONSERVARE – RESTAURARE a finalizat lucrări complexe, la gospodăriile din Rădăşeni-Suceava, Ostrov - Dobrogea, Hanul Poseşti-Prahova, constând în:
• decapare vopsea şi băiţuire tâmplărie;
• spălarea, curăţarea şi aplicarea de tratamente unui număr de 629 obiecte, din expoziţii,
dintre care:
- patrimoniu din lemn: 226 obiecte;
- patrimoniu din ceramică: 196 obiecte;
- patrimoniu textile: 207 obiecte.
• reamenajarea interioarelor.

Amenajarea interiorului gospodăriei pomicole din Jugur Muscel a implicat curăţarea şi
tratarea unui număr de 124 obiecte, dintre care:
• patrimoniu din lemn: 48 obiecte;
• patrimoniu din ceramică: 10 obiecte;
• patrimoniu textile: 66 obiecte.
Participare la amenajarea expoziţiilor din expozițiile: Istorie, Conac, Bolniţă;
Participare la taberele de creaţie, desfăşurate în cadrul muzeului, la târguri, Simfonia
Lalelelor, simpozioane, a manifestărilor culturale şi ştiinţifice din timpul anului;
Verificare inventare gospodării;
Completare inventare, în format electronic, a unui număr de 10 gospodării;
Îndrumare vizitatori, conform graficului turelor de serviciu;
Participare la inventarierea generală;
Completare fişe de conservare: fotografiat obiecte, stabilirea stării de conservare;
Tehnoredactare 80 CV-uri catalog Fiii Argeşului, vol. 7;
Înregistrarea în registrul contabil, în registrele de depozit, introducerea în format
electronic, completarea NIR-urilor şi a raportului de gestiune periodică, a obiectelor
intrate în patrimoniul muzeal (1.310 obiecte); curăţarea şi tratarea preventivă a acestora,
marcarea şi aranjarea lor pe colecţii, în depozite;
Băiţuirea elementelor constructive și de interior din lemn la Grajdul vechi;
Verificare, periodică, a gospodăriilor, a stării de conservare a obiectelor şi pregătirea lor
pentru deschiderea vizitării muzeului în aer liber;
Decapare vopsea şi băiţuire tâmplărie din lemn, la expoziţiile: Bolniţă, Expoziţia de
Pedagogie, Şcoala Slobodă Obştească;
Curăţare vegetaţie de pe ziduri şi turnuri;
Gospodăria Bran Moeciu: verificat starea de conservare a obiectelor expuse şi pregătirea
lor pentru reamenajarea expoziţiei (în lucru);
Amenajat Pimniţă cu Şopru, Băleşti Gorj; curăţat şi tratat 31 obiecte din lemn;
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Restaurarea obiectelor, din care: 20 piese textile, 5 piese mobilier, 7 icoane;
Activitate P.S.I.: întocmire Plan de măsuri, tematică instruire, completare fişe instructaj,
note de control intern, verificare Picheţi P.S.I., verificare şi reîncărcare stingătoare,
verificare de fond asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a situaţiilor de urgenţă,
aplicaţii practice: folosirea stingătoarelor din dotare şi a reţelei de hidranţi interiori şi
exteriori.
D) Activitatea de valorificare a patrimoniului muzeal material şi imaterial:
a) Evenimente cultural-artistice şi ştiinţifice în perioada iulie - decembrie 2014:
• Vacanţa de vară…la ţară! Confecţionarea podoabelor tradiţionale, ediţia a IX-a.
Tabără de meşteşuguri tradiţionale; Perioada: 23 iunie – 04 iulie 2014.
Scurtă descriere: Tabără de meşteşuguri, în care copiii de la instituţiile şcolare din judeţ,
îndrumaţi de cadre didactice, au fost iniţiaţi în tainele meşteşugului confecţionării podoabelor
tradiţionale (zgărdane, mărgele, brăţări, cercei, coliere etc.) de către creatorul popular, Virginia Linul
din Bistriţa Năsăud. Au participat 220 de copii de la grădiniţe, şcoli generale şi licee din judeţul
Argeş;
• Vacanţa de vară…la ţară! Arta olăritului - ceramica de Cucuteni, ediţia a IV-a.
Tabără de meşteşuguri tradiţionale; Perioada: 7-18 iulie 2014.
Scurtă descriere: Tabără de meşteşuguri - coordonată de artiştii plastici Ion şi Nicoleta
Mitroi din Roşiorii de Vede, Teleorman – la care au participat, timp de două săptămâni, copii din
şcolile şi liceele argeşene. Aceştia au învăţat să modeleze, manual, lutul, în stilul cucutenian. Au
participat 150 de copii de la grădiniţe, şcoli generale şi licee din judeţul Argeş;
• Vacanţa de vară…la ţară! Arta prelucrării lemnului, ediţia a IV-a. Tabără de
meşteşuguri tradiţionale; Perioada: 21 – 25 iulie 2014.
Scurtă descriere: Tabără de meşteşuguri în care copii de la instituţii şcolare din judeţ,
îndrumaţi de cadre didactice, au fost iniţiaţi în arta prelucrării lemnului de către meşterul popular,
Ioan Rodoş, din Nucşoara, Argeş. Copiii (90) au învăţat să sculpteze mici obiecte din lemn, folosind
instrumente şi tehnici populare. Cele mai frumoase obiecte au fost premiate şi expuse, de către
organizatori, la expoziţiile temporare.
• Vacanţa de vară…la ţară! Dans popular. Curs de iniţiere în arta dansului
popular; Perioada: 21-25 iulie 2014.
Scurtă descriere: Proiectul şi-a propus să iniţieze peste 30 de elevi în tainele dansurilor
populare. De asemenea, proiectul a urmărit să reliefeze tradiţiile, jocurile şi cântecele populare
specifice zonelor de provenienţă şi, nu în ultimul rând, a promovat relaţiile interculturale,
dezvoltarea spiritului de toleranţă şi a respectului faţă de tradiţii, precum şi acceptarea diversităţii
culturale.
• Vacanţa de vară…la ţară! Arta picturii pe sticlă. Atelier de pictură; Perioada: 28
iulie – 8 august 2014.
Scurtă descriere: Tabără de meşteşuguri, în care cei 60 de copii de la instituţii şcolare din
judeţ, îndrumaţi de cadre didactice şi coordonaţi de un creator popular, au fost iniţiaţi în arta picturii
icoanelor pe sticlă. Copiii au învăţat să picteze, folosind instrumente şi tehnici populare. Cele mai
frumoase icoane au constituit suportul unei expoziţii temporare itinerante.
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• Vacanţa de vară…la ţară! Arta confecţionării ţesăturilor din lână. Tabără de
meşteşuguri tradiţionale; Perioada: 11-22 august 2014.
Scurtă descriere: Tabără de meşteşuguri în care cei 220 de participanţi au învăţat să
confecţioneze covoraşe din lână, sub îndrumarea creatoarei populare, Mocenco Malvine. Copiii au
realizat covoraşe ţesute cu motive tradiţionale româneşti. Creaţiile micilor meşteşugari au fost
expuse, iar cele mai frumoase realizări au fost fi premiate de organizatori şi partenerii acestora.
• Vacanţa de vară…la ţară! Arta confecţionării păpuşilor tradiţionale Tabără de
meşteşuguri tradiţionale; Perioada: 25 august – 6 septembrie 2014.
Scurtă descriere: Tabără de meşteşuguri, în care copiii 60 participanţi au învăţat să
confecţioneze păpuşi populare, sub îndrumarea creatoarei populare, Ştefania Crişan, din Galaţi.
Copiii au realizat păpuşi inspirate din poveştile populare şi din lumea satului românesc. Creaţiile
micilor meşteşugari au fost expuse, alături de celelalte obiecte realizate de participanţii la taberele de
meşteşuguri organizate la muzeu. iar cele mai frumoase realizări au fost premiate de organizatori.
• Vacanţa de vară…la ţară! Elena Stoica şi micii pictori de la Corbeni. Tabără de
pictură cu tematică etnografică; Perioada: august 2014.
Scurtă descriere: Tabără de pictură cu tematică etnografică, coordonată de pictoriţa Elena
Stoica, în care 20 dintre cei mai talentaţi copii ai cercului de pictură „Culoare şi vis” din Corbeni au
realizat picturi inspirate din muzeul în aer liber. Lucrările copiilor au fost expuse, iar cele mai bune
au fost premiate. Picturile au intrat în patrimoniul Muzeului.
• Vacanţa de vară…la ţară! Dans medieval. Curs de iniţiere în arta dansului
popular. Perioada: 25 august – 6 septembrie 2014.
Scurtă descriere: Manifestarea a reunit, în parcul Goleştilor, 40 de elevi de la şcolile
argeşene, dornici să înveţe ritmurile dansurilor medievale, sub coordonarea coregrafei Ramona Titov.
• Vacanţa de vară…la ţară! Concurs internaţional de pictură pentru copii, ediţia a
IV-a, cu tema Interiorul ţărănesc din ţara mea. Concurs cu premii. Vernisaj,
expoziţie internaţională, tipărire şi lansare catalog; Perioada: august 2014.
Scurtă descriere: Muzeul Goleşti şi Cercul de pictură „Culoare şi vis” – Corbeni, Argeş au
lansat un concurs internaţional de pictură, pentru copiii din întreaga lume, cu tematică inspirată din
obiceiurile şi tradiţiile populare. La prima ediţie, au participat peste 600 de lucrări trimise de copii
din 12 state ale lumii, iar cele mai bune (100 de picturi) au fost valorificate printr-o expoziţie locală
ce a fost vernisată în mai multe muzee din ţară. Pentru cea de-a II-a ediţie, a fost organizată o
expoziţie internaţională, cu peste 200 de picturi realizate de copii din întreaga lume. La cea de-a III-a
ediţie, cu tema Arhitectura tradiţională din ţara mea, au participat peste 700 de lucrări trimise de
copii din întreaga lume. În anul 2014, tematica aleasă a fost Interiorul tradiţional al casei din ţara
mea. Au intrat, în concurs, lucrările a 950 de mici şi mari pictori, din 14 ţări. Au fost acordate premii
pentru cele mai reuşite lucrări, pe categorii de vârste, precum şi marele premiu.
• Fiii Argeşului, ediţia a VIII-a. Manifestare cultural-naţională; Perioada:
septembrie 2014.
Scurtă descriere: Sărbătoarea elitelor argeşene, desfăşurată în cadrul „Sărbătorilor
Argeşului şi Muscelului”, a intrat în conştiinţa colectivă drept evenimentul definitoriu al vieţii
publice argeşene, asumat, cu respect şi responsabilitate, de către organizatori și a oferit
recunoaşterea valorii unor personalităţi şi înscrierea numelor acestora în Catalogul Fiilor Argeşului,
constituind o modalitate obiectivă de consemnare a istoriei locale. Au fost acordate titluri şi distincţii
de FIU/FIICĂ AL/A ARGEŞULUI ŞI CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI ARGEŞ La
manifestarea organizată de instituţia noastră, au participat 3000 de persoane.
• Catalog - Fiii Argeşului, ediţia a VII-a; Perioada: septembrie 2014.
Scurtă descriere: În septembrie 2014, Consiliul Judeţean Argeş şi Muzeul Goleşti au editat şi
tipărit catalogul: Fiii Argeşului.
• Editare volum: Museum XIII. Studii şi comunicări ştiinţifice de istorie şi
etnografie. Lansare volum; Perioada: septembrie 2014.
Scurtă descriere: Muzeul Goleşti a editat şi tipărit cel de-al XIII-lea volum al revistei de studii
şi comunicări ştiinţifice MUSEUM, în paginile căruia au fost publicate lucrări de specialitate din
domeniile: istorie, istorie-memorială, etnografie, muzeologie, conservare-restaurare.
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• Muzeul Goleşti - 75 de ani de istorie. Monografie, redactare şi editare. Expoziţie
temporară foto - documentară; Perioada: septembrie 2014.
Scurtă descriere: Muzeul Goleşti a realizat, cu ocazia împlinirii a 75 ani de la fondarea
Muzeului Dinicu Golescu, Monografia Muzeului Goleşti, intitulată „Pagini din istoria Muzeului
Goleşti”. În paginile volumului, sunt informaţii inedite despre personalităţile implicate în fondarea
Muzeului, dar şi despre personalul instituţiei, de la deschiderea muzeului, până în prezent. Cu acest
prilej aniversar, a fost organizată şi o Expoziţie foto-documentară. Au fost etalate fotografii de
epocă, având drept scop promovarea şi valorificarea obiectelor memorial-istorice din patrimoniul
Muzeului, facilitând, astfel, accesul publicului vizitator la informaţii despre trecutul Goleştilor şi
istoria locală.
• Târgul meşterilor populari, ediţia a XXI-a. Expoziţie cu vânzare; Perioada:
septembrie 2014
Scurtă descriere: Expoziţie cu vânzare, la care au participat meşteri populari din întreaga
ţară. Aceştia au lucrat şi expus obiecte populare care atestă existenţa şi perpetuarea meşteşugurilor
tradiţionale, precum: olăritul, dogăritul, ţesutul la război, prelucrarea lemnului, realizarea icoanelor
pe lemn şi sticlă etc.
• Catalog – Fiii Argeşului, ediţia a VII-a. Lansare volum; Perioada: septembrie
2014.
Scurtă descriere: În septembrie 2014, Consiliul Judeţean Argeş şi Muzeul Goleşti au lansat
catalogul: ”Fiii Argeşului”. Ediţiile anterioare s-au bucurat de aprecierea publicului cititor care a
considerat oportună apariţia unor volume cu personalităţi care s-au născut sau îşi desfăşoară
activitatea în diverse domenii, în judeţul Argeş.
• Naţiunea română, pagini de istorie. Simpozion naţional; Data: 2 octombrie 2014.
Scurtă descriere: Simpozion naţional la care au participat specialişti din muzee, universităţi
şi licee, care are drept scop sublinierea ideii de naţiune, evoluţia şi locul acesteia în istorie, precum şi
percepţia în contextul socio-politic actual dominat de globalizare. La activitate, au participat 100 de
persoane. Alături de specialişti din muzee, au susţinut comunicări elevi de la colegiile „Zinca
Golescu”, din Piteşti şi „Ion Mihalache”, din Topoloveni.
• Micii artişti ai tradiţiilor, ediţia a V-a. Expoziţie temporară; Data: 3 noiembrie
2014.
Scurtă descriere: Pentru realizarea expoziţiei, s-au selectat obiecte realizate de copii şi elevi
care au participat la taberele de meşteşuguri organizate de Muzeul Goleşti, în vara anului 2014. În
cadrul expoziţiei, au fost expuse 100 de piese, iar, la vernisa, au participat peste 150 de participanţi.
• Patrimoniul cultural naţional – trecut şi perspectivă, ediţia a III-a. Simpozion
naţional; Data: 13 noiembrie 2014.
Scurtă descriere: Specialişti din Muzee (Muzeul Judeţean Argeş), şi studenţi ai Facultăţii de
Istorie din Piteşti au prezentat lucrări de specialitate despre însemnătatea patrimoniului cultural
naţional. Cele 60 de persoane prezente la simpozion şi-au îmbogăţit cunoştinţele legate de subiectul
propus de instituţia noastră.
• Cultura franceză în spaţiul românesc. Simpozion judeţean; Data: 20 noiembrie
2014.
154

Scurtă descriere: Studenţi de la Facultatea de Litere, din Piteşti, elevi, de la Alianţa franceză
din Piteşti şi de la Colegiile „Zinca Golescu”, „I. C. Brătianu”, profesori de limba franceză, precum
şi membri ai comunităţii franceze din Piteşti, au prezentat lucrări referitoare la importanţa culturii
franceze în spaţiul românesc şi la rolul pe care cultura franceză l-a avut în educarea şi formarea
intelectuală a familiei Golescu. La activitatea organizată şi coordonată de instituţia noastră, au
participat 50 de persoane.
• 1918 - Unirea tuturor românilor. Colocviu judeţean; Data: 27 noiembrie 2014.
Scurtă descriere: Manifestarea a reunit, în conacul Goleştilor, specialişti din instituţii de
cultură argeşene (muzee, biblioteci, Cercul Militar), dar şi elevi însoţiţi de cadre didactice din licee şi
şcoli, care au celebrat Unirea românilor într-un singur stat. Au fost prezentate lucrări ştiinţifice, de
către elevi de la Colegiul „Zinca Golescu”, din Piteşti, de la Colegiul „Ion Mihalache”, din
Topoloveni, de cadre militare în retragere de la Cercul Militar Piteşti. Filmele documentare care au
fost prezentate au evidenţiat lupta poporului român pentru integritatea statală. La colocviu judeţean,
au participat 100 de persoane.
• Premiile Muzeului Goleşti, ed. a IV-a. Decernare premii colaboratori; Perioada:
decembrie 2014.
Scurtă descriere: Manifestarea a reunit, în sala de conferinţe din cadrul secţiei de istorie,
colaboratori şi participanţi la acţiunile Muzeului, în anul 2014. Cadrelor didactice, meşterilor
populari, jurnaliştilor , dar şi elevilor care au avut cele mai frumoase lucrări li s-au acordat diplome
şi volume de specialitate. Peste 100 de persoane au participat la activitate.
• Te uită cum ninge decembre! ediţia a III-a. Programe educaţionale pentru
grădiniţe şi şcoli. Perioada: 8-18 decembrie.
Scurtă descriere: Programul educaţional a fost dedicat şcolarilor şi preşcolarilor din judeţul
Argeş, cu scopul de a-i familiariza cu datinile, obiceiurile şi tradiţiile de iarnă. Muzeul a pregătit o
suită de manifestări: „Masca populară”, „Decoraţiuni pentru bradul de Crăciun”, „Decembrie la
gura sobei”, ”Deschide uşa, creştine” – dedicate sărbătorilor de iarnă la români. La atelierele
organizate au participat elevi de la Şcoala gimnazială „Ion Minulescu”, din Piteşti, Şcoala „Banul
Radu Golescu” din Goleşti, Complexul de Servicii Pentru Copilul în Dificultate, Câmpulung Muscel,
Şcoala gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Piteşti. Programul de colinde a fost susţinut de elevi de la
Şcoala gimnazială din Râncăciov, de la Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Piteşti. Pe parcursul
acestor zile, au participat 500 de elevi la programul educaţional propus, însoţiţi de cadre didactice şi
părinţi.

b) Perioada ianuarie-iunie 2015:
• Familia Golescu. Personalităţi ale istoriei României. Cercetare în arhive;
Perioada: ianuarie - noiembrie 2015.
Scurtă descriere: Colectivul ştiinţific al Muzeului Goleşti îşi propune editarea şi tipărirea unui
volum dedicat personalităţilor familiei Golescu, în paginile căruia vor fi evidenţiate activităţile
culturale, istorice,sociale, politice în care s-au implicat Goleştii.
• Viaţa Sfântului Andrei, Cercetare; traducere, editare şi tipărire volum; Perioada:
ianuarie - noiembrie 2015.
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Scurtă descriere: Colectivul ştiinţific al Muzeului Goleşti îşi propune editarea şi tipărirea unui
volum dedicat Sfântului Andrei, care să reliefeze viaţa şi activitatea de creştinare a poporului român,
precum şi semnificaţia Creştinismului ca religie. Volumul va fi tipărit şi accesibil pentru toate
categoriile sociale.
• Monumente de arhitectură ţărănească din Almaş-Arad, în muzee etnografice în
aer liber. Cercetare de teren; Monumente de arhitectură ţărănească din Almaş Arad în muzee etnografice în aer liber din România. Perioada: ianuarie octombrie 2015.
Scurtă descriere: Colectivul ştiinţific al Muzeului Goleşti, în parteneriat cu Universitatea de
Vest-Oradea, Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”, Bucureşti şi Muzeul ASTRA, Sibiu îşi propune
editarea şi tipărirea unui volum dedicat arhitecturii ţărăneşti specifice zonei Almaş-Arad, reprezentată
prin gospodării pomicole şi acro-pastorale, din secolul al XVIII-lea, în cele mai mari trei muzee din
ţara noastră: Muzeul Satului, Muzeul ASTRA şi Muzeul Goleşti. Impresionante prin vechimea şi
starea de conservare foarte bună, monumentele de arhitectură populară (case, colne/cămări, mori de
apă etc.) cu o volumetrie aparte şi influenţe primite din occident reprezintă apogeul civilizaţiei
ţărăneşti din zona Arad.
• Mica Unire şi Goleştii. Simpozion judeţean;. Data: 22 ianuarie 2015.
Scurtă descriere: Simpozionul a evidenţiat locul şi rolul boierilor Goleşti în înfăptuirea Unirii
Principatelor Române, din 1859, şi va omagia personalităţile din familia Golescu care au militat şi
luptat pentru realizarea statului modern român.
• Goleştii în imagini şi scrisori, în secolul al XIX-lea. Expoziţie temporară;
Perioada: 22 ianuarie-11martie 2015.
Scurtă descriere: specialişti de la Muzeul Goleşti, împreună cu cei de la Biblioteca Judeţeană
Argeş, au organizat o expoziţie temporară în care au fost etalate fotografii reprezentând membri din
familia Golescu, în diferite ipostaze, precum şi pagini din corespondenţa acestora, în secolul al XIX-lea.
• Program educaţional, cultural şi de agrement:„Muzeul Goleşti între cultură şi
ludic”; tipărire pliante şi materiale promoţionale; Muzeul între cultură şi ludic
– program educaţional, cultural şi de agrement. Iniţiator: Muzeul Goleşti.
Perioada: ianuarie – august 2015.
Scurtă descriere: Prin proiect, Muzeul realizează o ofertă culturală dedicată copiilor
preşcolari care vor avea posibilitatea să viziteze muzeul, să participe la scurte ateliere de meşteşuguri
tradiţionale, la cursuri de dansuri populare, plimbări cu poneii – ca o alternativă de petrecere a
timpului liber.
• Mediatizarea Muzeului Goleşti – politici de marketing. Distribuire pliante şi
oferte educaţionale; Perioada: ianuarie – decembrie 2015.
Scurtă descriere: Echipa de marketing a Muzeului Goleşti urmăreşte dezvoltarea unor noi
politici de atragere a publicului vizitator prin intermediul unor serii de activităţi creative, ca o
alternativă de petrecere a timpului liber. Va realiza şi distribui materiale promoţionale în spaţii
publice, hoteluri, agenţii de turism etc.
• Dragobetele – sărbătoarea dragostei la români, ediţia a IX-a, simpozion judeţean;
Data: 24 februarie 2015.
Scurtă descriere: Muzeul Goleşti, în parteneriat cu instituţii de învăţământ (Şcoala gimnazială
„N. Bălcescu”, Şcoala gimnazială „Ion Pillat”, Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu) şi Şcoala
Populară de Arte şi Meserii din Piteşti, a desfăşurat simpozionul judeţean dedicat sărbătorii dragostei
la români, care s-a derulat sub forma unui spectacol oferit de elevi.
• Mărţişorul satului, mărţişorul oraşului, ediţia a III-a. Daruri pentru Ziua mamei.
Program educaţional pentru gimnaziu: ateliere de creaţie şi expoziţie; Perioada:
26-27 februarie 2015.
Scurtă descriere: Structurat sub forma unor prelegeri despre tradiţia mărţişorului la poporul
român, dar şi la alte popoare, proiectul şi-a propus să ofere copiilor informaţii despre confecţionatul
mărţişoarelor populare şi posibilitatea de a aplica, în cadrul unui atelier de creaţie, cunoştinţele
dobândite. De asemenea, a avut loc şi un alt atelier în care au fost confecţionate cadouri de ziua
mamei. Mărţişoarele realizate de copii au fost expuse publicului vizitator, cu ocazia zilei de 1 martie.
Cele mai frumoase mărţişoare realizate de copii au fost premiate.
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• Tradiţii şi obiceiuri de peste an, în răspunsurile la chestionare etnografice.
Transcriere documente de arhivă; Perioada: martie-noiembrie 2015.
Scurtă descriere: În urma cercetării arhivei Muzeului Etnografic al Transilvaniei, au fost
identificate şi fotocopiate răspunsuri la chestionarele lui Haşdeu şi Muşlea, provenite din localităţi din
judeţele istorice Argeş şi Muscel. Aceste informaţii reprezintă un material etnografic inedit, care va fi
transcris, interpretat şi publicat, în anul 2015. Volumul rezultat va reuni obiceiuri de peste an şi
obiceiuri de sărbători, din 10 localităţi din Argeş şi Muscel.
• Săptămâna altfel: vizite tematice și ateliere: Motive decorative tradiţionale pe
ceramică, ţesături, păpuşi, sticlă, încondeierea ouălor, ed. a IV-a. Ateliere de
creaţie; Perioada: 6 - 10 aprilie 2015.
Scurtă descriere: Pogromul educaţional adresat copiilor va cuprinde 4 teme inspirate din
lumea satului: Cusături – modele arhaice, Arta olăritului, Ţesături tradiţionale, Păpuşile şi poveştile
lor. În cadrul fiecărei teme, copiii participanţi au fost familiarizaţi cu obiecte din patrimoniul
Muzeului. La finalul proiectului, s-a realizat o expoziţie cu creaţiile copiilor. În cadrul acestui
program, au participat elevi din judeţele Olt, Dâmboviţa, Prahova, precum şi din oraşul Bucureşti.
Peste 3000 de vizitatori au trecut pragul muzeului.
• Cercetare de teren: Paloş-Braşov, Şeica Mică-Sibiu. Identificare gospodării cu
profil pomicol şi viticol; Perioada: aprilie – septembrie 2015.
Scurtă descriere: Proiectul îşi propune realizarea unor cercetări etnografice în zonele Sibiului
şi Braşovului (Şeica Mică şi Paloş), în vederea identificării de gospodării viticole şi pomicole necesare
pentru completarea tematicii expoziţionale a Muzeului în aer liber.
• De-a lungul Balcanilor cu…mitul sacrificiului. Simpozion judeţean; Data: 23
aprilie 2015.
Scurtă descriere: Simpozionul judeţean a reunit elevi şi cadre didactice de la licee din judeţul
Argeş (Liceul teoretic „Ion Mihalache”, Topoloveni, Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu”,
Piteşti, care au dezbătut problematica mitului sacrificiului la popoarele balcanice şi, implicit, în
spaţiul românesc.
• „Joii mari” la Muzeul Goleşti - încondeierea ouălor, ediţia a VIII-a. Atelier de
creaţie; Data: 9 aprilie 2015.
Scurtă descriere: A fost deschis un atelier de încondeiere a ouălor de Paşti, în Joia Mare,
unde elevii participanţi au fost iniţiaţi în tainele încondeierii ouălor, sub îndrumarea meşterului
popular Liliana Bursuc, din Galeşu-Argeş. Au participat peste 70 de copii de la Şcoala gimnazială
„Ion Minulescu” din Piteşti.
• 10 mai - Ziua Regalităţii. Conacul - primul popas pe pământ românesc. Simpozion
naţional. Data: 11 mai 2015.
Scurtă descriere: Colectivul ştiinţific al Muzeului Goleşti a omagiat personalitatea Regelui
Carol I şi implicarea Goleştilor în construirea României moderne. La simpozion, au susţinut prelegeri
profesori universitari de la Facultatea de Istorie din Bucureşti, studenţi din Piteşti, precum şi elevi de
la Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu”. Au participat 60 de persoane la activitate.
• 1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului. Manifestare cultural-artistică; Data: 1
iunie 2015.
Scurtă descriere: Elevi din şcoli şi licee argeşene au interpretat scenete cu tematică populară,
inspirate din lumea satului şi din poveştile populare româneşti. Cele mai bune interpretări au fost
premiate de un juriu de specialitate. Participanţii (200) au prezentat o paradă de costume înfăţişând
personaje din lumea poveştilor. Elevii au fost însoţiţi de cadre didactice din următoarele instituţii
şcolare: Şcoala gimnazială „T. Vladimirescu”, Piteşti, şcoala gimnazială „Iulia Zamfirescu”, Mioveni.
• Conferinţă internaţională UNESCO. Tineretul şi muzeele. Ce vor vizitatorii de la
muzeu? Conferinţă internaţională; Data: 11-13 iunie 2015.
Scurtă descriere: Proiectul european, cu participarea reprezentanţilor UNESCO, ALUMNUS
şi ai Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, şi-a propus să caute soluţii pentru atragerea
publicului tânăr şi menţinerea fidelităţii acestuia, promovând schimbul de strategii educaţionale, în
scopul elaborării unor programe comune, în muzee din 16 ţări ale Uniunii Europene şi vecine ale
Uniunii Europene. La lucrările conferinţei, au fost invitaţi directori de muzee din ţară şi străinătate,
specialişti din muzee şi instituţii culturale, reprezentanţi UNESCO. Prin organizarea acestei conferinţe
internaţionale, Muzeul Goleşti şi-a propus reflectarea principalelor aspecte ale activităţii unui muzeu
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contemporan, impresionanta diversitate culturală şi multitudinea ofertelor alternative concurenţiale
existente pe piaţă, căreia instituţia muzeală europeană trebuie să le răspundă, susţinerea schimburilor
de idei şi valori între instituţiile muzeale din ţară şi străinătate. Va fi realizat un studiu sociologic în
şcoli şi licee argeşene, cu scopul de a afla „Ce vor vizitatorii de la Muzeu?” La conferinţă, au
participat 100 de persoane (Muzeul Naţional Peleş, Muzeul de Artă din Craiova, Muzeul Naţional de
Istorie a României, Muzeul Olteniei, Complexul Naţional al Moldovei, Muzeul Judeţean Buzău,
precum şi specialişti din Bulgaria, Turcia, Italia).
• Obiecte restaurate din patrimoniul Muzeului Goleşti - 2015. Catalog expoziţional.
Expoziţie temporară şi lansare catalog; Perioada: 7 iunie – 25 septembrie 2015.
Scurtă descriere: Au fost expuse icoane şi textile din patrimoniul Muzeului Goleşti,
restaurate în anii 2014 – 2015, de către specialiştii în domeniu ai Muzeului Goleşti. A fost tipărit şi
lansat catalogul expoziţiei.
• Vacanţa de vară…la ţară! Arta prelucrării lemnului, ediţia a V-a. Tabără de
meşteşuguri tradiţionale. Perioada: 21 – 26 iunie 2015.
Scurtă descriere: Tabără de meşteşuguri, în care copii de la Şcolile gimnaziale: Râncăciov,
Călineşti - Vale, Ştefăneşti, precum şi de la Şcoala gimnazială „N. Iorga”, grădiniţa „Altina”, Piteşti
au fost iniţiaţi în arta prelucrării lemnului, de către meşterul popular Ioan Rodoş, din Nucşoara, Argeş.
Au participat 40 de copii care au învăţat să sculpteze mici obiecte din lemn, folosind instrumente şi
tehnici populare.
c) Documentarea şi elaborarea proiectelor strategice;
Întocmirea de documentaţii şi rapoarte necesare bunei desfăşurări a activităţilor
Muzeului:
• Documentaţii pentru pregătirea activităţilor din Agenda de manifestări culturale: lecturare
materiale de specialitate, selectare şi editare informaţii culese, realizare prezentări;
• Realizarea diverselor documentaţii şi rapoarte trasate de către conducerea Muzeului;
• Încheierea şi derularea parteneriatelor educaţionale – 40, (identificarea grupurilor ţintă) cu
grădiniţe, şcoli şi licee din judeţul Argeş.
E) Marketing şi relaţii publice:
Promovarea imaginii instituţiei în mass-media locală şi naţională prin comunicate de
presă, interviuri, articole, filme documentare, mailing etc.;
Coordonarea publicaţiilor instituţiei: Monografia Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii
Goleşti, Anuarul Museum, Catalog Fiii Argeşului;
Realizarea de materiale promoţionale şi de prezentare expoziţională: pliante, flyere,
panouri de mari dimensiuni etc.;
Monitorizarea prezenţei instituţiei în mass-media: articole, interviuri, ştiri. Toate acestea
au reflectat o percepţie pozitivă asupra activităţii desfăşurate de către colectivul muzeului;
Promovarea instituţiei ca spaţiu ideal pentru filmări profesionale: au fost realizate, la
Goleşti, filme artistice, documentare şi spoturi publicitare difuzate pe cele mai cunoscute
posturi naţionale de radio şi televiziune;
Realizarea de traduceri şi tehnoredactarea publicaţiilor şi a materialelor promoţionale şi de
prezentare;
Coordonarea şi realizarea activităţilor de secretariat;
Îndrumarea vizitatorilor, în grup sau individual, conform graficelor întocmite;
Evidenţa vizitatorilor, cu ocazia târgurilor anuale şi a expoziţiilor temporare.
F) Activitatea de întreţinere şi supraveghere a spaţiilor expoziţionale:
• Lucrări de întreţinere a infrastructurii: alei, şanţuri pluviale, cosirea ierbii, cultivarea
loturilor agricole ( pomicole și viticole);
• Lucrări de reparaţii: garduri, poduri, porţi, bănci de odihnă;
• Lucrări de restaurare-conservare a monumentelor istorice: stâlpi, cosoroabe, prispe,
pardoseli;
• Repararea învelitorilor din şiţă, şindrilă, paie şi olane.
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G) Activitatea de design digital:
• Efectuarea fotografiilor pentru fişele de evidenţă ştiinţifică şi pentru dosarele de clasare,
conservare şi restaurare;
• Fotografierea aspectelor semnificative din timpul lucrărilor de demontare şi remontare a
construcţiilor din aer liber;
• Fotografierea aspectelor de la principalele manifestări culturale organizate de muzeu:
târguri, tabere de creaţie, expoziţii temporare, simpozioane, sesiuni anuale;
• Tehnoredactarea invitaţiilor şi programelor, cu ocazia manifestărilor culturale ale
muzeului;
• Tehnoredactarea diplomelor, legitimaţiilor, cataloagelor de colecţie şi a altor materiale
publicitare;
• Întreţinerea dotării electronice şi tehnice de birotică;
• Aprovizionarea cu materiale consumabile, pentru buna funcţionare a aparaturii din dotare;
• Tehnoredactarea şi editarea lucrărilor de specialitate elaborate de către colectivul ştiinţific
al instituţiei;
• Administrarea reţelei de calculatoare;
• Elaborarea şi redactarea unor cataloage ale colecţiilor existente în patrimoniul muzeal.
H) Relaţia cu publicul vizitator
În perioada 01.07.2014 – 30.06.2015, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti a înregistrat
un număr de 41390 vizitatori, din care:
Adulţi - 4911;
copii şi pensionari –8105;
fără taxă –27.089 înregistraţi, atât la sediul muzeului, cât şi la evenimentele organizate în
alte muzee sau alte locaţii.
De asemenea, fără taxă, sunt înregistrați vizitatorii participanţi la târguri şi expoziţii
temporare, la „Fiii Argeşului”, tabere de creaţie, delegaţii.
O importanţă deosebită în atragerea publicului vizitator au avut–o parteneriatele educaţionale
încheiate între şcolile din judeţ şi instituţia muzeală (identificarea grupurilor ţintă), cu participarea
unor muzeografi. De remarcat că se observă o creştere a numărului de vizitatori, atât a celor cu taxă,
cât şi a celor fără taxă.
I) Compartiment juridic – resurse umane
Compartimentul Juridic – Resurse Umane, pe perioada 01.07.2014 – 30.06.2015, a efectuat
următoarele activităţi:
1. Activităţi specifice de personal:
• Efectuarea lucrărilor curente de personal:
întocmire decizii şi acte adiţionale pentru acordare drepturi salariale;
întocmire decizii de stabilire şi organizare a unor activităţi pentru bunul mers al
activităţii instituţiei;
actualizarea datelor în REVISAL;
întocmirea lunară a statelor de personal;
reactualizare stat de personal şi organigramă;
stabilirea şi desfăşurarea relaţiilor instituţiei terți pentru prestarea serviciilor
specifice;
2. Activităţi cu caracter juridic:
Întocmirea şi avizarea contractelor de prestări servicii şi a contractelor de lucrări
încheiate cu terţii;
Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului
Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti;
Actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară al Muzeului Viticulturii şi
Pomiculturii Goleşti;
Relaţii de colaborare şi îndrumare cu celelalte secţii, servicii şi compartimente;
Actualizarea fișelor de post;
159

Realizarea activităţilor specifice codului de control intern managerial,
întocmirea, actualizarea şi revizuirea procedurilor operaţionale şi de sistem
necesare bunei funcţionări a activităţii instituţiei;
Perfecţionarea personalului de specialitate pentru un număr de 4 salariați.
J) Compartimentul tehnic
În perioada 01.07.2014 – 31.12.2014, Compartimentul Tehnic a desfăşurat următoarele
activităţi:
Reparat garduri– 513 ml;
Reparat cameră oaspeți – 60 m2;
Reparat pod conac Deal – 1m2;
Reparat poartă gospodărie Topana – 1,6 m2;
Reparat grajd – 105 m2;
Execuție paturi Stâlpeni – 1,8 m2;
Reparat acoperiș bazin – 54 m2;
Reparat împrejmuire bazin hidranți – 50 m2;
Reparat împrejmuire platformă generator – 32 m2;
Reparat alei pietruite – 100 m2;
Reparat împrejmuire gospodărie Arad – 40 m2;
Amenajare spațiu hală - 80 m2;
Amenajare spațiu generator – 16 m2;
Reparat polată – 80 m2;
În perioada 01.01.2015 – 30.06.2015, Compartimentul Tehnic a desfăşurat următoarele
activităţi:
Reparat pod gospodărie Conac de Deal- Gorj, suprafaţă 2 m2;
Reparat pod gospodărie Vrancea – 3 m2;
Reparat pătul Vrancea 6 m2;
Reparat pimniţă cu şopru Băleşti, Gorj, 33 m2;
Reparat pătul Băleşti, Gorj, 6 m2;
Reparat gospodărie Dobridor, Dolj, 6 m2;
Reparat pătul Mehedinţi, 12 m2;
Reparat căzănie Mehedinţi, 24 m2;
Reparat gospodărie Jugur, Muşcel 66 m2;
Reparat Bordei, 8m2;
Reparat gospodărie Dobrogea, 61 m2.
Reparat spaţiu hală 110 m2;
Reparat gard Gospodărie Vrancea 30 ml;
Reparat gard gospodărie Ştefăneşti, Argeş, 80 ml;
Reparat gard gospodărie Băleşti, Gorj, 12 ml;
Reparat gard Mehedinţi, 22 ml;
Reparat gard Arad, 20 ml;
Reparat gard exterior 28 ml;
Reparat gard parc hipic 20 ml;
Reparat instalaţie electrică secţia istorie;
Reparat rafturi depozitul de ceramică;
Confecţionat rame panouri stradale, uşi pod secţia istorie şi bloc administrativ, panou
afişaj, suporţi panouri, balustradă generator, raft, masă.
K) Activităţi administrativ - gospodăreşti
Principala preocupare, în cadrul activităţilor administrativ–gospodăreşti, s–a axat pe
întreţinerea, în perfectă stare, a tuturor construcţiilor, utilajelor, spaţiilor verzi, plantaţiilor de pomi
fructiferi şi viţă – de – vie, aleilor şi a altor bunuri aflate în dotare.
Pentru a putea fi realizate aceste sarcini, au fost întreprinse următoarele activităţi:
aprovizionarea cu materiale necesare bunei funcţionări a tuturor sectoarelor de activitate;
organizarea, îndrumarea şi controlul activităţilor executate de echipa de supraveghetori;
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executarea tuturor lucrărilor de sezon în plantaţiile de pomi fructiferi şi viţă – de – vie;
lucrări de întreţinere a curăţeniei în expoziţii, parcuri şi pe alei;
întreţinerea, în stare de funcţionare, a tuturor utilajelor din dotare;
organizarea parcului hipic, prin:
planificarea solicitanţilor pentru orele de hipism;
desfăşurarea programelor cu elevii la ponei;
întreţinerea parcului hipic;
îngrijirea animalelor din cadrul parcului.
L) Activitatea financiar contabilă
În perioada 01.07.2014 – 30.06.2015, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti a realizat
principalii indicatori, după cum urmează:
Veniturile proprii au fost realizate din vânzarea materialelor de promovare (vederi, pliante,
diapozitive, reviste), taxe vizitare, taxe filmări, taxe echitație, adaos comercial la obiectele valorificate
în regim de consignație ș.a.
VENITURI TOTALE
01.07.2014-31.12.2014
PREVEDERI BUGET
3.396.000

VENITURI PROPRII
PREVEDERI
BUGET

75.000

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

REALIZĂRI
SUMA ŞI
PROCENT
71.294
95%

REALIZĂRI
SUMA ŞI PROCENT
3.392.294
95%
ALOCAŢII DE LA
BUGETUL LOCAL
PREVEREALIDERI
ZĂRI
BUGET
SUMA ŞI
PROCENT
3.321.000
3.321.294
100%

CHELTUIELI TOTALE
01.07.2014-31.12.2014
PREVEDERI BUGET
5.983.000

CHELTUIELI DE
PERSONAL
PREVED
REALIERI
ZĂRI
BUGET
SUMA ŞI
PROCENT
1.921.000
1.911.115
99,50%

CHELTUIELI
MATERIALE
PREVED
REALIERI
ZĂRI
BUGET
SUMA ŞI
PROCENT
3.562.000
3.558.175
99,90%

REALIZĂRI
SUMA ŞI PROCENT
5.969.255
99,8%
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI
CAPITAL
PREVED
REALIPREVED
REALIERI
ZĂRI
ERI
ZĂRI
BUGET
SUMA ŞI
BUGET
SUMA ŞI
PROPROCENT
CENT
500.000
499.965
99,99%

Lista poziţie „Alte cheltuieli de investiţii” defalcate pe categorii de bunuri 01.07.201331.12.2013
- mii lei Denumire produs
Preţ unitar
Total
OBIECTIVE LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI
ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIŢIILOR
Remontarea Magaziei Casei de dogari din Muscel
Remontarea Casei din Stâlpeni Argeş
Reparaţie capitala expoziţia de teascuri şi linuri
DATORII INDEPENDENTE
Sisteme informatice
Pian electric
CHELTUIELI DE PROIECTARE
SF Hanul Goleștilor
PT Hanul Goleștilor
TOTAL

161

160
50
60
50
40
32
8
300
140
160
500

160
50
60
50
40
32
8
300
140
160
500

VENITURI TOTALE
01.01.2015-30.06.2015
PREVEDERI BUGET
REALIZĂRI
2.610.000
SUMA ŞI PROCENT
2.633.000
VENITURI PROPRII
PREVEDERI
BUGET
30.000

REALIZĂRI
SUMA ŞI
PROCENT
53.000
177%

ALOCAŢII DE LA
BUGETUL LOCAL
PREVEREALIDERI
ZĂRI
BUGET
SUMA ŞI
PROCENT
2.580.000
2.580.000
100%

CHELTUIELI TOTALE
01.01.2015-30.06.2015
PREVEDERI BUGET
2.610.000

CHELTUIELI DE
PERSONAL
PREVEREALIDERI
ZĂRI
BUGET
SUMA ŞI
PROCENT
980.000
950.000
97%

CHELTUIELI
MATERIALE
PREVEREALIDERI
ZĂRI
BUGET
SUMA ŞI
PROCENT
1.530.000
1.350.000
88%

REALIZĂRI
SUMA ŞI PROCENT
2.399.994
92%
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI
CAPITAL
PREVEREALIPREVEREALIDERI
ZĂRI
DERI
ZĂRI
BUGET
SUMA ŞI
BUGET
SUMA ŞI
PROCENT
PROCENT
100.000
99.994
99,99 %

Lista poziţie „Alte cheltuieli de investiţii” defalcate pe categorii de bunuri 01.01.201530.06.2015

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumire produs
OBIECTIVE LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI
ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIŢIILOR
Reparație capitală expoziție teascuri și linuri
DOTĂRI INDEPENDENTE
CHELTUIELI DE PROIECTARE
TOTAL

Preţ unitar

- mii lei Total

100
100

100
100

Activitatea s–a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale ce reglementează
organizarea şi dezvoltarea instituţiilor de cultură și ale Consiliului Judeţean Argeş, ordonatorul
principal de credite, instituția noastră beneficiind de un buget corespunzător proiectelor de
dezvoltare şi exigenţelor privind întreţinerea, conservarea şi restaurarea monumentelor istorice.
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CENTRUL DE CULTURĂ „BRĂTIANU”

În perioada 1 iulie 2014- 30 iunie 2015 activitatea Centrului de Cultură „Brătianu” s-a
desfăşurat în conformitate cu lista activităţilor culturale aprobată pentru anul 2014, respectiv pentru
anul 2015 prin Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş.
A. EVENIMENTE CULTURALE
a.1. Acţiuni publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei în perioada 1 iulie 2014 - 30
iunie 2015:
În perioada 1 iulie 2014- 30 iunie 2015 Centrul de Cultură “Brătianu” a înregistrat următoarele
apariţii în mass- media:
1. 14 iulie 2014- Interviu la Radio România Antena Satelor- Despre Tabăra de pictură icoane
pe sticlă;
2. Ancheta, nr. 18-24 august 2014, articolul O vară plină de evenimente la Centrul de
Cultură Brătianu;
3. 4 septembrie 2014- Interviu la Antena 1 Pitești- Despre restaurarea crucii lui Ion C.
Brătianu;
4. Jurnal de Argeș, nr. 1068, 17-23 decembrie 2014, articolul Simpozionul Vintilă Brătianu84 de ani de la moarte;
5. Ancheta, nr. 380, 15-21 decembrie 2014, articolul Vintilă Brătianu, omagiat la 84 de ani
de la trecerea sa în neființă;
6. Ancheta, nr. 378, 1-7 decembrie 2014, articolul Brătienii în istoria românilor;
7. Articole despre evenimentele organizate la Vila Florica publicate pe www.epitesti.ro;
8. 5 decembrie 2014- Emisiune despre Vila Florica la televiziunea regional MDI TV
Târgoviște;
9. 17 decembrie 2014- Emisiune despre Vila Florica la Digi 24 Craiova;
10. 23 ianuarie 2015, Antena 1 Pitești, Interviu despre proiectele culturale pe anul 2015;
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11. Radio România- transmisiune a corespondentului Constantin Pașol din 24 februarie 2015
despre Tabăra de mărțișoare și origami, ediția a VII-a organizată de Centrul de Cultură
Brătianu în perioada 23-26 februarie 2015;
12. TVR 3- 10 martie 2015, Interviu despre Vila Florica;
13. 21 aprilie 2015, ziarul Adevărul, articol despre Vila Florica;
14. 13 mai 2015, ziarul Profitul agricol- săptămânal, articolul Conacul Brătienilor de la
Florica;
15. Radio România Actualități- reportaj despre evenimentul Nopțile muzicale de la Florica,
18 iunie 2015;
16. Radio România Actualități- reportaj în cadrul emisiunii Obiectiv România despre
proiectul Promovarea identității cultural românești prin ateliere de artă, folclor și tradiții
pentru comunitatea islandeză din Akureyri, proiect finanțat de Unitatea de Management a
Proiectului din cadrul Ministerului Culturii pentru Programul PA17/ RO13 “Promovarea
diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”.
Tot în perioada 1 iulie 2014- 30 iunie 2015 s-au realizat următoarele:
- mape de informare cu istoricul Centrului - 1000 bucăți;
- bilete personalizate - 1000 bucăți;
- parteneriate: cu Primăria Ștefănești, cu Școala gimnazială Băbana și cu școala primară
Slătioarele, Colegiul național “Ion C. Brătianu” din Pitești, Colegiul național “Zinca Golescu” din
Pitești, Palatul Copiilor Pitești, Centrul de Tip Familial Valea Mare.
a.2. Acțiuni de restaurare în perioada 1 iulie 2014- 30 iunie 2015:
În vara anului 2014 a fost restaurată de către expertul restaurator Fărtăiaș Vladimir Dan crucea
ce marca mormântul Floricăi și al lui Ion Brătianu. Crucea restaurată se găsește acum în parcul Vilei
Florica și poate fi privită de vizitatori. Tot în vara lui 2014, același expert restaurator a restaurat și
grupul statuar al lui Josef Mestrovic, din parcul vilei, dar și coloana de factură greco- romană și crucea
comemorativă de altar a bisericuței lui Horea din Albac, ce a stat pe proprietate între 1907- 1954.
a.3. Acțiuni de introducere în patrimoniul național a unor obiecte:
S-a reușit în anul 2014 introducerea unor obiecte în patrimoniul național. Astfel, în decembrie
2014, Ministerul Culturii a hotărât ca masa dalată să facă parte din clasa Tezaur, iar alte șapte obiecte:
banca din lemn de cireș, bastonul, fracul lui Dumitru Brătianu, paharul din cristal de Baccarat ce a
aparținut lui Dumitru Brătianu, bustul lui Ionel Brătianu realizat de Ion Jalea, scrinul din biblioteca
suspendată, capul lui Ion Brătianu, ce a fost bust, toate au fost încadrate în clasa Fond.
a.4. Activități editoriale:
În anul 2014 s-a realizat tehnoredactarea, corectarea, tipărirea și lansarea numărului doi al
revistei “Brătienii în istoria românilor. Studii și comunicări”
a.5. Proiecte depuse în perioada 1 iulie 2014- 30 iunie 2015:
Promovarea identității cultural românești prin ateliere de artă, folclor și tradiții pentru
comunitatea islandeză din Akureyri - finanțat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul
Ministerului Culturii pentru Programul PA17/ RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în
cadrul patrimoniului cultural european”.
Obiectivul: determinarea unei mai bune înțelegeri a diversității culturale și consolidarea
dialogului intercultural, prin promovarea identității culturale românești, cu ajutorul atelierelor de artă,
tradiții și meșteșuguri pentru comunitatea islandeză din Akureyri. Proiectul a fost câștigat și se va
derula pe o perioadă de șase luni începând cu data de 1 iunie 2015.
Valoarea proiectului: 15.000 €
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a.6. Evenimentele culturale în perioada 1 iulie 2014- 30 iunie 2015:

Nr.
crt.
1.

Luna/ An

Denumirea evenimentului

Iulie- August
2014

“Tabăra de dezvoltare a
lucrului manual la copii”

2.

August 2014

“Ziua Porților deschise”

3.

August 2014

„De la Brătieni adunate şi
înapoi la lume date...Expoziţii de obiecte
personale şi de fotografii
ale familiei Brătianu”

4.

August 2014

“Vernisajul Expoziţiei
taberei de pictură icoane
pe sticlă”

5.

August 2014

“Tabăra de șah”

6.

August 2014

“Expoziţia de carte veche
din fondul bibliotecii
Centrului de Cultură
“Brătianu”

7.

August 2014

“Vernisajul Expoziţiei
taberei de dezvoltare a
lucrului manual la copii”

8.

August 2014

“150 de ani de la naşterea
lui Ion I.C. Brătianu”

Descrierea evenimentului
S-au înscris la tabără copii din județ, care au
învățat de la meșterul popular Zabet
Magdalena taina lucrului cu andreaua, dar și
a realizării obiectelor ce împodobesc o casă
tradițională românească: sporul casei.
Pe tot parcursul zilei, vizitatorii au putut
vizita în mod gratuit casa Brătienilor.
Evenimentul
a
marcat
deschiderea
Sărbătorilor Argeșului și Muscelului, ediția a
VIII-a.
Au avut loc în cadrul manifestărilor dedicate
Sărbătorilor Argeșului și Muscelului, ediția a
VIII-a. Pe tot parcursul lunii august ne-au
trecut pragul vizitatori interesați de aceste
expoziții.
Vernisajul a avut loc în cadrul manifestărilor
dedicate
Sărbătorilor
Argeșului
și
Muscelului, ediția a VIII-a.
La tabără s-au înscris copii din județ. Tabăra
s-a desfășurat pe parcursul a cinci zile, timp
în care copiii au avut ocazia, supravegheați
de un profesor, să își descopere talentul în
legătură cu acest sport al minții, iar în ultima
zi, în urma tragerii la sorți au avut loc
partidele în urma cărora au fost desemnați
câștigătorii.
Tabăra a avut loc în cadrul manifestărilor
dedicate
Sărbătorilor
Argeșului
și
Muscelului, ediția a VIII-a.
Au fost expuse volume tipărite din anul 1850
până în anul 1935, vizitatorii având
posibilitatea de a vedea atât cărți tipărite în
alfabetul chirilic, dar și cărți tipărite în
alfabetul latin. Expoziția a avut loc în cadrul
manifestărilor
dedicate
Sărbătorilor
Argeșului și Muscelului, ediția a VIII-a.
Vernisajul a avut loc în cadrul manifestărilor
dedicate
Sărbătorilor
Argeșului
și
Muscelului, ediția a VIII-a.
Evenimentul a făcut parte din seria
manifestărilor
dedicate
Sărbătorilor
Argeşului şi Muscelului, ediţia a VIII- a.
Au participat: dr. Călin Gerard, Muzeul
Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Aurică
Smaranda, Bucureşti, prof. univ. dr. Cătălin
Turliuc, Iaşi,
prof. dr. Stan Apostol,

9.

August 2014

“Crosul de la Florica”

10.

Octombrie 2014 “Ziua Internaţională a
Vârstnicului”

11.

Octombrie 2014 „Tabăra de tradiții și artă
decorativă „Sumedru la
Florica”
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Bucureşti, prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei,
Iaşi, prof. dr. Ioan Todea, Bucureşti, ing.
Radu Bellu Gheorghe, Sucursala Regională
de Căi Ferate Braşov, Divizia Patrimoniu,
prof. dr. Aurel Pentelescu, Bucureşti, prof.
Răţoi Florin Gabriel, Şcoala Dumitru
Udrescu, Săpata, Argeş, Petre Rusu, Iaşi,
prof. de istorie gradul I, Rizoaica Mihaela,
prof. de geografie gradul I, Şcoala
Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Mioveni,
Rizoaica Iulian, Şcoala Gimnazială „Liviu
Rebreanu”, Mioveni,
Adriana Băldean,
născută Pleşoianu, Vasile Călimăneanu,
Cvartetul Argesis,veterani ai Asociaţiei
Naţionale a Veteranilor de Război, Filiala
Argeş, ai Filialei Judeţene Argeş “Cultul
Eroilor”, ai Asociaţiei Culturale „Mihai
Viteazul“, Asociaţiei Judeţene Argeş a
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
„Basarab I“.
Concursul a făcut parte din evenimentele
organizate de Centrul de Cultură „Brătianu”
în cadrul Sărbătorilor Argeșului și
Muscelului, ediţia a VIII- a și a fost
organizat pe trei probe sportive care au testat
rezistența și forța copiilor înscriși: proba de
viteză - 50 m, proba de rezistență -600 m și
proba de aruncare a mingii de oină.
La competiție au participat elevi de la
școlile gimnaziale din Ștefănești, Călinești,
Topoloveni și Pitești.
Au fost invitate la Vila Florica persoanele
vârstnice: parcul a fost deschis doritorilor de
plimbare; cei care au dorit să viziteze
Conacul Brătienilor au avut intrarea liberă,
iar pasionaţilor de şah li s-au pus la
dispoziţie table de şah.
Această acţiune a aprins gustul pentru
culoare şi formă în mintea unor elevi
selectaţi de la şcolile din Ştefăneşti şi Valea
Mare, în colaborare cu artişti plastici şi
profesori. Temele lucrărilor de artă
decorativă au fost inspirate din tradiţiile
populare care au însoţit sărbătoarea
Sfântului
Mare
Mucenic
Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir, ce are loc în mod
deosebit în această parte a zonei folclorice
argeșene.

12.

Noiembrie 2014 “In memoriam: Dinu
Pillat”

13.

Noiembrie 2014 “Brătienii în istoria
românilor”

14.

Decembrie
2014

“Vintilă Brătianu- 84 de
ani de la moarte”

15.

Decembrie
2014

“Moș Crăciun în vizită la
Florica”
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Simpozionul a constituit un omagiu adus lui
Dinu Pillat, fiul poetului interbelic Ion Pillat
și al pictoriței Maria Pillat.
Au participat: Monica Pillat, fiica lui Dinu
Pillat, dr. Carmen Brăgaru, cercetător
ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie
Literară "G. Călinescu" din Bucureşti, Barbu
Cioculescu, poet, eseist, critic literar,
membru al Uniunii Scriitorilor din România,
conf.
univ.
George
Ardeleanu,
Departamentul de Studii Literare al
Facultăţii de Litere a Universităţii din
Bucureşti, Clara Mareş, expert al Institutului
de Investigare a Crimelor Comunismului și
Memoria Exilului Românesc (IICCMER), la
Serviciul Analiza Regimului Comunist,
Corneliu Lupeş, membru al Uniunii
Scriitorilor din
România, Alexandru
Munteanu şi Roxana Chiriţă- producători ai
TVR de
filme documentare din seria
Rezistenţa prin cultură.
Simpozionul având deja 15 ani de tradiţie a
încercat să aducă în prim plan personalităţi
marcante care să ofere un plus de informaţii
despre membrii familiei Brătianu.
La eveniment a avut loc şi lansarea cărţii
prof. dr. Ioan Todea, Ion (Ionel) I.C.
Brătianu întregitor şi făuritor al României
moderne (1864- 1927), ţinându-se cont că în
anul 2014, la 20 august s-au împlinit 150 de
ani de la naşterea marelui om de stat, iar la
Centrul de Cultură „Brătianu” acest an a fost
an aniversar Ionel Brătianu.
Au participat: prof. dr. Aurel Pentelescu,
conf. univ. Gavriil Preda, prof. dr. Apostol
Stan, prof. Cornelia Ghinea, Piteşti ing.
Radu Bellu Gheorghe, ing. Cornel
Pascinschi, Sucursala Regională de Căi
Ferate Braşov, istoricul Vasile Tudor, Dinu
Zamfirescu, membru în Colegiul CNSAS,
membri ai Asociaţiei Cadrelor Militare în
Retragere şi În Rezervă „Basarab
I”,reprezentanţi ai Muzeului Viticulturii şi
Pomiculturii Goleşti.
Simpozionul s-a dorit a fi un omagiu adus
celui care prin faptele sale a contribuit la
realizarea şi construcţia unei Românii unite
şi moderne. În acest sens, în cadrul
simpozionului a avut loc un concurs de
lucrări ştiinţifice pentru elevii de gimnaziu,
stabilindu-se ca temă viaţa şi personalitatea
marelui om politic care a făcut parte din elita
Brătienilor.
Instituţia a fost cea care a avut parte în anul
2014 de colindători.

16.

Ianuarie 2015

“Concursul “Mihai
Eminescu, poet național”

17.

Ianuarie 2015

“Hai să dăm mână cu
mână”

18.

Februarie 2015

“Pia Brătianu, bunica
României Mari”

19.

Februarie 2015

“Dragobetele sărută
fetele“

Ne-au colindat: copiii de la clasa de
sculptură a meşterului popular Ion Rodoş,
din localitatea Corbi, judeţul Argeş,
Asociaţia culturală „Corul Veteranilor”
Mihai Viteazul din Piteşti.
În data de 15 ianuarie 2015, a avut loc la
Centrul de Cultură “Brătianu” un recital de
poezie- Concursul “Mihai Eminescu, poet
național” , a IV-a ediție. Concursul s-a
desfășurat în cadrul Zilei Culturii Naționale,
anul acesta împlinindu-se 165 de ani de la
nașterea marelui poet Mihai Eminescu.
S-au înscris
la concurs cu poezii
aparținând lui Mihai Eminescu, un număr de
peste 30 de copii din clasele V-VIII de la
Școala gimnazială “Vintilă Brătianu”, dar și
de la Școala gimnazială “Constantin
Brâncoveanu”, ambele din Ștefănești.
Centrul de Cultură “Brătianu” a organizat în
data de 23 ianuarie 2015, ediția a X-a a
evenimentului Hai să dăm mână cu mână.
Manifestarea a fost dedicată Micii Uniri din
24 ianuarie 1859, moment extrem de
important pentru istoria poporului român.
Au participat membrii Corului Veteranilor
“Mihai Viteazul” din Pitești, copiii de la
Școala
Gimnazială
“Constantin
Brâncoveanu”, copii de la Școala gimnazială
Băbana, dar și copii de la Școala primară
Slătioarele.
Centrul de Cultură “Brătianu” a organizat o
vizită la Colegiul național “Ion C. Brătianu”
din Pitești pentru a vorbi elevilor despre
viața celei care a fost supranumită Bunica
României Mari, Pia Brătianu.
Am descris elevilor momentele excepționale
prin care a trecut Pia Brătianu de- a lungul
vieții sale. Am prezentat fotografii din
diverse momente ale vieții sale, alături de
familie și prieteni, am citit din amintirile
membrilor familiei și am lecturat o mică
parte din corespondența dintre Ion C.
Brătianu și soția sa, Pia Brătianu.

Centrul de Cultură „Brătianu” în parteneriat
cu Casa de Cultură din Ştefăneşti a organizat
cea de-a XI- a ediţie
a spectacolului
Dragobetele sărută fetele.
Au
participat la spectacol Palatul Copiilor din
Piteşti, Grădiniţa „Vintilă Brătianu” din
Ştefăneşti,
Complexul
de
Servicii
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20.

Februarie 2015

“Tabăra de mărțișoare și
origami”

21.

Martie 2015

“Și ele fac parte din
neamul Brătienilor”

22.

Martie 2015

“Ziua internațională a
poeziei”

23.

Martie 2015

“Ion Pillat, 124 de ani de la
naștere ( 31 martie 189117 aprilie 1945)”
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Comunitare pentru Copilul în Dificultate
„Sf. C-tin şi Elena” din Piteşti, Şcoala
gimnazială „Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti,
Şcoala Populară de Arte şi Meserii din
Piteşti.
Centrul de Cultură “Brătianu” a organizat
în săptămâna 23-27 februarie 2015 ediția a
VII- a a Taberei de mărțișoare și origami.
La tabără au participat elevi de la:Colegiul
Național “Zinca Golescu” din Pitești,
Complexul de Servicii pentru Copiii cu
Handicap Valea Mare, Școala gimnazială
„Vintilă Brătianu” din
Ștefănești,
Complexul de Servicii pentru Copilul în
Dificultate „Sf. Constantin şi Elena” din
Pitești,
Școala gimnazială „Constantin
Brâncoveanu” din Ștefănești.
Au participat la Tabăra de mărțișoare elevi
de la Colegiul Național “Zinca Golescu” din
Pitești. Aceștia, elevi în clasele a IX-a, a Xa, a X-a, s-au implicat într-un proiect de
voluntariat ce desfășoară în perioada
februarie- martie- aprilie 2015. Proiectul se
numește Dăruind vei dobândi: iubire,
speranță, credință.
Centrul de Cultură “Brătianu” a organizat în
data de 6 martie 2015 cea de-a IV-a ediție a
simpozionului Şi ele fac parte din neamul
Brătienilor.
Au
participat: dr. Carmen Brăgaru,
cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi
Teorie Literară “G. Călinescu”, București,
prof.
Ioan Todea, București, Emanuel
Bădescu, istoric, București, prof. Manea
Alina, director al Colegiului Național “Ion
C. Brătianu”, Pitești, prof. Cergan Cristina,
inspector de limba și literatura română la
Inspectoratul Școlar Județean Argeș.
În data de 20 martie 2015, Centrul de
Cultură “Brătianu” a sărbătorit poezia. Și nu
oricum, ci, prin creațiile proprii ale unor
copii deosebiți din Pitești și din Ștefănești.
Au participat:Palatul Copiilor, Pitești, Școala
gimnazială “Marin Preda”, Pitești, Colegiul
Național “Zinca Golescu”, Pitești, Școala
gimnazială “Vintilă Brătianu”, Ștefănești,
Școala Nr. 1 Ștefănești.
Personalitatea despre care am vorbit elevilor
a fost poetul Ion Pillat, căci în data de 31
martie 2015, s-au împlinit 124 de ani de la
nașterea sa. Poetul Ion Pillat este descendent,
prin tată, al unei vechi familii de boieri din
țară, familia Pillat, iar prin mamă, cu familia
Brătianu, căci aceasta era fiica lui Ion C.
Brătianu și a Piei Brătianu.

24.

Aprilie 2015

„Programul național Școala
Altfel Să fii mai bun”

25.

Aprilie 2015

“Simpozionul naţional
Tradiţii la români Sângiorgiu sau Cavalerul
Trac”

26.

Mai 2015

„Concursul cu premii „9
mai- Ziua Europei”

27.

Mai 2015

“Vila Florica, un loc vizitat
de regii şi reginele
României”

28.

Mai 2015

“Vila Florica, citadela
Brătienilor”
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Vizitarea Vilei Florica şi participarea
copiilor la atelierul de încondeiat ouă în
cadrul programului naţional al Ministerului
Educaţiei Naţionale.
Centrul de Cultură “Brătianu” a organizat
cea de-a IX-a ediție a Simpozionului
naţional Tradiţii la români- Sângiorgiu sau
Cavalerul Trac.
Simpozionul a fost dedicat lui Gheorghe
Brătianu,
istoric și om politic român,
profesor universitar, membru al Academiei
Române, fiul lui Ion I.C. Brătianu și al
Mariei Moruzi.
Au participat cu lucrări despre Gheorghe
Brătianu atât cadre didactice , cât și elevi. De
asemenea,
anul
acesta
în
cadrul
simpozionului au fost premiați trei elevi de
la Colegiul național Ion C. Brătianu,
respectiv de la Colegiul național Zinca
Golescu, ambele din Pitești, care au
participat la concursul “Gheorghe Brătianu,
mare istoric martir” demarat de instituția
noastră, concurs cu lucrări științifice și
comunicări legate de viața și activitatea
profesională a lui Gheorghe Brătianu. Din
multitudinea de lucrări, au fost alese acestea
trei pentru a fi premiate. Cei trei elevi au
avut ocazia de a-și prezenta lucrările celor
prezenți, urmând ca acestea să fie publicate
într-un viitor număr al revistei Brătienii în
istoria românilor. Studii și comunicări,
revista Centrului de Cultură “Brătianu”.
În data de 7 mai 2015, Centrul de Cultură
„Brătianu” a organizat concursul „9 maiZiua Europei”, ce se află la a VIII- a ediţie.
Concursul a avut loc la Şcoala gimnazială
„Marin Preda” din Piteşti.
Centrul de Cultură “Brătianu” a marcat la
Școala gimnazială “Tudor Vladimirescu” din
Pitești, Ziua Monarhiei.
În cadrul acestui eveniment s-a vorbit
elevilor de clasa a VIII-a de la această școală
despre relațiile de-a lungul timpului dintre
familia Brătianu și Familia Regală a
României.
Centrul de Cultură “Brătianu” a organizat o
întâlnire cu elevii claselor a IX- G, a X-a H
și a X-a I, elevi ai Colegiului Național
„Zinca Golescu” din Pitești.
Întâlnirea a avut ca scop promovarea Vilei
Florica, am vorbit elevilor despre toate
etapele construcției casei de suflet a
Brătienilor, despre toate vizitele importante
ce s-au făcut aici, dar și despre viața de
familie a Brătienilor ce s-a desfășurat pentru

29.

Mai 2015

“Ziua Europeană a
parcurilor”

30.

Iunie 2015

“Nopțile muzicale de la
Florica”

31.

Iunie 2015

“Ziua Universală a Iei”

o lungă perioadă de timp chiar în acest loc.
Centrul de Cultură „Brătianu” a marcat în
data de 21 mai 2015, la Ştefăneşti, Ziua
europeană a parcurilor.
S-au implicat în această acţiune copiii de la
Şcoala
gimnazială
„Constantin
Brâncoveanu”.
S-a organizat o întâlnire a iubitorilor de
cultură și de frumos cu Cvartetul Argesis,
care a oferit o selecție de tangouri, valsuri,
muzică românească, dar și clasică.

Întâlnire cu copiii de la Centrul de Tip
Familial Valea Mare. A avut loc o paradă a
portului popular românesc, cu costume din
județul Muscel, o scurtă prezentare a
istoricului Iei.

B. RESURSE UMANE:

Anul 2014
Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.
113/25.07.2013

Stat funcţii

Organigrama

8 posturi, din care 4 posturi
vacante;

trei compartimente: strategie culturală;
resurse umane-marketing, achiziţii publice;
financiar-contabil;

Tipul cursului
Program de formare profesională pentru ocupaţia de manager cultural,
modulul I și modulul II- Programul de perfecționare Managementul
instituțiilor de cultură în cadrul Institutului Național pentru Cercetare și
Formare Culturală
Etica, integritate, masuri de prevenire şi combatere a corupţiei la nivelul
instituţiilor publice
Metode şi instrumente pentru eficientizarea activităţii instituţiilor publice
Evaluarea conformităţii implementării sistemului de control intern
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Iulie 2014
1 salariat

Iunie 2015
-

1 salariat

-

1 salariat
1 salariat

-

Promovarea personalului din instituţie

Nr. de salariaţi promovaţi

Iulie 2014
1

Iunie 2015
1

2014
1

2015
-

Trecerea la o nouă gradaţie

Nr. de salariaţi care au trecut la gradaţii noi

Sancţiuni
2014
0

2015
0

C. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale
altor organisme de control în anul 2014

Anul/ Audit intern

Denumirea raportului de audit

2014/ Consiliul Judeţean
Argeş – Audit Public Intern
2014/Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Argeş Inspecţia Fiscală
2014 / Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “Cpt. Puică
Nicolae” al Judeţului Argeş Inspecţia de prevenire

Evaluarea procesului bugetar şi a
sistemului financiar – contabil
Inspecţie fiscală parţială conform
OG nr.92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată cu
modificările şi completările
ulterioare
Respectarea prevederilor legale în
domeniul situaţiilor de urgenţă

Nr.
recomandări
10
2

3

Gradul de
implementare
Implementate
100%
Implementate
100%

Implementate
100%

D. SITUAŢIA ECONOMICĂ:
Situaţie privind veniturile realizate în Perioada iulie - decembrie 2014
Denumire venituri

Suma

Venituri din alimentaţie publică

28.542

Venituri din cazare

12.728

Venituri din taxă vizitare

4.093

Venituri din taxă sală şedinţă

2.425
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Venituri din filmare

1.118

Venituri din vânzări mărfuri magazin

836

Venituri din anii precedenţi

0

Total venituri realizate

49.742

În perioada iulie - decembrie 2014, instituţia a executat bugetul după cum urmează:
I. Venituri
Prevederi
Încasări
%
Anuale
realizate
Venituri proprii total
120.000
57.442
47,86
Din care:
Venituri din taxă sală
2.425
Venituri din cazare
12.728
Venituri taxe vizitare și ghidaj
4.093
Venituri vânzare magazin suveniruri
836
Venituri din alimentaţie publică
36.242
Venituri taxă filmare
1.118
Venituri din anii precedenţi
0
II. Transferuri de
la bugetul local
Total venituri
CHELTUIELI

1.026.800

1.163.760

592.016

50,87

1.126.800

1.283.760

649.458

50,59

iniţiale
I. Transferuri de la C.J.A.
1.020.000
Din care:
Subv. chelt. personal
120.000
Subv. chelt. materiale
900.000
Subv. pt. inst. publice
0
dest. sect. de dezvoltare –
proiecte cu finanţare din fonduri externe

definitive plăţi efectuate
1.163.760
709.465

II. Cheltuieli din
Venituri Proprii
Cheltuieli materiale
Total cheltuieli

Prevederi
Finale 2014
120.000
1.283.760

Prevederi
An 2014
100.000
1.120.000

129.700
1.028.300
5.760

%
60,96

61.819
647.646
-

47,66
62,98

Plăţi
efectuate
57.442
766.907

%
47,86

Cheltuielile efective aferente perioadei 01 iulie – 31 decembrie 2014 au fost în sumă de
986.999 lei.

Situaţia veniturilor realizate în perioada ianuarie - mai 2015
Denumire venituri

Suma

Venituri din alimentaţie publică

20.256

Venituri din cazare

10.326
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Venituri din taxă vizitare şi ghidaj

4.007

Venituri din taxă sală şedinţă

1.176

Venituri din filmare

430

Venituri din vânzări mărfuri magazin

576

Venituri din prestări servicii deşeuri

10

Venituri din taxă fotografiere amatori

216

Venituri din anii precedenţi

9.480

Total venituri realizate

46.477

În anul financiar 2015, la nivelul trimestrului II luna mai, instituţia a executat bugetul
după cum urmează:
1. VENITURI

I. Venituri proprii total 113.000
din care:
Venituri din taxă sală
Venituri taxe vizitare şi ghidaj
Venituri din cazare
Venituri din alimentaţie publică
Venituri din taxă filmare
Venituri magazin suveniruri
Venituri din anii precedenţi
Venituri din prestări servicii deşeuri
Venituri din taxă fotografiere
II. Transferuri de
la bugetul local
Subv. chelt. personal
Subv. chelt. materiale
Total venituri
2. CHELTUIELI
I. Transfer de la B.L.
Din care:
Subv. chelt. personal
Subv. chelt. materiale
Subv. chelt. de dezvoltare
II. Cheltuieli din
Venituri Proprii
Cheltuieli materiale
Total cheltuieli

Prevederi
an 2015
lei
53.000

Prevederi
trim. II 2015
lei
39.099

Încasări
realizate
lei
69,80

%

864
4.007
8.034
15.568
344
576
9.480
10
216
1.113.000
200.000
900.000
1.226.000

595.000
95.000
500.000
648.000

Plăţi
efectuate
1.113.000
08.000
200.000
900.000
13.000
Prevederi
An 2014

95.000
500.000
13.000

476.000
59.000
417.000
512.997

456.463
50.794
405.669
-

Prevederi
trim IV.2014

Plăţi
efectuate

113.000

53.000

39.099

1.226.000

661.000

495.562

IV. Cheltuielile efective pe trimestrul II luna mai 2015 sunt în sumă de 569.499 lei
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80,00
79,16

75,08
53,47
81,13

73,77

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ARGEŞ

Instituție publică în subordinea Consiliului Județean Argeș, Biblioteca Județeană “Dinicu
Golescu” pune la dispoziția cetățenilor din municipiu și județ peste 450.000 documente specifice:
cărți, publicații periodice și seriale, cărți poștale ilustrate, manuscrise, lucrări de artă, documente
audio-video ce conțin informații din toate domeniile cunoașterii umane.
Instituție cu rol fundamental în societatea cunoașterii, Biblioteca și-a stabilit și îndeplinit
strategii care au urmărit: să asigure accesul la toate tipurile de informații; să ofere adulților posibilități
de instruire permanentă; să inițieze utilizatorii și personalul în folosirea tehnologiilor informaționale;
să le permită accesul la calculatoare și aplicații software; să sprijine menținerea identității și
activităților culturale în cadrul comunității, să acceseze fonduri externe.
Pentru activitatea managerială fundamentale au fost următoarele obiective:
- racordarea bibliotecii la standardele naționale și europene, în sensul folosirii tuturor
serviciilor în scop de informare, cercetare, educație și recreere, toate puse în slujba
comunității;
- pornind de la faptul că, în cadrul societății informaționale, biblioteca trebuie să aibă un rol
de importanță strategică, automatizarea și informatizarea devin obiective obligatorii;
- biblioteca județeană, ca instituție de cultură, trebuie să pună în valoare cultura națională,
fiind, în același timp, și un element de bază al educației permanente;
- folosirea eficientă a personalului, a bugetului alocat pentru asigurarea unor servicii de
bibliotecă de calitate și pentru o achiziţie de documente de bibliotecă care să acopere o
paletă cât mai largă de interese de lectură;
- conlucrarea eficientă cu Consiliul Județean, în sensul propunerii unor proiecte viabile de
dezvoltare a bibliotecii județene;
- colaborarea permanentă cu celelalte instituții de cultură, o bună publicitate a întregii
activități desfășurate de bibliotecă;
- colaborarea fructuoasă cu bibliotecile mari din țară, cu Asociația Națională a Bibliotecilor
Publice și Bibliotecarilor din România, cu celelalte asociații de profil.
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Dorim să subliniem faptul că aceste obiective au fost în mare parte atinse, lucru pe care o să-l
demonstram prezentând succint principalele programe și proiecte care au asigurat dezvoltarea
instituției precum și principalii indicatori statistici capabili să exprime evoluția și performanțele
Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș.

Programul privind constituirea, organizarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor
În cadrul acestui program s-au avut în vedere două direcții de dezvoltare: dezvoltarea
permanentă a colecțiilor și modernizarea bibliotecii prin automatizare și informatizare, în consonanță
cu exigențele societății informaționale în scopul îndeplinirii misiunii bibliotecii:

Proiectul de dezvoltare a colecţiilor
Prin acest proiect se dorește armonizarea intereselor de informare, studiu, lectură ale
utilizatorilor, cu criteriile profesionale, specifice bibliotecilor: asigurarea profilului enciclopedic
(lucrări din toare domeniile cunoașterii), continuitatea și actualitatea colecțiilor, valoarea științifică și
culturală a publicațiilor, achiziționarea lucrărilor cu caracter argeșean, îndeplinirea, în conformitate cu
Legea nr. 111/1995, a funcției (specifică bibliotecilor județene) de depozit legal local.
În cursul anului 2013 s-au achiziționat și prelucrat un număr de 10.547 documente de
bibliotecă, respectiv 6.865 titluri. Dezvoltarea colecțiilor s-a realizat în proporție de 34% din surse
bugetare și 66% din donații diverse. În urma uzurii fizice sau morale s-a operat scăderea unui număr
de 9.539 volume.
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Dinamica completării colecțiilor este prezentată în următorul grafic:

În prima jumătate a anului 2014 numărul documentelor intrate în colecțiile bibliotecii a fost de
4110 exemplare din care 2091 exemplare achiziționate din alocații bugetare și respectiv 2019
exemplare din donații.
Pe parcursul perioadei raportate s-au contractat un număr de 97 abonamente la ziare și reviste
românești precum și la publicații ale Monitorului Oficial.
Implementarea unor tehnici moderne de lucru în prelucrarea publicaţiilor a avut drept
consecință eficientizarea informării publicului, prin intermediul catalogului electronic putându-se
obține informațiile dorite într-un timp scurt.
Proiectul de modernizare IT şi consolidarea automatizării proceselor biblioteconomice
Proiectul are drept scop lărgirea accesului la informație (acces neîngrădit al publicului la
informații, informare și documentare globală, rapidă și calitativ superioară) prin:
- continuarea procesului de automatizare a proceselor biblioteconomice și a serviciilor
prestate de biblioteca public;
- dezvoltarea serviciilor la distanță prin intermediul paginii web și creșterea accesibilității
bibliotecii prin disponibilizarea informațiilor prin dispozitive mobile.
În perioada evaluată s-a continuat derularea programului de informatizare și automatizare a
Bibliotecii pe baza sistemului integrat de bibliotecă, asigurarea suportului hardware și software
necesar suportării creșterii traficului de date din Intranetul Bibliotecii, precum și întreținerea rețelei
existente.
- S-a realizat conversia și trecerea la noul sistem integrat de bibliotecă TinRead, sistem care
dă posibilitatea: alinierii la tehnologiile actuale și o mai bună prezență în spațiul web2.0;
dezvoltării serviciilor de bibliotecă și facilități sporite dedicate utilizatorilor; modernizarea
modului de lucru al bibliotecarilor prin eliminarea redundanței în prelucrarea informației
bibliografice și alinierea la unitatea descrierilor bibliografice la nivel național;
- S-a realizat mentenanța site-urile bibliotecii (versiunea desktop și versiunea pentru
dispozitive mobile), site-uri care includ instrumente web 2.0 utile în eficientizarea
procesului de comunicare cu utilizatorii. S-au postat peste 100 de informații pe site-ul
bibliotecii.
În anul 2013, numărul vizitatorilor virtuali pe site-ul bibliotecii a fost de 21.387 (vizitatori
unici) respectiv 34.053 număr vizite virtuale la biblioteca (www.bjarges.ro). In primele cinci luni ale
anului 2014 numărul vizitatorilor virtuali pe site-ul bibliotecii a fost de 9300 (vizitatori unici) respectiv
17.991 număr vizite virtuale la bibliotecă.
- În perioada prezentată s-au oferit 315 referințe electronice, prin email, în cadrul serviciului
intreababiblioteca@bjarges.ro;
- S-a machetat și tehnoredactat forma electronică a 2 buletine de informare (ED@rges și
Bibliosphere) respectiv a 16 apariții;
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- S-a realizat supravegherea rețelei de calculatoare, pentru menținerea la parametri optimi de
funcționare și s-a asigurat securitatea datelor prelucrate. De asemenea s-a realizat
gestionarea permanentă a bazelor de date (cărți și informații prelucrate, produse software
gen Lex Expert etc.) prin operațiuni de upgradare, administrare și salvare a datelor pentru
prevenirea pierderilor acestora.
Rețeaua informatică a bibliotecii este constituită din 3 servere și 57 calculatoare în secțiile cu
public. O astfel de rețea de mare întindere și complexitate, prin varietatea operațiunilor executate, a
necesitat atenție și preocupare continuă pentru rezolvarea tuturor problemelor apărute, în timp util.
Prin urmare, pentru a garanta funcționarea fără incidente a sistemului informatic s-a asigurat
depanarea, supravegherea și asistența tehnică de către personalul specializat al instituției.

Programul privind promovarea colecțiilor și serviciilor de bibliotecă
Proiectul de valorificare complexă a potenţialului informaţional al tuturor resurselor
documentare ale bibliotecii
Serviciul Comunicarea Colecţiilor asigură relațiile cu publicul și lectura la nivelul întregii
comunități argeșene pe tot parcursul săptămânii, cu excepția zilei de duminică, prin următoarele secții:
Secția Beletristică, Secția Știință și Tehnică, Secția pentru Copii și Tineret, Secția cataloage
electronice, Secția pentru carte religioasa, Sala de Lectură, Secția Presă, Periodice și Legislație, Secția
Referințe electronice și Internet, Secția Colecții Speciale, Filialele din cartierele Craiovei și Prundu.
În perioada 1 iulie 2013-1 iunie 2014 Biblioteca Județeană Argeș “Dinicu Golescu” a
înregistrat, la principalii indicatori de activitate, următoarele date statistice:
- utilizatori înscriși: 11142;
- documente de bibliotecă consultate: 617623:
- frecvența utilizatorilor: 198835.
Prin proiectul de valorificare complexă a potenţialului informaţional al tuturor resurselor
documentare ale bibliotecii ne-am propus și continuarea dezvoltării unui mediu digital de căutare și
regăsire a informațiilor prin:
- tratarea selectivă, în mod analitic, pe criterii, a articolelor din periodice, a capitolelor din
lucrări monografice sau a componentelor altor tipuri de documente;
- îmbogățirea cataloagelor electronice proprii prin prelucrarea curentă și retrospectivă a
tuturor categoriilor de publicații;
- diversificarea temelor şi subiectelor care fac obiectul expoziţiilor de carte periodice.
În perioada menționată biblioteca a realizat 81 expoziții info-documentare și a participat cu 14
articole de specialitate și comunicări științifice publicate/prezentate la nivel naţional.
Între articolele de specialitate publicate sau prezentate la conferințe naționale sau
internaționale prezentăm câteva, semnificative pentru domeniile abordate:
Articole publicate:
- Sachelarie, Octavian Mihail. Biblioteca publică în societatea informației și cunoașterii.
În: Istoria cărții și bibliotecilor.- Târgoviște, Editura Bibliotheca, 2013, pp.181-190;
- Sachelarie, Octavian Mihail, Viitorul bate la uşă. Răspundem? În: Biblioteca: Revistă de
Bibliologie şi Ştiinţa Informării, anul XXIV, nr.1, anul 2013, pp. 36-38;
- Voinicu, Mihaela, Europe Direct Argeş - un nou început. În:Biblioteca: Revistă de
Bibliologie şi Ştiinţa Informării, anul XXIV, nr. 1, 2013, pp.11-12;
- Roşoiu, Maria Magdalena; Rădulescu, Gabriela, Ziua Naţională, sărbătorită la
Biblioteca Judeţeană ,,Dinicu Golescu Argeş”. În: Biblioteca: Revistă de Bibliologie şi
Ştiinţa Informării, anul XXIV, nr. 1, anul 2013, pp. 26-28;
- Baciu, Cristina, Profesionalism şi creativitate în expoziţia de bibliotecă. În: Revista
Biblioteca: Revistă de Bibliologie şi Ştiinţa Informării, anul XXIV , nr. 3, 2013, pp. 92-95;
- Baciu, Cristina, Profesionalism şi creativitate în expoziţia de bibliotecă. În: Revista
Biblioteca: Revistă de Bibliologie şi Ştiinţa Informării, anul XXIV , nr. 3, 2013, pp. 92-95;
- Voinicu, Mihaela, Bibliotecile publice și mediul online. În: Revista Biblioteca: Revistă
de Bibliologie şi Ştiinţa Informării, anul XXIV, nr. 6, 2013, pp.175-177;
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- Baciu, Cristina, Cristian Bădiliță: poeme cu păsări și extraterești. În: Revista
Biblioteca: Revistă de Bibliologie şi Ştiinţa Informării, anul XXIV , nr. 6, 2013, pp. 189190;
- Penau, Mihaela. Altfel ... De Ziua Bibliotecarului. În Revista BiblioMagazin suplimentbuletinul informativ al ANBPR, luna octombrie, anul 2013, septembrie, pp. 12-13;
- Litră, Dorina, ,,Biografii selective: Tudor Muşatescu”. În: Revista Nomen Artis- Dincolo
de tăcere (în colaborare cu Viorela Codreanu-Tiron), nr.18/2013.
Comunicări științifice:
- Picui, Lucreția – comunicare cu titlul ”Cartea – piesă de muzeu. Valorificarea
patrimoniului Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș”, susținută în cadrul
Conferinței Internaționale UNESCO ”Tineretul și muzeele”, Golești (13-15 iunie 2013);
- Rudi, Răzvan – comunicare cu titlul ”Comuna Negrești reflectată în izvoarele Primului
Război Mondial”, susținută în cadrul Sesiunii internaționale de comunicări a Muzeului
Municipal Câmpulung Muscel (19 septembrie 2013);
- Picui, Lucreția – comunicare cu titlul ”Ex-librisul pe cartea veche și rară din Biblioteca
Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș”, susținută în cadrul Simpozionului Național
”Contribuții la conceptul de istorie a cărții bibliotecilor”, Târgoviște (27 septembrie 2013).
Proiectul de dezvoltare de servicii şi facilităţi de informare pentru utilizatori
Prin acest proiect ne-am propus:
- dezvoltarea bazei de date online de bibliografii/ domenii;
- reingineria permanentă a paginilor web gestionate de bibliotecă cu scopul de a face cât mai
vizibile resursele și serviciile acesteia. Utilizarea instrumentelor web 2.0, comunicarea
activă a bibliotecii în rețelele de socializare utile și adecvate scopurilor instituției.
Numărul bibliografiilor nou construite a fost de 37 iar al celor actualizate a fost de 13.
Continuând activitatea anului precedent, serviciul de informare europeană Europe Direct
Argeș a editat buletinul de informare ED@arges, cu apariție lunară, în format electronic, buletin
difuzat către 305 destinatari (școli, licee, autorități publice locale, biblioteci publice din județ și din
țară). ED@rges poate fi consultat online la adresa http://www.edarges.ro/www/?cat=16
Începând cu anul 2011 Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România - filiala Argeș,
cu sediul în Biblioteca Județeană Argeș, a început editarea unei reviste cu apariție trimestrială Bibliosphere, revistă care se difuzează, în format electronic, tuturor bibliotecilor publice din județ și
din
țară.
Bibliosphere
poate
fi
consultat
online
la
adresa
http://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional/anbpr-filiala-arges/
În același timp biblioteca s-a preocupat de dezvoltarea ofertei ce priveşte educaţia informală
prin furnizarea de sesiuni de instruire/ ateliere de lucru în scopul cunoaşterii, de către utilizatorii
bibliotecii (pensionari, şomeri, persoane defavorizate) a modului de utilizare a echipamentelor de
calcul și a unor aplicații soft în scopul dobândirii de abilități necesare utilizării tehnologiilor moderne.
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Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș a organizat următoarele sesiuni de instruire:
- Curs de instruire IT/Lib, destinat bibliotecarilor din bibliotecile publice din județ, pentru un
grup de participanți de 9 bibliotecari;
- Curs de instruire ”Bazele serviciilor noi de bibliotecă”, destinat bibliotecarilor din
bibliotecile publice din județ, desfășurat în 3 sesiuni pentru un grup de participanți de 34
bibliotecari;
- Curs de instruire ”Dialog IT între generații - inițiere în lucrul cu calculatorul”, destinat
pensionarilor și șomerilor, desfășurat în martie 2013 pentru un grup de participanți de 9
persoane;
- Curs ”Digitales”, destinat inițierii în softuri de prelucrare grafică, pentru un grup de 8
seniori;
- Curs de inițiere în limba persană, desfășurat săptămânal, pentru un grup de 10 cursanți;
- Curs ”BiblioScop”, centrat pe formarea abilităților de comunicare și marketing, adresat
unui număr de 8 bibliotecari din județ;
- Sesiune de informare ”Istoria cărții în Biblioteca Județeană Argeș” , activitate adresată unui
grup de 60 de studenți de la Universitatea din Pitești.
- Curs de caligrafie și istoria scrisului și tiparului, adresat unui număr de 10 cursanți.
Aceste cursuri și sesiuni au fost susținute de către traineri acreditați din cadrul bibliotecii,
profesori, bibliotecari sau voluntari.

Proiectul de asistenţă metodologică acordată bibliotecilor publice din judeţ – funcție
specifică bibliotecilor județene, vizează revigorarea și creșterea eficienței acestora în comunitate, ca
structuri apte să aibă răspunsuri pentru fiecare problemă de natură informațională, educațională, de
formare continuă și culturală a membrilor comunității.
În cadrul acestui proiect componenta principală o constituie continuarea implementării
Programului Național Biblionet și extinderea numărului de biblioteci intrate în acest program.
În anul 2013 numărul bibliotecilor publice din Argeș care au intrat în Programul Biblionet a ajuns
la 69.
O imagine de ansamblu a dimensiunii activității bibliotecilor din județ coordonate
metodologic de biblioteca județeană este dată de următoarele date statistice:
- Nr. utilizatori activi în bibliotecile din judeţ (comunale, orășenești și municipale): 36.181;
- Nr. documente de bibliotecă achiziţionate şi înregistrate în bibliotecile din judeţ: 12.648;
- Frecvenţa utilizatorilor la bibliotecile din judeţ: 278.186.
Proiectul de promovare şi marketing
În scopul sporirii vizibilităţii bibliotecii şi a promovării active a acesteia prezentăm câteva
direcții în care s-a lucrat:
- Încheierea de parteneriate în scopul transformării Bibliotecii într-un mediu propice
relaţionării dintre universităţi, instituţii publice de cultură şi cercetare, precum şi cu mediul
de afaceri la nivel local şi regional;
- Publicarea permanentă şi periodică a articolelor de prezentare/semnalare în presa locală,
realizarea de interviuri şi reportaje.
Principalii indicatori care oglindesc direcțiile amintite mai sus sunt:
- 93 parteneriate încheiate;
- 800 articole/interviuri/apariții în mass-media;
- 1700 de materiale de informare realizate (pliante, fluturași, afișe).
Instituţia noastră a colaborat, prin intermediul salariaţilor care au trimis materiale despre
activităţile desfășurate, cu reviste de cultură şi cu alte publicaţii din judeţ, care au rubrici culturale,
precum: Argeş, Cafeneaua literară, Ziarul de Argeş, Săgetătorul, Atitudine în Argeş, Curierul zilei,
Jurnalul de Argeş, Top, Universul argeşean, Obiectiv argeşean, Ziarul din Muscel. De asemenea, au
fost realizate - în acelaşi scop, al mediatizării actului cultural specific Bibliotecii Judeţene Argeş - de
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salariaţi ai instituţiei - emisiuni TV., în direct, înregistrate, reportaje şi ştiri, la posturile locale Alpha,
Absolut TV., Antena 1 Piteşti, Curier TV., Argeş TV.
Proiecte cu finanțări externe
Pe lângă furnizarea serviciilor tradiționale, Biblioteca Județeană Argeș s-a implicat în
atragerea de fonduri externe prin scrierea și câștigarea unor proiecte.
Europe Direct Argeș
În urma câștigării concursului de proiecte lansat de Reprezentanța Comisiei Europene în
România, a fost înființat Centrul Europe Direct Argeș, serviciu în cadrul Bibliotecii Județene Argeș,
prin care se asigură:
- Funcționarea unui serviciu permanent de întrebări și răspunsuri (1543 solicitări de
informații);
- Organizarea de evenimente (seminarii, dezbateri, expoziții tematice) în vederea diseminării
priorităților de comunicare ale Comisiei Europene (57 evenimente organizate de Europe
Direct Argeş la care au participat un număr de 2998 persoane);
- Utilizarea mijloacelor centrului în vederea culegerii și diseminării de informații despre
Uniunea Europeana, instituțiile, politicile și programele ei;
- Diseminarea de informații și publicații, în special la sediu, dar și în localitățile județului în
care există multiplicatori ai proiectului. Deschiderea a cinci puncte noi de informare
europeană în teritoriu, respectiv: Bradu, Buzoiești, Valea Mare Pravăț, Vedea, Suseni,
astfel încât, în prezent există 25 de astfel de multiplicatori de informație europeană în județ;

- Informarea permanentă cu privire la activitățile desfășurate precum și a subiectelor
europene de interes. Au fost publicate un număr de 28 articole pe subiecte europene, au
existat 193 informații postate pe site-ul edarges.ro și 168 postări pe
http://www.facebook.com/EDArgeş;
- Transmiterea de informații către instituțiile publice din aria de acoperire a centrului
(autorități publice locale, instituții de învățământ, biblioteci); editarea unui buletin de
informare, ED@arges, cu apariție lunară;
- Feedback lunar transmis către Comisia Europeană;
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- Primirea, din partea Oficiului pentru publicații al Uniunii Europene a 10618 exemplare de
publicații pe teme de interes european, respectiv 370 titluri, și distribuirea acestora
cetățenilor interesați precum și colaboratorilor noștri din județ.
Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor noștri Centrul Europe Direct Argeș din bibliotecă a
editat și tipărit trei materiale de informare de tip broșură:
- Șansa ta în Europa – Oportunități de studiu în Uniunea Europeană - conține informaţii pe
tema ocupării forței de muncă din perspectivă națională şi europeană, conţinut centrat pe
surse de informare şi sfaturi practice, promovarea rețelei europene EURES;
- Chiar dacă sunt mic, drepturile mi le cunosc!- conține informaţii pe tema drepturilor
copiilor, din perspectivă europeană;
- EcoEroi - material de educație ecologică, conține informații referitoare la protejarea
mediului înconjurător, schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei.
Aceste material informative au fost folosite în cadrul activităților realizate pe parcursul anului
sau au fost distribuite, pentru informare, către solicitanți, direct la sediu.
Cunoașterea și diseminarea informației europene, încurajarea dezbaterilor, promovarea unei
cetățenii active și responsabile au constituit priorități de lucru pentru întreaga activitate a Europe
Direct Argeș.
Centrul Europe Direct Argeș este un proiect finanțat de Consiliul Județean Argeș și Comisia
Europeană.
Biblionet
Biblionet este un program care are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci
publice în România. În acelaşi timp, programul îşi propune să îmbunătăţească accesul cetăţenilor la
informaţie prin dezvoltarea serviciilor de bibliotecă în interesul comunităţii. Biblionet este finanţat cu
sprijinul Fundaţiei ”Bill şi Melinda Gates” şi al Fundaţiei IREX.
În programul Biblionet, până în prezent au fost cuprinse un număr de 69 biblioteci publice din
județul Argeș și o filială a Bibliotecii Județene Argeș.
Situația centralizată a bibliotecilor publice din Argeș, respectiv a dotărilor de care au
beneficiat acestea, pe perioada derulării programului este următoarea:
Nr.
bibl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tip bibliotecă

Localitate

Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. municipală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. orăşenească
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. orăşenească
Bibl. comunală
Bibl. comunală

Albeştii de Argeş
Băbana
Beleţi-Negreşti
Bogaţi
Bughea de Sus
Câmpulung-Muscel
Corbi
Coşeşti
Domneşti
Hârseşti
Mioveni
Morăreşti
Mozăceni
Poienarii de Muscel
Ştefăneşti
Şuici
Teiu

Nr.
calculă
toare

Valoare
Echipamente
(RON+TVA)

Valoare Soft
(RON+TVA)

4
4
4
4
4
10
4
4
4
4
10
4
4
4
4
4
4

8010,71
8010,71
8010,71
8010,71
8010,71
16422,89
8010,71
8010,71
8010,71
8010,71
16422,89
8010,71
8010,71
8010,71
8010,71
8010,71
8010,71

12461,68
12461,68
12461,68
12461,68
12461,68
31154,2
12461,68
12461,68
12461,68
12461,68
31154,2
12461,68
12461,68
12461,68
12461,68
12461,68
12461,68
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Valoare
totală
(echip.+soft)
(RON+TVA)
20472,39
20472,39
20472,39
20472,39
20472,39
47577,09
20472,39
20472,39
20472,39
20472,39
47577,09
20472,39
20472,39
20472,39
20472,39
20472,39
20472,39

18
19
2010
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
2011
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Bibl. comunală
Bibl. comunală

Tigveni
Vlădeşti

Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. municipală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. orăşenească

Aninoasa
Arefu
Budeasa
Călineşti
Cetăţeni
Curtea de Argeş
Drăganu
Hârtieşti
Leordeni
Lunca Corbului
Mărăcineni
Muşăteşti
Negraşi
Oarja
Poiana Lacului
Săpata
Stoeneşti
Stolnici
Topoloveni

Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. Orăşeneasca
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. Judeţeana
Bibl. comunală
Bibl. comunală
Bibl. comunală

Albota
Bârla
Boteni
Bradu
Buzoeşti
Cepari
Cicăneşti
Ciomăgeşti
Cocu
Costeşti
Davideşti
Izvoru
Lereşti
Mălureni
Miceşti
Miroşi
Pietroşani
PITEŞTI
Râca
Recea
Rociu

4
4
88
4
4
4
4
4
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
82
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
4
4
4
183

8010,71
8010,71
169027,85
8564,24
8564,24
8564,24
8564,24
8564,24
17872,82
8564,24
8564,24
8564,24
8564,24
8564,24
8564,24
8564,24
8564,24
8564,24
8564,24
8564,24
8564,24
8564,24
172029,14
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
18810,25
8977,81
8977,81
8977,81

12461,68
12461,68
274156,96
13920,08
13920,08
13920,08
13920,08
13920,08
34800,2
13920,08
13920,08
13920,08
13920,08
13920,08
13920,08
13920,08
13920,08
13920,08
13920,08
13920,08
13920,08
13920,08
285361,64
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
35742,3
14296,92
14296,92
14296,92

20472,39
20472,39
443184,81
22484,32
22484,32
22484,32
22484,32
22484,32
52673,02
22484,32
22484,32
22484,32
22484,32
22484,32
22484,32
22484,32
22484,32
22484,32
22484,32
22484,32
22484,32
22484,32
457390,78
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
54552,55
23274,73
23274,73
23274,73

60
Bibl. comunală
61
Bibl. comunală
62
Bibl. comunală
63
Bibl. comunală
64
Bibl. comunală
2012
65
Bibl. comunală
66
Bibl. comunală
67
Bibl. comunală
68
Bibl. comunală
69
Bibl. comunală
70
Bibl. comunală
2013
TOTAL

Suseni
Ungheni
Valea Danului
Valea Mare Pravăţ
Vedea

4
4
4
4
4
110
4
4
4
4
4
4
24
304

Bascov
Dobreşti
Merişani
Mioarele
Slobozia
Uda

Situația la nivelului
județului Argeș,
incluzând aici și
dotările pentru
Biblioteca Județeană
Argeș, prin programul
BIBLIONET, în
perioada 2010-2013,
este următoarea:
Dotare centru de
formare Biblioteca
Județeană Argeș
(hardware și software):
62.422,15 RON
Nr. bibliotecari instruiți
în județul Argeș: 91
Cost total training
județ: 49.132,58 RON
Total echipamente
județ: 663.958,56 RON
Total software județ:
1.080.724,72 RON
Valoare totală
program Biblionet în
județul Argeș:
1.793.815,86 RON
În anul 2014 biblioteca
a continuat colaborarea
în cadrul proiectului și
a primit pentru dotarea
sălii de internet 10
calculatoare împreună
cu licențele software
aferente.
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8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
8977,81
243255,5
9264,39
9264,39
9264,39
9264,39
9264,39
9264,39
55586,34
639898,83

14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
14296,92
393165,3
14946,4
14946,4
14946,4
14946,4
14946,4
14946,4
89678,4
1042362,3

23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
23274,73
636420,8
24210,79
24210,79
24210,79
24210,79
24210,79
24210,79
145264,74
1682261,13

*Acord de grant specific – Alegerile europarlamentare
Proiectul a avut drept scop informarea comunității argeșene pe subiecte europene, în vederea
creșterii gradului de cunoaștere a activităților și a rezultatelor obținute de instituțiile Uniunii Europene,
în scopul stimulării interesului și al conștientizării importanței participării la vot. Proiectul a avut drept
obiective principale:
-creșterea gradului de cunoaștere și conștientizare a direcțiilor de dezvoltare și progres pe care
Uniunea Europeană le propune pentru cetățenii ei precum și a rolului și atribuțiilor pe care instituțiile
comunitare, cu precădere Parlamentul European, le au în atingerea acestor obiective;
-creșterea gradului de implicare a tinerilor în viața comunității prin susținerea participării
acestora la mecanismele democrației reprezentative.
Proiectul a fost derulat la nivel european și gestionat de către Reprezentanțele Comisiilor
Europene din țara respectivă.
Programul evenimentelor culturale
Biblioteca Județeană Argeș este un spațiu în care se refac legăturile între creatori și
comunitate, un loc în care oamenii comunică și socializează. Proiectele prin care s-au atins aceste
obiective generoase sunt :
- Proiectul manifestărilor culturale ale bibliotecii - organizarea de lansări de cărți,
vernisaje pentru a veni în întâmpinarea nevoii de cunoaștere culturală și a stimulării
dialogului intercultural. Biblioteca Judeţeană Argeş Dinicu Golescu a desfăşurat o serie de
manifestări – programe culturale şi expoziţii de carte şi artă plastică – destinate să suscite
interesul consumatorului de cultură. Oferta – 344 de astfel de manifestări – a fost diversă,
ea reuşind să răspundă solicitărilor formulate şi, în egală măsură, să aducă în atenţia opiniei
publice teme, aspecte, problematici de reflecţie, specifice perioadei şi orizontului de
aşteptare, aflat în continuă schimbare. Manifestările culturale au atras un număr de
aproximativ 14.426 persoane, îndeosebi intelectuali – de la elevi şi studenţi şi până la
scriitori şi profesori pensionari.
Dintre activităţile cu impact s-au detaşat următoarele:
- Lansarea lucrării Noul Testament: Apocalipsa lui Ioan, ediție bilingvă - traducere inedită și
comentariu de Cristian Bădiliță; Expoziția de grafică și caricatură Accente satirice,
realizată de artistul brăilean Costel Pătrășcan; Sesiunea internațională de comunicări
științifice, desfășurată sub patronajul UNESCO, Omul și Societatea - Modelarea educației
de mâine, organizată de Asociația Culturală Argedava; Lansarea volumului de proză Cum e
să fii femeie?, autori - Alex Ștefănescu și Lia Faur; Programul Școala Altfel - vizionarea
filmelor documentare Români uitați. Moldovenii de dincolo de Bug, Bucovina și cetățile de
pe ape, realizate de Marian Voicu (TVR); Salonul Internațional de Grafică Satirică Omul și
Vinul, organizat de Uniunea Caricaturiștilor din România; Lansarea lucrării științifice
Mintea de Dincolo, autor - dr. Dumitru Constantin Dulcan; Expoziția Poeme, păsări și
extratereștri, realizată de Cristian Bădiliță; Expoziția de fotografie Lacrima câinelui fără
stăpân, realizată de artistul olandez Huib Rutten; Lansarea volumului omagial Constantin
Bălăceanu-Stolnici la 90 de ani; Recitalul muzical-literar-coregrafic, susținut de profesori
de la Aba Teachers College din Republica Populară Chineză; Expoziția Poeme de
îmbrăcat, degustat și agățat pe perete, realizată de Cristian Bădiliță, Dorin Grecu și
Malvine Mocenco; Lansarea volumului de poezie Singurătatea vine pe Facebook, autor Dan Mircea Cipariu; Lansarea culegerii de eseuri Timeless and Transitori. 20 th. Century
Relations Between Romania and the Enghlish Speaking World, autor - Ernest H. Latham
Jr.; Lansarea volumului Cea mai frumoasă poveste, autor – Adrian Cioroianu; Lansarea
volumului De la filozofie la psihanaliză & retur, autor – Vasile Dem. Zamfirescu;
Lansarea volumului Drumul spre casă. Filip Lucian-Iorga în dialog cu Principele Nicolae
al României.
185

Salonul cărții argeșene - manifestare aflată la a
VIII-a ediţie, iniţiată în scopul promovării
literaturii române contemporane, în contextul
valorificării potenţialului creativ specific, pe care
îl au municipiul Piteşti şi judeţul Argeş;
manifestarea a inclus o expoziţie de carte cu
vânzare, la care au participat edituri şi scriitori
din judeţ, membri şi nemembri ai Uniunii
Scriitorilor din România, care au publicat cel
puţin un volum; s-au desfăşurat, de asemenea,
lansări de carte, aparţinând autorilor din zonă, dar
şi din alte localităţi.

- Cultura în spații neconvenționale – realizarea de activități informativ-culturale în spații
neaparținând bibliotecii, adresate unor grupuri țintă specifice: persoane cu dizabilități,
bătrâni, orfani, persoane private de libertate;
În cadrul parteneriatului încheiat cu Penitenciarul Colibaşi, de asemenea cu centre de
asistenţă medico-socială pentru bătrâni, orfani, persoane cu dizabilităţi s-au realizat lunar
întâlniri, în incinta instituţiilor menţionate, ale deţinuţilor şi asistaţilor cu oameni de cultură
argeşeni.

- Argeșeni în spiritualitatea românească – organizarea de ateliere, expuneri, dezbateri
publice, workshop-uri în scopul punerii în valoare a tradiției culturale locale, pentru a
asigura comunităţii argeșene o cunoaștere cât mai profundă a propriilor valori în contextul
culturii universale contemporane.
Printre invitaţii de prestigiu din ţară, care ne-au onorat cu prezenţa în anul 2013, s-au numărat:
caricaturistul Costel Pătrășcan, teologul și scriitorul Cristian Bădiliță, criticul literar Alex Ștefănescu,
realizatorul TV. Marian Voicu, editorul și scriitorul Aurel Ștefanachi, scriitorul Alexandru Mihalcea,
dr. Dragoș Șerban, mitropolitul Armeniei în România - IPS Datev Hagopian, vicarul Bisericii
Armenești din București - preot Bogdan Ezras, scriitoarea Passionaria Stoicescu, actorul Dorel Vișan,
dr. Dumitru Constantin Dulcan, cercetătorul, specialist în biblioteconomie, Marian Nencescu,
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eminescologul Ion Rogojan, generalul în retragere Ion Torsan, prof. univ. dr. Ion Stoica, poetul Victor
Mihail Stignițeanu, ministrul Culturii - Daniel Barbu, artistul fotograf Huib Rutten (Olanda), acad.
Constantin Bălăceanu-Stolnici, contraamiralul Ilie Marian, generalul în rezervă Liviu Zamfirescu,
comentatorul sportiv Doru Dinu Glăvan, directoarea Bibliotecii Naționale a României - Elena
Tîrziman, editorul Ion Cristescu, poetul Dan Mircea Cipariu, criminalistul Augustin Petre, artistul
fotograf Hashimoto Yoshinori, diplomatul Mihai Epure, eminescologul Nicolae Georgescu, acad.
Solomon Marcus, realizatorul TV. Nicolae Melinescu, muzicianul Mike Godoroja, fostul ministru de
interne - Doru Viorel Ursu. Toţi aceştia au fost invitaţi fie să lanseze, la Piteşti, volume personale –
proză, poezie, eseu, memorii, jurnale – fie să verniseze expoziţii personale şi de grup, fie să
conferenţieze pe marginea unor teme de actualitate naţională şi internaţională.
Pe parcursul perioadei analizate personalul de specialitate a participat la următoarele
programe de formare profesională și conferințe de specialitate:
- "Tehnici de comunicare şi cercetare documentară", Furnizor: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor publice din România - 54 participanţi;
- "TinRead-software integrat de bibliotecă" - 45 participanţi;
- curs ”Formare de formatori iDreptMonitor” - 1 bibliotecar;
- curs educație financiară ”BaniiIQ” - 2 bibliotecari;
- curs formare ”Metode de educație non-formale”-1 bibliotecar;
- curs formare ”Managementul proiectelor”- 2 bibliotecari;
- curs de formare ”Erasmus+” privind noul program european destinat tinerilor – 2
bibliotecari
- curs ”Management financiar – Control financiar” - 1 economist.

Conferințe naționale și internaționale:
- Conferința Internațională ”Future Libraries - Future Communities”(Organizator IREX,
București, 1 noiembrie 2013) -3 persoane;
- Conferința Națională ”BiblioPublica-Comisiile profesionale – factor al dezvoltării
bibliotecilor” (Organizator: ANBPR, Bușteni, 18-19 aprilie) -2 persoane;
- Conferința Internațională ”Smart Libraries și tehnologii noi în mediul editorial românesc”
(Organizator ANBPR, Sibiu, 10-12 octombrie) - 3 persoane;
- Conferința Internațională UNESCO ”Tineretul și muzeele” (Organizator Muzeul
Viticulturii și Viniculturii Golești, 13-15 iunie 2013) - 1 persoană;
- Acestea au fost, în sinteză, activitățile desfășurate de Biblioteca Județeană “Dinicu
Golescu” Argeș în perioada iulie 2013 - iunie 2014;
- Apreciem, de asemenea, că toate obiectivele pe care ni le–am propus au fost realizate în
condiţii bune, ca rezultat al efortului întregului colectiv.
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VII

DEZVOLTAREA REŢELEI
INFORMATICE

BIROUL INFORMATIC
OBIECTIVE 2015:
În cadrul proiectului de parteneriat public privat derulat de Consiliul
Judeţean Argeş pentru realizarea „Sistemului Informatic Integrat al Administraţiei Publice Locale” în anul 2015 se au în vedere următoarele obiective
conforme etapei a treia de dezvoltare:
Continuarea implementării fluxului extins la modulul financiarcontabilitate DAVA III (urmărirea execuţiei bugetare) la nivelul
primăriilor aflate în contract, precum şi a unităţilor şcolare arondate,
funcţie de solicitările primite;
Dezvoltarea site-urilor primăriilor în cadrul noului portal
www.cjarges.ro care să asigure o comunicare bidirecţională între
administraţia publică şi cetăţeni;
Realizarea conectării la Sistemul Naţional de Plăţi Online – Taxe şi
Impozite Locale conform adresei MF nr. 11446/08.09.2011 pentru cel
puţin o primărie;
Analiza posibilităţii implementării unei soluţii de tip cloud computing
pentru cel puţin un server de aplicaţii care să asigure scalabilitate la
costuri reduse;
Continuarea realizării “Arhivei Electronice Judeţene” cu digitizarea
arhivei electronice şi implementarea unei aplicaţii dedicate la nivelul
“Direcţiei Administraţie Publică şi Comunităţi Locale”;
Realizarea accesului la arhiva de stare civilă a fiecărui client din
contract.
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VIII

DEZVOLTAREA REGIONALĂ

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
„Managementul integrat al deşeurilor solide din judeţul
Argeş” - (UIP)
ETAPA A II-A (finanţată din FEDR)
Valoarea totală estimată a investiţiei este de 76.855.364 Lei (fără TVA).
Stadiul de implementare al contractelor prevăzute în graficul de achiziţii şi implementare:
CS1. Contractul de „Asistenţă tehnică şi supervizarea managementului integrat al deşeurilor
în judeţul Argeş - etapa a II-a”
Contractant: Asocierea ACCIONA INGINERIA SA şi ROMAIR CONSULTING SRL
În perioada iulie – decembrie 2014, Consultantul a înaintat următoarele documente:
- Rapoartele lunare de contract pentru lunile iunie – noiembrie 2014;
- Rapoartele lunare de progres pentru lunile iunie – noiembrie 2014;
- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de gestiune revizuit;
- Raportul semestrial de îndeplinire a planului anual 2014 privind publicitatea;
- Raportul de inspecție bannere august 2014;
- Raportul de organizare conferință-campanie de informare 2014;
- Raportul privind desfășurarea concursului de machete aferent campaniei de publicitate
2014.
În perioada ianuarie – iunie 2015, Consultantul a transmis următoarele documente:
- Graficul Gantt revizuit;
- Rapoartele de progres lunar pentru lunile decembrie – mai 2015;
- Rapoartele lunare de contract pentru lunile decembrie – mai 2015;
- Caietele de sarcini pentru delegarea serviciilor de transport și colectare, contractele și
regulamentul serviciului de colectare și transport;
- Planul de instruire revizuit;
- Raportul privind implementarea planului anual de informare și publicitate;
- Devizul general revizuit în urma semnării contractelor CL 3 şi CL 1 - lot 1,2 şi 3;
- Caietul de sarcini pentru Contractul de achiziții bunuri revizuit.
În luna octombrie 2014, Consultantul a predat beneficiarului tranșa finală a materialelor
publicitare (pliante – 10.000 buc, flyere – 20.000 buc), modelul fiind aprobat anterior de către OI POS
Mediu.
În luna februarie 2015, Consultantul a predat beneficiarului materialele publicitare
(calendare de buzunar – 250 buc, volante – 1000 buc, invitații – 100 buc, pliant ștanțat în forma logoului – 500 buc) realizate în cadrul contractului de furnizare nr. 062/25.03. 2013, încheiat între Acciona
Ingenieria SA şi SC Media Bussines Advertising SRL.
În cadrul campaniei de publicitate și conștientizare a populației, au fost publicate în ziarul Top
un număr de 3 comunicate de presă cu privire la stadiul proiectului, iar în ziarul Ancheta au apărut 9
comunicate de presă. In perioada următoare, va fi difuzat un spot TV de prezentare a proiectului la
postul local Argeș TV, precum și un spot radio. Pe site-ul www.argesmedia.ro va fi publicat timp de 3
luni un banner online cu numele proiectului.
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În perioada februarie – martie 2015, reprezentanții UIP s-au deplasat la primăriile
comunelor cuprinse în etapa a II-a a proiectului, prilej cu care au predat materiale publicitare aferente
etapei a II-a.
De asemenea, Consultantul a asigurat supervizarea tuturor Contractelor de lucrări aflate în
desfășurare și monitorizarea lucrărilor realizate în cadrul CL 2 şi CL 3..
În perioada iulie 2014 – iunie 2015 au avut loc 12 Comitete de Monitorizare la care au
participat reprezentanți ai UIP, Consultant, Constructori, Servsal și OI POS Mediu.

CS 2. Contractul de „Asistență tehnică pentru revizia tehnică a proiectării și avizelor
pentru managementul deșeurilor în județul Argeș, etapa a II-a”
Contractant: SC SPECIALIST CONSULTING SRL
Consultantul a obținut Autorizația nr. 151/08.04.2015 emisă de CNADNR, privind
subtraversarea DN 73C cu o conductă de apă potabilă în vederea alimentării Stației de transfer de la
Curtea de Argeș.
CS 3. Contractul de Servicii - Asistenţă tehnică pentru evaluatorii independenţi
Contractant: SC Alpha Consult & Engineering SRL
În data de 29.07.2014, Consultantul a transmis raportul final al expertului tehnic, aferent
procedurii de atribuire CL 1(lot 1 şi 2).
În data de 18.08.2014, Consultantul a transmis raportul final al expertului financiar, aferent
procedurii de atribuire CL 1 (lot 1 şi 2).
În luna septembrie 2014, Consultantul a înaintat Raportul preliminar nr. I de specialitate al
expertului juridic , Raportul preliminar nr. I de specialitate al expertului financiar și Raportul final de
specialitate al expertului juridic, aferente procedurii de atribuire CL 1 (lot 3).
Având în vedere faptul că procedura de atribuire pentru CL 1 lotul 3 (celula 2) a fost relansată
separat, în data de 30.09.2014 a fost semnat Actul adițional nr. 3, privind prelungirea valabilității
contractului de servicii până la data de 31.12.2014.
Având în vedere faptul că a fost depusă o contestație în cadrul procedurii de atribuire pentru
CL 1 lotul 3 (celula 2), a fost semnat Actul adițional nr. 4, privind prelungirea valabilității contractului
de servicii până la data de 31.01.2015.
În data de 27.01.2015, Beneficiarul a aprobat Raportul final de activitate.
CL1 Lot 1 şi 2
Contract de lucrări ”Închiderea depozitului de la Curtea de Argeş şi construirea
Facilităţilor destinate Managementului Integrat al Deşeurilor“
În data de 22.09.2014 a fost semnat contractul cu Asocierea S.C. Hidroconstrucţia S.A. - S.C.
Valah Construct Grup S.R.L. - S.C. Star Trading Impex S.R.L. în valoare de 20.902.230,88 RON, fără
TVA.

Închidere Depozit Curtea de
Argeş - noiembrie 2014

Închidere Depozit Curtea de
Argeş - iunie 2015

Statie transfer C de Arges –
iunie.2015

A fost emis Ordinul de începere nr.12922/ 30.09.2014. Data de începere a lucrărilor este
01.10.2014.
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În data de 04.12.2014, Constructorul a transmis Plan calitate, Program de mediu, Plan se
securitate și sănătate în muncă, Plan situație presemnalizare lucrări șantier, Managementul traficului
pe perioada de execuție lucrări. Aceste documente au fost aprobate de către Inginer.
Lot 1 – Curtea de Argeș - Progres fizic 24,1%
• S-au finalizat rectificările cotelor și pantelor stratului de susținere conform cerințelor
Inginerului. S-au efectuat testele pe stratul de susținere. Rezultatele au fost corespunzătoare, s-a început așternerea stratului drenant. S-a început aprovizionarea cu geomembrană și geotextil;
• CMID – s-a finalizat armare-cofrare-betonare-bazin incendiu;
• S-au betonat următoarele 2 tronsoane ale zidului de sprijin;
• Consultantul a analizat Aplicația de Plată nr.1 a Antreprenorului, Certificatul de Plată fiind
în curs de elaborare.
Lot 2
CMID Costești - Progres fizic 20,2 %
• Se continuă operațiunile de cofrare-armare betonare a zidului de sprijin și a fundațiilor
pahar pentru construcțiile civile;
• Se pregătește stratul fundațiilor de balast pentru betonarea platformelor;
• S-a început forarea puțului de apă.
Platforme
Zona Curtea de Argeș și Domnești s-au realizat până astăzi la stadiul de betonare 66 de
platforme din 105.

Construire platforme în zona rurală

În acest moment se lucrează la Corbi - un rest de 5 platforme care au fost relocate, Nucșoara 1 platformă și Mușătești - 1 platformă. Se estimează ca la finalul lunii iunie 2015, să se finalizeze
aceste 7 platforme la stadiul de betonare, rezultând astfel un procent total de realizare până la finalul
lunii de 69,52% (73 platforme finalizate).
Zona Costești s-au realizat 55 de platforme la stadiul de betonare din 76.
• În acest moment sunt finalizate la stadiul de borduri și balast comunele Teiu, Negrași,
Mozăceni - 8 platforme și se lucrează în comunele Slobozia și Ștefan cel Mare 7 platforme.
• Se estimează ca până la finalul lunii iunie 2015 să se finalizeze aceste 15 platforme la
stadiul de betonare, rezultând astfel un procent total de realizare până la finalul lunii de
92,11% (70 platforme finalizate).
CL 1.3 – Lot 3
Construirea celulei nr. 2
În data de 10.06.2014, Consultantul a înaintat Documentația de atribuire pentru CL 1 – Lot 3.
Anunțul de participare pentru Lotul 3 a fost în SEAP în data de 25.07.2014.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 08.09.2014, ora 10.
Au depus oferte un număr de patru operatori economici. După evaluarea ofertelor, a fost
aprobat Raportul procedurii și au fost transmise comunicările către operatorii economici.
În data de 03.11.2014, Asocierea SC Kranz Eurocenter SRL / SC Envisan NV a depus la
CNSC contestația nr.1102. În data de 07.11.2014, Consiliul Județean Argeș a depus la CNSC punctul
de vedere cu privire la contestație.
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CNSC, prin dispoziția nr. 2937/C3/3441 din 27.11.2014, admite contestația depusă de
ofertant, anulează raportul procedurii și dispune continuarea procedurii de atribuire prin reanalizarea
ofertei contestatarului. După reevaluarea ofertei, Raportul procedurii a fost aprobat de Autoritatea
Contractantă.
În data de 14.01.2015 a fost semnat contractul de lucrări cu Asocierea S.C. Kranz Eurocenter
S.R.L. - Envisan NV, în valoare de 10.534.254,38 RON, fără TVA.
La data de 29.01.2015 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor.
În data de 02.03.2015, Inginerul a aprobat planul SSM, planul de organizare șantier, graficul
Gantt și Cash Flow-ul.
În data de 19.03.2015, Beneficiarul a aprobat Certificatul nr. 1 pentru plata avansului, în
valoare de 1.053.425,44 lei.
În data de 15.06.2016, Beneficiarul a aprobat Certificatul intermediar de plată nr. 2, în
valoare de 856.962,58 lei.
Lucrările de excavare din interiorul Celulei sunt executate în proporție de 85%.
Au fost finalizate lucrările de canalizare pluvială.
Au fost achiziționate în proporție de 85% materialele de impermeabilizare.
Progres fizic 25%.
În cadrul acestor contracte de lucrări, au fost organizate şedinţe săptămânale între
reprezentanții UIP, Inginer și Constructor, în cadrul cărora s-au discutat stadiul lucrărilor, probleme
întâmpinate pe parcursul implementării, soluţii pentru depășirea eventualelor probleme apărute.
CL2.
Contract de lucrări Relocarea /remedierea depozitului de deşeuri Costeşti
Contractant: asocierea SC Valah Construct SRL/SC Zeus SA/SC Specialist Consulting SRL
Recepția lucrărilor a avut loc în data de 20.06.2014, conform Procesului verbal nr. 285.
În data de 10.07.2014, Inginerul a transmis Raportul de finalizare a contractului de lucrări.
În data de 22.07.2014, a fost aprobat Certificatul intermediar de plată nr. 4, în valoare de
214.825,52 lei.
Perioada de Notificare a Defectelor a fost de 12 luni. În această perioadă, Inginerul a efectuat
mai multe inspecții și s-a constat ca nu există degradări ale lucrărilor executate. În urma acestor
inspecții, Inginerul a transmis patru Rapoarte PND.

Depozit Costeşti – Octombrie 2013

Depozit Costeşti – iunie 2014

În data de 25.06.2015 a avut loc Recepția Finală a lucrărilor. Comisia a fost compusă din
reprezentanți ai UIP, Consiliul Județean Argeș și Primăria Costești.
Imagini cu depozitul în fază inițială și după finalizarea lucrărilor:
CL3.
Contract de lucrări ” Extinderea staţiei de sortare Albota şi îmbunătăţirea Platformelor
de compost de la Câmpulung şi Albota “
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În cursul lunii iunie, Primăria Piteşti şi Primăria Câmpulung au eliberat Autorizaţiile de
Construire pentru cele două loturi.
În perioada iulie - octombrie 2014, Constructorul a transmis Rapoartele de progres lunare.
Inginerul a aprobat Proiectele tehnice pentru ambele loturi, graficul de execuţie şi plăti revizuit
La staţia de sortare, perioada de încetare a activităţii operatorului a fost 15-28.10.2014, pentru
a se executa lucrările de extindere.
Au fost finalizate lucrările de construcţii, probele de funcţionare la rece şi instruirea
personalului operator pentru ambele loturi.
În luna noiembrie s-a desfăşurat testele la cald pentru ambele loturi.
În data de 11.11.2014, Constructorul a transmis manualele de operare pentru Lot 2.
În data de 26.11.2017, Constructorul a transmis Raportul proiectantului la terminarea
lucrărilor.

Construire Celula 2 – depozit ecologic Albota

Recepţia la terminarea lucrărilor a avut loc pe data de 27.11.2014 şi a fost întocmit procesul
verbal nr. 467 / 27.11.2014. Procesul verbal conţine Anexa nr. 2. Executantul nu a livrat 5 bucăţi
prelata semipermeabilă (3 bucăţi la platforma de compost Albota şi 2 bucăţi la platforma de compost
Câmpulung) necesară la acoperirea brazdelor de compost. Termenul propus pentru finalizarea acestor
lucrări este de 90 de zile de la data prezentului Proces verbal, în conformitate cu H.G. 273/1994 – art.
22, când se va încheia un Proces verbal de constatare din care va rezultă faptul că aceste lucrări au fost
finalizate. PV a fost aprobat de către Autoritatea contractantă în data de 04.12.2014.
Inginerul a transmis programul inspecţiilor Inginerului aferent PND.
Prelatele menţionate în Anexa 2 au fost livrate şi montate în perioada 08-11.12.2015. În
perioada 12.12.2015 – 09.01.2015 au fost efectuate probele la cald.
În data de 09.02.2015, Comisia de recepţie a semnat Procesul verbal de constare a terminării
lucrărilor cuprinse în Anexa 2.
Au fost aprobate două IPC: IPC nr. 1 în valoare de 570.640,03 lei şi IPC nr. 2 în valoare de
923.060,63 lei.
Inginerul a transmis Raportul PND nr. 1 şi nr. 2.
În lună martie, Inginerul a transmis Cartea Construcţiei completată în urma efectuării testelor
la cald pentru Lot 2.
Imagini cu lucrările efectuate la Câmpulung şi Albota.

Îmbunătăţire Platformă compost Albota
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Îmbunătăţire Platformă compost Campulung

Contract de achiziții echipamente și utilaje pentru sistemul de management integrat al
deșeurilor solide
În data de 21.05.2015, AM POS Mediu a trimis o adresă prin care îşi exprima acordul cu
privire la modificarea numărului de containere de 1,1 mc şi pubele de 120 l.
În data de 03.06.2015, Consultantul a transmis Caietul de sarcini pentru Contractul de achiziţii
bunuri, revizuit în urma acordului primit din partea AM POS Mediu cu privire la modificarea
numărului de pubele de 120l şi containere de 1,1 mc.
În data de 11.06.2015, Consultantul a transmis DA achiziţii bunuri revizuita conform
observaţiilor UIP.
În data de 17.06.2015, DA a fost publicată în SEAP cu numărul 195612, în vederea aprobării
de către ANRMAP.
În perioada iulie 2014 – iunie 2015, UIP a întocmit rapoarte săptămânale, precum și rapoarte
trimestriale, către OI POS Mediu și AM POS Mediu.
Evenimente deosebite:
În perioada noiembrie - decembrie,
Ministerul
Dezvoltării
Regionale
și
Construcțiilor din Republica Moldova a
organizat 3 vizite de studiu pentru delegații
compuse din reprezentanți ai autorităţilor
locale din
Republica Moldova,
ai
Ministerului Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor, ai Ministerului Mediului și
Agenției de Dezvoltare Regională, având ca
scop principal acumularea de cunoștințe
practice în domeniul gestionării deșeurilor.
La sediul Consiliului Județean Argeș a fost
realizată o prezentare pe larg a proiectului,
urmată de o vizită în teren a principalelor
lucrări realizate în cadrul proiectului.
Extindere Statie sortare Albota
Având în vedere faptul că proiectul
este considerat un exemplu de bună practică în domeniul absorbției și implementării proiectelor cu
finanțare europeana în sectorul managementul deșeurilor, în data de 11.06.2015, Banca Mondială a
organizat o vizită de studiu la depozitul ecologic de la Albota, la care au participat reprezentanţi ai
autorităţilor publice centrale din Republica Kazahstan.
Activităţile ce vor fi realizate în cursul semestrului II 2015:
• Urmărirea zilnică a lucrărilor aferente CL 1 - Lot 1 şi Lot 2, în ceea ce privește respectarea
condițiilor de calitate, încadrarea în costuri, precum și finalizare tuturor lucrărilor în
termenul de eligibilitate al proiectului, respectiv 31.12.2015, conform graficelor de
execuție;
• Urmărirea zilnică a lucrărilor aferente CL 1 - Lot 3, în ceea ce privește respectarea
condițiilor de calitate, încadrarea în costuri, precum și finalizare tuturor lucrărilor în
termenul de eligibilitate al proiectului, respectiv 31.12.2015, conform graficelor de
execuție;
• recepția la terminarea lucrărilor aferente CL 1 - Lot 1 şi Lot 2;
• recepția la terminarea lucrărilor aferente CL 1 - Lot 3;
• recepția finală a lucrărilor realizate în cadrul CL 3;
• raportări săptămânale către OI POS Mediu;
• raportări trimestriale către OI POS Mediu;
• lansarea procedurii de licitaţie pentru Contractul de furnizare bunuri, evaluarea ofertelor
depuse, semnarea contractului cu ofertantul câştigător;
• recepția bunurilor livrate în cadrul contractului de furnizare.
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IX

PROTECŢIA MEDIULUI

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI
Compartimentul Protecţia Mediului îşi desfăşoară activitatea privind mediul şi protecţia
mediului în conformitate O.U.G. 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
În perioada de referinţă a asigurat :
1. Monitorizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (P.J.G.D.) - Judeţului Argeş
2008-2009 conform O.U.G. nr.61/2006 pentru modificarea şi completarea O.U.G.
nr.78/2000. P.J.G.D. asigură o privire de ansamblu asupra legislaţiei de mediu în
domeniul gestionării deşeurilor, subliniază responsabilităţile ce revin şi mijloacele care
pot fi folosite pentru atingerea obiectivelor 2007-2013;
2. Acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul implementării legislaţiei pentru
protecţia mediului consiliilor locale din judeţul Argeş în conformitate cu O.U.G.
nr. 195/2005 privind protecţia mediului, H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje,
H.G. nr.1470/2004 privind Strategia naţională de gestionare a deşeurilor şi H.G.
nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
3. Participarea în cadrul Comitetului de Analiză Tehnică constituit în conformitate cu
O.U.G. nr. 195/2005, Legea nr. 265/2006 şi Ordinul Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş
nr. 377/31.10.20123 în vederea consultării şi prezentării de propuneri ce pot conduce la
îmbunătăţirea tuturor proiectelor şi activităţilor cu impact asupra mediului pentru toate
obiectivele din judeţul Argeş;
4. Întocmirea şi transmiterea situaţiilor solicitate de Guvern şi Ministerul Mediului, Apelor
şi Pădurilor privind managementul deşeurilor, controlul integrat al poluanţilor, calităţii
aerului, apei şi solului, spaţii verzi, protecţia mediului şi biodiversitate;
5. Colaborarea cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, Garda Naţională de Mediu –
Comisariatul Judeţean Argeş în toate acţiunile ce se derulează pentru protejarea mediului;
6. Participarea la campaniile derulate de autorităţi privitoare la protecţia mediului;
7. Reprezentarea Consiliul Judeţean Argeş la seminarii şi conferinţe despre protecţia
mediului şi a biodiversităţii;
8. Participarea în cadrul Comisiei de Avizare (CAT) a Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Argeş la acordarea Avizului de Principiu pentru lucrările înaintate spre avizare, privind
calitatea aerului;
9. Participarea în cadrul comisiilor pentru Natura 2000 – arii protejate;
10. Participarea în cadrul grupului de suport pe tip de risc privind elaborarea Hărţilor de
Risc la Inundaţii;
11. Finalizarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”;
12. Reprezentarea Consiliului Judeţean Argeş în cadrul grupului de lucru pentru actualizarea
Planului Local de Acţiune pentru Mediu în conformitate cu Ordinul Prefectului Judeţului
Argeş nr. 379 din 15.11.2013.
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X

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
LOCALĂ

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE,
ORGANIZAREA APARATULUI PROPRIU DE
SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN

SERVICIUL RESURSE UMANE
Serviciul Resurse Umane îndeplinește sarcinile specifice activității de resurse umane care
rezultă din organizarea și funcționarea consiliului județean.
• Prin Hotărârea nr. 156 din 28.08.2014 a Consiliului Județean s-au aprobat organigrama şi
statul de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti;
• Prin Hotărârea nr. 182 din 30.09.2014 a Consiliului Județean s-au aprobat: rezultatul final
al concursului de management, planul de management câştigător şi contractul de
management pentru Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Argeş;
• Prin Hotărârea nr. 179 din 30.09.2014 a Consiliului Județean s-a aprobat planul de ocupare
a funcţiilor publice pe anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş;
• Prin Hotărârea nr. 178 din 30.09.2014 a Consiliului Județean s-a aprobat planul de ocupare
a funcţiilor publice pe anul 2015 al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş;
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• Prin Hotărârea nr. 177 din 30.09.2014 a Consiliului Județean s-a aprobat planul de ocupare
a funcţiilor publice pe anul 2015 al Camerei Agricole a Judeţului Argeş;
• Prin Hotărârea nr. 176 din 30.09.2014 a Consiliului Județean s-a aprobat planul de ocupare
a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Argeş;
• Prin Hotărârea nr. 218 din 31.10.2014 a Consiliului Județean s-a aprobat actualizarea
organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Argeş.
• Prin Hotărârea nr. 217 din 31.10.2014 a Consiliului Județean s-au aprobat organigrama şi
statul de funcţii pentru Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Argeş;
• Prin Hotărârea nr. 216 din 31.09.2014 a Consiliului Județean s-a aprobat actualizarea
organigramei şi statului de funcţii pentru Teatrul ,‚Alexandru Davila”;
• Prin Hotărârea nr. 215 din 31.10.2014 a Consiliului Județean s-a aprobat actualizarea
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Argeş;
• Prin Hotărârea nr. 220 din 31.10.2014 a Consiliului Județean s-a aprobat Contractul
colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Argeş;
• Prin Hotărârea nr. 219 din 31.10.2014 a Consiliului Județean s-a aprobat Acordul colectiv
de muncă al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Argeş pentru perioada 01.11.2014 - 31.10.2015;
• Prin Hotărârea nr. 225 din 21.11.2014 a Consiliului Județean s-au aprobat: organigrama
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi statele de funcţii
pentru aparatul de specialitate pe anul 2015;
• Prin Hotărârea nr. 239 din 22.12.2014 a Consiliului Județean s-a aprobat rezultatul final al
concursului de management, a planului de management câştigător şi a contractului de
management pentru Teatrul ,‚Alexandru Davila”;
• Prin Hotărârea nr. 237 din 22.12.2014 a Consiliului Județean s-a aprobat actualizarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii
Goleşti;
• Prin Hotărârea nr. 3 din 09.01.2015 a Consiliului Județean s-au aprobat: rezultatul final al
concursului de management, planul de management câştigător şi a contractul de
management pentru Muzeul Judeţean Argeş;
• Prin Hotărârea nr.16 din 30.01.2015 a Consiliului Județean s-a aprobat Regulamentul-cadru
de organizare şi desfăşurare a concursului de management la instituţiile de cultură din
subordinea Consiliului Judeţean Argeş;
• Prin Hotărârea nr. 21 din 30.10.2014 a Consiliului Județean s-a aprobat modificarea
organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş;
• Prin Hotărârea nr. 19 din 30.01.2015 a Consiliului Județean s-a aprobat modificarea
statului de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti;
• Prin Hotărârea nr. 35 din 27.02.2015 a Consiliului Județean s-a aprobat actualizarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la
instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş;
• Prin Hotărârea nr. 69 din 26.03.2015 a Consiliului Județean s-a aprobat actualizarea
organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru
Teatrul ,‚Alexandru Davila”.
În cadrul sarcinilor de serviciu, s-a asigurat fundamentarea proiectelor de dispoziții care au
vizat angajarea, promovarea, detașarea, eliberarea din funcții pentru salariații din aparatul de
specialitate.
S-a urmărit efectuarea concediilor de odihnă ale salariaților pe ansamblul instituției conform
programării stabilite.
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S-a realizat asigurarea formării profesionale a funcţionarilor publici, potrivit H.G. nr.
1066/2008, prin programe de formare organizate şi desfăşurate de către furnizorii de formare
profesională, finalizate cu certificate de participare sau, după caz, cu diploma de participare.
Având în vedere legislația în vigoare, s-a urmărit respectarea termenelor legale privind
evaluarea performanţelor profesionale și s-a reactualizat fișa postului pentru fiecare salariat din
aparatul de specialitate conform organigramei aprobată ȋn 2014.
Anual, conform termenelor legale, au fost întocmite, avizate de Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici și aprobate prin hotărâre de consiliu județean, planul de ocupare a funcțiilor
publice din aparatul de specialitate, care stabilește numărul maxim al funcțiilor publice pentru
promovare, recrutare etc.
La termenele prevăzute de lege au fost actualizate Declarațiile de Avere și Interese pentru
funcționarii publici, personalul contractual prevăzut în legislația în vigoare și consilierii județeni, fiind
afișate pe site-ul de internet al instituției și trimise la Agenţia Naţională de Integritate.
S-a asigurat desfășurarea în condiţii optime, conform prevederilor legale (Legea 269/2009
privind managementul instituţiilor de cultură, concerte, muzee; Hotărâre 1301/2009 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare și desfăşurare a concursului de proiecte de management,
Regulamentului cadru de organizare și desfăşurare a evaluării managementului, modelului cadru al
caietului de obiective, modelului cadru al raportului de activitate, precum şi modelului cadru
recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură; OUG 189/2008
privind managementul instituţiilor de cultură, modificată şi completată de OUG 68/2013) a
concursurilor de management pentru instituţiile de cultură următoare:
- Biblioteca Judeţeană ,,Dinicu Golescu” Argeş;
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş;
- Teatrul ,,Alexandru Davila” Piteşti;
- Muzeul Judeţean de Istorie Argeş;
- Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti;
precum şi evaluarea managementului la următoarele instituţii de cultură:
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş;
- Şcoala Populară de Arte și Meserii Piteşti;
- Biblioteca Judeţeană ,,Dinicu Golescu” Argeş.
De asemenea, s-au asigurat condiţiile organizării şi desfăşurării ȋn condiţii optime, conform
prevederilor legale, a concursurilor de recrutare ȋn funcţia publică precum şi a promovării ȋn funcţia
publică a funcţionarilor publici şi a personalului contractual.
Lunar, în vederea calculării drepturilor salariale s-au întocmit statele de personal care conțin
toate modificările intervenite în structura personalului: acordare sporuri de vechime în muncă, încetare
contract de muncă sau raport de serviciu, suspendare contract de muncă sau raport de serviciu, reluarea
activității, promovare în funcție etc.;
Lunar se realizează actualizarea portalului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru
Consiliul Judeţean Argeş, în funcţie de modificările ce intervin în raportul de serviciu al personalului,
în structura personalului.
De asemenea, s-au întocmit situații lunare privind evidența timpului de lucru al personalului în
vederea acordării drepturilor salariale, situații statistice lunare, semestriale, anuale sau la alte termene
solicitate de Direcția Județeană de Statistică Argeș, de Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș,
etc.:
- Pentru Direcția Județeană de Statistică:
• S 1 - Ancheta unica asupra câştigurilor salariale – lunar;
• LV – Ancheta locurilor de muncă vacante – trimestrial
• Structura cȃştigurilor salariale : anual şi la 4 ani
- Pentru Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș:
• HG 186/1995 privind constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia numerică
a personalului din instituţiile publice – semestrial.
S-au asigurat condițiile pentru participarea salariaților din aparatul de specialitate la efectuarea
analizelor medicale și evaluarea stării de sănătate, în vederea avizării și încheierii fișelor de aptitudini
anuale.
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COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE
Compartimentul Relaţii Publice şi Comunicare este interfaţa relaţiei CJ Argeş –
cetăţean, astfel cetăţenilor Judeţului Argeş li se oferă cu promptitudine informaţiile de care au
nevoie.
Compartimentul Relaţii Publice şi Comunicare, a desfăşurat următoarele activităţi:
• Înregistrarea în modulul electronic a documentele primite sau emanate de aparatul de
specialitate al consiliului judeţean - la nivelul anului 2014 au fost înregistrate 18577 de
documente;
• Corespondenţa primită şi înregistrată în aplicaţie a fost distribuită conform borderourilor,
destinatarilor respectiv cabinet preşedinte, vicepreşedinţi şi secretar judeţ;
• Asigură şi urmăreşte circuitul corespondenţei prin poşta specială, poşta romană şi serviciul
de telecomunicaţii speciale;
• Serviciile de expediere respectiv primire a corespondentei prin poşta română se realizează
prin întocmirea şi depunerea borderourilor de primire/predare corespondenţa;
• Asigură şi gestionează timbrele necesare expedierii corespondentei prin poşta română;
• Serviciile de expediere respectiv primire a corespondentei prin poştă specială se realizează
prin întocmirea şi depunerea borderourilor la serviciul specializat a instituţiei abilitate
pentru transportul acestui tip de corespondenţă, de către funcţionarii compartimentului
acreditaţi;
• Se recepţionează şi se transmite corespondenţa de la serviciul de telecomunicaţii speciale,
iar înregistrarea acestora se face într-un registru special;
• Oferă informaţii cetăţenilor care solicită relaţii, informaţii diverse sau îi îndrumă să se
adreseze altor instituţii, în funcţie de problemele pe care aceştia le ridică;
• Prin panoul de afişaj asigură cetăţenilor accesul la informaţii privind programul de lucru al
instituţiei, conducerea instituţiei şi a serviciilor subordonate, programul de audienţe,
informaţii privind organizarea concursurilor de ocupare a locurilor vacante din instituţie,
bugetul instituţiei pe anul în curs etc.;
• Asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cererea persoanelor
interesate în conformitate cu prevederile legale;
• Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa solicitărilor formulate în scris pentru furnizarea
informaţiilor de interes public, eliberând solicitantului o confirmare scrisă conţinând data şi
numărul de înregistrare al cererii - la nivelul anului 2014 sunt înregistrate şi soluţionate 40
de cereri;
• Oferă informaţii privind modalitatea de a obţine documente care emană de la aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean.
• Compartimentul primeşte, transmite spre soluţionare şi monitorizează petiţiile adresate
instituţiei. Rezolvarea petiţiei poate fi efectuată numai în limitele competenţelor stabilite
prin actele normative în vigoare (inclusiv Regulamentul de organizare şi funcţionare al
instituţiei) – 468 memorii, petiţii şi sesizări au fost depuse în anul 2014;
• Elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normale interne privind protecţia
informaţiilor clasificate potrivit legii;
• Monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi
modul de respectare a lor;
• Informează conducerea instituţiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul
de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea lor;
• Organizează activităţile de pregătire specifică a persoanelor ce au acces la informaţiile
clasificate;
• Asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de
acces;
• Actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
• Asigura şi participa la audienţele acordate de conducerea instituţiei;
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• Persoanele care solicită audienţă sunt înscrise în registru, completează un formular specific
audientelor, cărora li se ataşează după caz un memoriu - la nivelul anului 2014 au solicitat
audienţe 365 de persoane;
• În formularele de audienţă este specificată competenţa soluţionării problemei ridicate la
audienţă urmând ca, după soluţionare, să se emită un răspuns petentului;
• Urmăreşte soluţionarea problemelor ridicate de cetăţeni în cadrul audientelor şi întocmeşte
un centralizator lunar;
• Îndrumă petiţiile înregistrate către direcţiile şi serviciile de specialitate abilitate să le
rezolve potrivit competenţelor pe care le au, cu precizarea termenului de trimitere a
răspunsului,conform legislaţiei în vigoare;
• Asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor în sala de şedinţă a consiliului (şedinţe
de consiliu, colegii prefectorale, conferinţe de presă etc.);
• Coordonează şi asigură logistica necesară activităţii de practică a studenţilor în instituţie în
baza convenţiilor dintre instituţiile de învăţământ şi Consiliul Judeţean – 60 de studenţi din
cadrul Universităţii Piteşti au desfăşurat practica de specialitate în cadrul serviciilor şi
direcţiilor din cadrul Consiliului;
• Asigură desfăşurarea în bune condiţii a evenimentelor legate de zilele comunelor şi a
sărbătorilor derulate sub patronajul Consiliului Judeţean;
• Gestionează materialele de prezentare şi promovare ale judeţului.

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ COMUNITĂŢI
LOCALE
Direcţia Administraţie Publică Comunităţi Locale asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la
coordonarea activităţii consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean,
sprijină autorităţile administraţiei publice locale şi aparatului de specialitate al acestora în aplicarea
corectă a actelor normative, acordă asistenţă juridică şi de specialitate, întocmeşte proiectele de
hotărâre ce sunt supuse dezbaterii plenului consiliului judeţean, precum şi cele de dispoziţie ale
preşedintelui.
În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, direcţia colaborează cu celelalte direcţii din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş, cu instituţiile şi serviciile publice, precum şi
cu compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

SERVICIUL COORDONAREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR
PUBLICE
Principala atribuţie a Consiliului Judeţean este precizată în Legea nr. 215 / 2001 ca fiind aceea
de a coordona activitatea autorităţilor publice în vederea realizării serviciilor publice de interes
judeţean.
În acest sens a fost elaborată o tematică fundamentală pe legislaţia în vigoare aplicabilă în
administraţia publică şi pe problemele aplicabile cu care se confruntă autorităţile locale.
Principalele direcţii în care s-a desfăşurat activitatea de coordonare:
- întocmirea documentaţiilor pentru completarea şi reactualizarea domeniului public al judeţului
Argeş precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor conform H.G. nr. 447/2002;
- prin intermediul serviciului coordonarea activităţii autorităţilor publice s-au îndeplinit
prevederile H.G.R. nr. 600/13.05.2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor defavorizate;
- s-a asigurat comunicarea către toate consiliile locale din judeţ a tuturor materialelor primite
de la administraţia centrală cu alte instituţii ale statului;
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- s-a asigurat reprezentarea instituţiei în toate comisiile organizate la nivelul Instituţiei
Prefectului sau alte organisme judeţene;
- în cadrul serviciului s-a asigurat tehnoredactarea şi designul pentru Raportul anual de
activitate al preşedintelui Consiliului Judeţean, Regulamentul de organizare şi funcţionare
al instituţiei, precum şi tehnoredactarea şi publicarea pe site-ul instituţiei a Calendarului
pieţelor, târgurilor săptămânale şi tradiţionale din judeţul Argeş;
- s-au formulat şi comunicat răspunsuri în termen legal la petiţiile sau sesizările primite fie
direct de la cetăţeni, fie transmise spre soluţionare de la diverse instituţii ale statului.

COMPARTIMENTUL SERVICII SOCIALE
(I) Date generale:
În conformitate cu Legea 292/2011 privind asistenţa socială, la nivelul Consiliului Judeţean
Argeş a fost înfiinţat în anul 2012 compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale (art.
113, alin 1). Funcţionează cu personal specializat din anul 2014 şi are următoarele atribuţii :
1. Organizează şi realizează activităţile specifice contractării serviciilor sociale acordate de
furnizori publici şi privaţi. În acest sens colaborează cu instituţii publice sau private,
autorităţi locale, ONG-uri , precum şi cu persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi
de furnizare a serviciilor sociale, în baza unei selecţii publice de oferte, cu respectarea
legislaţiei în vigoare privind sistemul de achiziţii publice;
2. Încheie, în condiţiile legii, contracte și convenţii de parteneriat, contracte de finanţare,
contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea , finanţarea şi cofinanţarea de
servicii sociale, în regim de parteneriat public-privat şi public - public, în condiţiile legii;
3. Monitorizează financiar şi tehnic contractele / convenţiile încheiate;
4. În baza Planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale la nivelul comunal,
orăşenesc şi municipal, pe care le avizează, elaborează în colaborare cu serviciul public
specializat de asistenţă socială de la nivelul judeţului Argeş (DGASPC), planurile de
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean
şi care cuprind date detaliate privind:
- numărul şi categoriile de beneficiary;
- servicii sociale existente;
- servicii sociale propuse spre înfiinţare şi programul de contractare a serviciilor din
fonduri publice;
- bugetul estimat şi
- surse de finanţare.
• Acest plan este supus spre aprobare Consiliului Judeţean Argeş.
5. Înfiinţează şi administrează baza de date referitoare la toţi furnizorii publici şi privaţi de
servicii sociale de la nivelul judeţului Argeş;
6. Participă la elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul judeţului
Argeş în colaborare cu serviciul public de asistenţă socială din cadrul Consiliului
Judeţean Argeş (DGASPC) şi o comunică Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale în termen de 30 zile de la aprobarea ei în Consiliul Judeţean, după ce în prealabil
a fost obţinut avizul Comisiei Judeţene de Incluziune Socială Argeş. Strategia se
elaborează pe o perioadă de 5-10 ani;
7. Monitorizează activitatea şi păstrează o bună colaborare cu Asociaţiile/Fundaţiile cu
activitate pe servicii sociale şi cu care C.J. Argeş are Protocol de Colaborare;
8. Monitorizează activitatea UAMS-urilor din judeţul Argeş;
9. Rezolvă în timp util Petiţiile/Reclamaţiile/Memoriile pe teme sociale.
Compartimentul sus amintit are denumirea de Compartimentul Servicii Sociale şi îşi
desfăşoară activitatea la et. V al Palatului Administrativ din municipiu Piteşti. Are în componenţa 3
posturi ocupate şi… vacante. Este coordonat de consilier superior - Mirela Olteanu care îndeplineşte,
la rândul ei, următoarele activităţi în cadrul compartimentului:
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1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Soluţionează, în termen legal, petiţiile şi sesizările primite de la cetăţeni ori retransmise
spre soluţionare instituţiei noastre de la Preşedinţia României, Guvern ori ale instituţii
centrale privind diverse cazuri sociale, dar şi de la Instituţia Prefectului Argeş;
Monitorizează, cu deplasare în teren, activităţile Unităţilor de Asistenţă Medico-Socială
din subordinea C.J. Argeş, dar şi a centrelor/complexelor din subordinea DGASPC Argeş
dacă există sesizări negative asupra activităţii lor. Numai în lunile ianuarie și februarie
2015 au fost făcute 3 deplasări: UAMS Şuici, UAMS Călineşti şi CRRPH Tigveni. Până
în prezent Raportul a fost redactat doar pentru UAMS Şuici iar pentru celelalte două
menţionate mai sus, sunt în curs de redactare.
Acordă la cerere asistenţă de specialitate unităţilor subordonate C.J. Argeş şi consiliilor
locale (Servicii Publice de Asistenţă Socială) în domeniul aplicării legilor specifice
asistenţei sociale;
Monitorizează activitatea ONG-urilor care au Convenţie de Parteneriat cu C.J. Argeş
(Fundaţii şi Asociaţii) cu activitate în domeniul protecţiei sociale la nivelul judeţului
Argeş. Totodată analizează noile cereri în acest sens. Există și o Asociaţie autorizată pe
Unitate Protejată cu care avem încheiat un contract de furnizare produse şi care, lunar,
livrează mobilier C.J. Argeş. Activitatea de monitorizare a lor implică şi deplasarea
periodică la sediul acestora;
A reprezentat consiliul judeţean la întâlniri/conferinţe/mese rotunde/grupuri de lucru
având ca teme principale Strategia Naţională Anticorupţie, incluziune socială, sau
încheiere Contract colectiv de muncă la nivel de unităţi asistenţă socială;
Întrucât îndeplineşte şi funcţia de secretar a Comisiei de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, raportează
anual şi semestrial situaţiile privind rezultatele autoevaluării pentru consiliul judeţean şi
instituţiile subordonate, cât şi stadiul de implementare a celor 25 de standarde de control
intern/managerial la nivel de unitate proprie şi fiecare instituţie subordonată. Toată
această activitate sintetică se regăseşte în Raportul anual asupra sistemului de control
intern/managerial şi comunicată apoi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş.
Întocmeşte anual:
- Programul de Implementare Standarde la nivelul Consiliului Judeţean Argeş,
- Planul de Acţiune Sectorial pentru Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie;
- Obiectivele Generale şi Specifice ale Consiliului Judeţean Argeş ( reactualizare).
Coordonează activitatea Compartimentului Servicii Sociale pentru care are Dispoziţie de
coordonator din 20.11.2014.

(II) Detaliere activitate compartiment:
A. Secţiunea Petiţii, Adrese, Informări:
- Soluţionare Petiţii de la solicitanţi persoane fizice – 6;
- Adrese diverse instituţii: Administraţia Prezidenţială – 1, Instituţia Prefectului Argeş – 2,
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş – 1, Cabinet avocatură din municipiul ClujNapoca – 1, Primăria comuna Şuici – 1;
- Informare privind aducerea în ţară a unei persoane decedată în Grecia – 1.
B. Colaborare cu Comisia de Evaluare Persoanelor Adulte cu Handicap Argeş.
- solicitări din partea petenţilor persoane fizice sau ale unor instituţii din jud. Argeş – 3.
C. Colaborare cu DGASPC Argeş:
- Soluţionare Petiţii – 12;
- Informări – 4;
- Colaborare între C.J. Argeş, DGASPC şi alte Instituţii – 3;
- Sesizare din partea Consiliului Judeţean Argeş la adresa DGASPC Argeş – 1.
D. Raport de activitate privind activitatea la UAMS Şuici (deplasarea la unitate a unei
echipe a compartimentului, în data de 03.02.2015);
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E. Raport de activitate privind CRRPH Tigveni ca urmare a sesizării din partea
Sindicatului Sanitas Argeş (deplasare la unitate a unei echipe a compartimentului şi alţi
angajaţi ai C.J. Argeş, în data de 03.02.2015);
F. Deplasare în teritoriu la UAMS Călineşti pentru evaluare centru şi reamenajare;
G. Colaborare cu toate UAMS-urile în ce priveşte activitatea, organigrama, statul de
funcţii, regulamente, consilii consultative, angajări;
H. Discutarea şi aprobarea Contractului Colectiv de Muncă unic la nivel de sector
activitate asistenţă socială; delegaţie 3 zile pentru consilier superior Mirela Olteanu,
apoi documentul comunicat DGASPC şi UAMS-urilor din subordinea C.J. Argeş;
I.

Participarea la seminarii/conferinţe internaţionale pe probleme de protecţie socială
– Bucureşti – 1, Sinaia – 1, Piteşti – 2;

J. Compartimentul Servicii Sociale monitorizează activitatea a 8 ONG-uri cu care
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ are încheiate CONVENŢII DE PARTENERIAT
- anii 2014 - 2015 şi are în evidenţă documentele care le atestă activitatea şi
legalitatea. Acestea sunt:

Nr Denumire ONG
crt. şi
sediul social
1. Asociaţia de
Sprijin a Copiilor
Handicapaţi
Fizic – România
Filiala Argeş.
Municipiul
Piteşti, Găvane
III, str. Carol
Davila, bl. B1, sc.
A, ap.1, judeţul
Argeş
0745/048613;
2.

3

Categoria de
Persoana de
beneficiari cărora se
contact
adresează
1. Atelier de reparaţii
Adrian
dispozitive locomoţie
Popescu –
2. Donaţii din străină- Preşedinte
tate de materiale medicale, inclusiv aparate de
locomoţie pentru persoane nevoiaşe din
evidenţa DGASPC, a
spitalelor şi persoanelor
solicitante.
3. Centrul de socializare
„NOVA” pentru copii
cu handicap.
1. Centrul de zi „MaCostel
Fundaţia
rina” - pentru copii cu Nicolae –
Umanitară de
dizabilităţi;
Preşedinte
Orientare şi
Integrare Socială 2. Atelier protejat
“Hand Rom” ;
„Dizab-Rom” – oferă
Municipiul Curtea cursuri de pregătire
de Argeş, str.
profesională pentru
Cuza Vodă, bl.
meseriile de lumânărar
E17, sc. A, ap15, şi legător manual polijudeţul Argeş.
graf pentru tinerii care
0723/914172
termină ciclul de 10
0248/726.101
clase în cadrul Centrului
de Zi „Marina”.
Paul
Fundaţia „Copii 1. Centrul de zi „Sf.
Cristofor” pentru copiii Kubaski –
în Dificultate”
Municipiul
proveniţi din familii
VicepreşeBucureşti,
aflate în dificultate, cu dinte
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Hotărâri C.J.
Argeş

Serviciul social
acreditat sau în
curs de acreditare
Hotărârea nr.
Autorizaţie de
241/22.12.2014 funcţionare ca
Unitate Protejată,
nr. 482/2009
Certificat de
Acreditare
AF/001288/2014

Hotărârea nr.
Certificat de
242/22.12.2014 Acreditare
AF/001722/2014

Hotărârea nr.
Certificat de
243/22.12.2014 Acreditare
AF/000404/2014

sediul în mun. Curtea de te;
Argeş, str. Valea Sasului
nr. 81;
2. Activitate inclusiv pe
raza comunei Corbeni,
judeţul Argeş, ca suport
pentru copiii cu risc de
separare de părinţi,
având ca scop inclusiv
integrarea şcolară şi
adaptabilitatea socială;
3. Fundaţia are colaborare şi în alte zone ale
ţării: municipiul
Bucureşti (sect. 2 și 3) şi
judeţul Mehedinţi.
Asociaţia „ Lasă- 1. Centru de Orientare Iuliana Iancu
Consiliere şi Asistenţă
– Preşedinte
mă să-ţi aud
Educaţională, cu sediul (zona
glasul”
Municipiul Curtea în comuna Albeştii de
Argeş);
de Argeş, str.
Argeş pentru copiii cu
Despina Doamna, handicap psihic.
bl. 2, sc. C, ap. 36
parter, judeţul
Argeş, (în colaborare cu Fundaţia
de Abilitare „Sperata” Municipiul
Timişoara, str.
Martir Constantin
Radu nr. 23)
0740/130526
1. Terapie Individuală Rodica
Asociaţia
Nicolae –
„Handicapaţilor şi de Grup, Anchete
Preşedinte;
sociale;
Neuromotori
2. Socializare,
Argeş” ,
Municipiul
Integrare în Societate,
Consiliere psihologică şi
Piteşti, cartier
juridică;
Trivale,
B-dul Libertăţii, 3. Tabere, Excursii,
bl. D1, judeţul
Spectacole pentru
Argeş
copii/adulţi cu handicap
neuromotor, cu
0248/265126 ;
0348/409.243
domiciliul în Piteşti.
Elena
Asociaţia „Paras- 1. Centrul de zi
chiva”, Comuna „Paraschiva” - pentru
Bărbucescu Pietroşani, loc.
copii şi tineri cu
Preşedinte;
Retevoieşti, str.
dizabilităţi, inclusiv
Principală nr. 50, severe şi asociate
jud. Argeş
0248/268007
1. Centrul de zi
Crăciun
Asociaţia
Mihaela,
Naţională pentru „Ajută-mă să fiu cu
Preşedinte;
Copii şi Adulţi cu tine” – pentru copii cu
autism.
Autism din
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str. Radu de la
Afumaţi nr. 16,
sect. 2.
0757/764197
(Florina Isvan –
coordonator jud.
Argeş)

4.

5.

6

7

Hotărârea nr.
În curs de
244/22.12.2014 acreditare

Hotărârea nr.
Certificat de
245/22.12.2014 Acreditare
AF/001299/
2014

Hotărârea nr.
7/30.01.2015

Certificat de
Acreditare
AF/000754/2014

Hotărârea nr.
8/30.01.2015

Decizia nr.
264/2013 a
Comisiei de
Acreditare a

8

România- Filiala
Argeş
Municipiul
Piteşti, str. Mircea
Vodă nr. 42,et. II
0736/352399
Asociaţia
„Autism, Terapie,
Sport şi Arte”
Argeş.
Municipiul
Piteşti, str. Cuza
Vodă nr. 8.
0721/548624

Furnizorilor de
Servicii Sociale
Argeş

1. Centrul de zi
„Autism, Terapie, Sport
şi Arte” Argeş - pentru
copii cu autism.

Ana-Florina Hotărârea nr.
Dumitraşcu 40/27.02.2015
(fostă
Tudorache)
Preşedinte;

În curs de
acreditare.

Poze reprezentative ONG-uri:
1. Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România Filiala Argeş.
Câteva imagini sugestive cu privire la activitatea caritabilă – „Donaţii din Germania” realizate
cu sprijinul domnului GOTTHILF – Fundaţia Amicii:
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2. Fundaţia Umanitară de Orientare şi Integrare Socială “Hand Rom” ;
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3. Fundaţia „Copiii în Dificultate”;

4. Asociaţia „ Lasă-mă sa-ţi aud glasul”

5. Asociaţia „Handicapaţilor Neuromotori Argeş”;

Intervenţie psihologică

Terapie individuală
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Anchete sociale

Socializare

Doar 5 ONG-uri sunt în evidenţa Consiliului Judeţean Argeş anterior anului 2014, iar celelalte
3 sunt din anul 2015, drept pentru care nu le-au fost solicitate rapoarte anuale de activitate şi poze
reprezentative.
K. La nivelul Consiliului Judeţean Argeş, prin Compartimentul Servicii Sociale, există
încheiat un Contract de Furnizare Produse (Nr. 1188/2015) şi un Acord de Parteneriat
(Nr. 1189/2015) între instituţia noastră și Asociaţia “Primii paşi spre performanţă”Secţia performance business.
- Asociaţia este autorizată, ca unitate protejată, care beneficiază de drepturile prevăzute în Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Autorizaţia nr. 1520
din 05.11.2014 eliberata de MMFPS);
- Preşedintele ei este o persoană cu handicap locomotor, iar motivul încheierii acestui
parteneriat a fost furnizarea de echipamente mobilier de birou. Menţionăm că, prin
OUG nr. 34/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţia
acestor bunuri la data depunerii ofertei lor era blocată, iar singura posibilitate pentru
achiziţionarea acestora a fost prin intermediul unei unităţi protejate avizate.
- Asociaţia s-a angajat să livreze instituţiei noastre, la cerere, în sumă totală lunară de
cca 2000 lei, următoarelor produse şi servicii, la alegere:
• Echipamente informatice;
• Consumabile IT;
• Imprimante multifuncţionale;
• Echipamente de birou şi tehnică de calcul;
• Echipamente periferice şi software;
• Componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;
• Articole textile;
• Echipamente pentru protecţia muncii;
• Produse papetărie, birotică, consumabile;
• Produse de igienă şi curăţenie;
• Articole de menaj şi fierărie;
• Produse şi echipament de iluminat, electrice, electronice;
• Electrocasnice, de grădinărit;
• Piese şi accesorii auto, material construcţii şi instalaţii, montarea şi/sau
comercializare mobilier de birou, de casă şi magazine, uşi;
• Sisteme supraveghere video;
• Sisteme avertizare la efracţie, alarmare şi stingere incendiu, sisteme control acces
şi pontaj;
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• Servicii de intermedieri ca agenţie de publicitate pentru realizarea de materiale
promoţionale personalizate, materiale tipărite, printuri de mari dimensiuni, etc.
• Firma colaboratoare a Asociaţiei “Primii paşi spre performanţă” pe
comercializare mobilier de birou este Digital Design din Piteşti/Bucureşti, firmă
specializată atât în producere de mobilier de casă şi birou, cât și producţie
publicitară şi servicii de tipografie.
• Pana în prezent Consiliul Judeţean Argeş, prin Asociaţia “Primii paşi spre
performanţă”, a achiziţionat echipament de birou în valoare totală de cca 8000 lei.
• Cadrul legal în vederea încheierii unei Convenţii de Parteneriat cu Consiliul
Judeţean Argeş:
La art. 78 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face referire la dreptul de muncă al
persoanelor cu handicap în sensul că, instituţiile publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi,
au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de
angajaţi. Societăţile care nu angajează persoane cu handicap, pot opta pentru alte forme de
achitare a obligaţiei legale:
a) Să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază
minim brut pe ţară, înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajate
persoane cu handicap. Un calcul estimativ, la totalul de angajaţi din Consiliul Judeţean
Argeş, înseamnă o sumă totală de cca 2000 lei pe care instituţia noastră este obligată
lunar să o vireze la bugetul naţional, întrucât , la numărul de salariaţi, noi avem încadrată o
singură persoană cu handicap şi, conform legii menţionate mai sus, ar trebui sa fie 6-7;
b) Să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor
cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în
sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile Legii 448/2006,
art. 78, alin 3, lit. b.
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COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS
Pentru perioada care face obiectul prezentei raportări, respectiv iulie 2014 şi până în iunie
2015, Compartimentul Juridic Contencios a înregistrat un volum mare de lucrări, acoperind întreaga
gamă de atribuţii ce-i revin conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului
Judeţean Argeş.
În acest sens, consilierii juridici au răspuns la aproximativ 90 de petiţii, au acordat asistenţă
juridică şi consultanţă, la cerere, instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Argeş şi
consiliilor locale, a avizat referatele privind schimbarea numelui pe cale administrativă.
Totodată salariaţii Compartimentului Juridic Contencios au îndeplinit numeroase mandate
încredinţate prin dispoziţiile emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş în cadrul comisiilor în
care au fost nominalizaţi, precum şi prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Argeş (desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Argeş în Consiliile de administraţie ale spitalelor din subordinea
consiliului judeţean şi atribuţiile ce revin acestora).
De asemenea, salariaţii compartimentului au colaborat în vederea redactării contractelor de
achiziţie publică, de concesiune, închiriere, vânzare - cumpărare, comodat, prestări servicii, publicitate
în care este parte instituţia noastră, avizând de legalitate toate actele întocmite de către
direcţiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituţiei.
Au fost încheiate acte adiţionale la astfel de contracte şi protocoale de asociere cu consilii
locale şi fundaţii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Argeş.
O parte însemnată a activităţii Compartimentului Juridic - Contencios o constituie reprezentarea în faţa instanţelor de judecată a Consiliului Judeţean Argeş, a Judeţului Argeş precum şi a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, consilierii juridici participând totodată la expertizele
judiciare dispuse de către instanţele judecătoreşti.
În perioada iulie 2014 până în iunie 2015, pe rolul instanţelor judecătoreşti, s-au aflat în curs
de soluţionare 130 de dosare, după cum urmează:
- 50 pe rolul judecătoriilor;
- 50 pe rolul tribunalelor;
- 20 la curţile de apel;
- 10 la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Dintre cauzele aflate în prezent pe rolul instanţelor judecătoreşti cea mai mare pondere o au
cele aflate pe rolul Secţiei civile a Tribunalelor - Complete specializate de contencios administrativ şi
fiscal, prin care se contestă acte administrative, litigii de muncă care au ca obiect despăgubiri băneşti
ale personalului din învăţământul preuniversitar de stat.
Totodată, salariaţii Compartimentului Juridic - Contencios au făcut parte din Comisia
Judeţeană de Analiză a Propunerilor de Stemă Argeş, în perioada raportată au fost înaintate spre
aprobare prin Hotărâre de Guvern un număr de 6 steme ale unităţilor administrativ - teritoriale din
judeţul Argeş.
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XI

SERVICII PUBLICE
COMUNITARE

• BIROUL AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT

Având în vedere principalele obiective ale Autorităţii Judeţene de Transport:
a) corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;
b) asigurarea continuităţii serviciilor de transport prin programele de transport sau de
funcţionare, după caz, corelate cu fluxurile de călători existente;
c) atribuirea serviciilor de transport public local operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi, în funcţie de nivelul efortului investiţional al acestora realizat în mijloacele de transport şi în infrastructura de transport, în perioada 01 iulie 2013 – 01 iunie 2014
au fost desfăşurate următoarele activităţi:
1. În ceea ce priveşte transportul judeţean de persoane prin curse regulate, acesta s-a
desfăşurat în condiţii normale pe 142 de trasee judeţene din Programul de transport cu
valabilitate 2014 - 2019, efectuate cu 272 de vehicule de către un număr de 35 de
operatori rutieri de transport;
Pentru asigurarea continuităţii serviciilor judeţene de transport în condiţii de siguranţă şi
confort, a programului judeţean de transport persoane perioada 01.01.2014 30.06.2019, au fost organizate 2 şedinţe de atribuire pentru 2 trasee din programul
judeţean de transport (conform procedurilor legale - L 92/2007 actualizată şi a Ord. 353
/2007 actualizat-) finalizate prin hotărâri de consiliu (H.C.J. nr. 224/21.11.2014 şi
H.C.J. nr. 50/26.03.2015) şi emiterea de licenţe de traseu şi a caietelor de sarcini de
către A.R.R. Argeş;
2. Referitor la transportul judeţean de persoane prin curse regulate speciale, care se
efectuează în baza unui contract de transport, a fost analizată documentaţia depusă de
operatorii rutieri de transport, au fost întocmite caietele de sarcini şi au fost eliberate
152 de licenţe pentru transportul salariaţilor de la domiciliu la locul de muncă şi retur
(pentru 21 operatori rutieri de transport) după aprobarea eliberării acestora prin hotărâri
de consiliu judeţean.
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ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA PATRIMONIULUI ȘI
SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE ARGEŞ

La data de 30.06.2015 S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de
Utilităţi Publice Argeș, transformată din S.C. Apă Argeș S.A. prin Hotărârea nr. 126/26.07.2010, are
un capital subscris vărsat în valoare de 2.122.900 lei.
În data de 22.09.2010 s-a deschis procedura de insolvenţă împotriva S.C. A.E.P.S.U.P. Argeș
S.A. prin sentinţa comercială nr. 1181/F/22.09.2010 pronunţată de Tribunalul Comercial Argeș.
În prezent societatea se află în perioada de reorganizare prin sentinţa comercială nr.
1376/F/21.09.2011, urmând a fi monitorizată până în septembrie 2015 de administratorul judiciar –
Lichidări Info Consult SPRL.
Societatea și-a respectat până în prezent obligaţia de a achita în termen tranșele cuprinse în
programul de plată al creanţelor din planul de reorganizare.
Societatea a asigurat în această perioadă prestarea serviciului de distribuţie apă în 12
localităţi (Băbana, Poiana Lacului, Moșoaia, Cocu, Budeasa, Micești, Izvoru, Cotmeana, Cuca,
Morărești, Brăduleţ, Popești), respectiv pentru un număr de 5866 de abonaţi și a serviciilor de
canalizare pentru 251 de beneficiari. Cantitatea de apă extrasă în perioada 01.07.2014 - 30.06.2015
este de 1.485.780 mc., iar cantitatea de apă regăsită este în cuantum de 1.373.289 mc., procentul de
apă regăsită fiind de 92%.
Prin activitatea desfășurată de la începutul anului până în prezent s-a urmărit atât
rentabilizarea activităţii desfășurate dar și creşterea calităţii serviciului prestat și a apei distribuite prin
:
- branșamente apă executate
- 143;
- proiecte branșamente apă
-154;
- proiecte record canalizare
-55;
- încheierea contractelor cu abonaţi noi
-240;
- execuţia staţiei de repompare sistem nr. 1 Izvoru;
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-

-

-

extinderea capacităţii de pompare apă la sistemul I din comuna Izvoru, prin realizarea staţiei
de pompare apă Dealul Mazil;
mărirea capacităţii staţiei de pompare apă Cuca-Sinești, prin montarea unui grup nou de
pompare;
montarea instalaţiei de dezinfecţie apă cu hipoclorit de sodiu, pentru sistemul de alimentare cu
apă Cuca - Sinești, din comuna Cuca;
executarea lucrărilor de reabilitare și reparaţii la staţia de tratare apă Brădetu din comuna
Brăduleţ, prin execuţia unor lucrări de reparaţii interioare ale construcţiei, instalaţiilor şi
achiziţionarea și montarea unei electropompe și a instalaţiei de dezinfecţie a apei cu hipoclorit
de sodiu, precum și achiziţionarea și dotarea cu echipamente de măsurare și monitorizare a
calităţii apei;
execuţia și dotarea căminelor cu instalaţii de golire și spălare a reţelei publice de alimentare
cu apă din comuna Popești;
înlocuirea instalaţiilor de dezinfecţie a apei de pe sistemele de alimentare cu apă din comuna
Popești cu alte instalaţii performante;
înlocuirea pompei submersibile și a instalaţiei hidraulice la forajul de apă al C.I.A.S.
Bascovele;
executarea lucrărilor de menţinere în funcţiune a sistemului de canalizare Budeasa, dotarea și
întreţinerea staţiilor de epurare mecano-biologice;
întocmirea rapoartelor privind starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă din comunele
Brăduleţ, Popești, Izvoru;
remedierea în regim de urgenţă a avariilor pentru limitarea întreruperilor de apă;
remedierea avariilor pe reţelele de aducţiune, distribuţie și branșamentele aferente sistemelor
de alimentare cu apă aflate în operare la S.C. A.E.P.S.U.P. ARGEȘ S.A. -245;
remedierea avariilor pe reţelele de aducţiune şi transport apă Dn 355-Dn400 Staţia Trivale –
Moșoaia – Poiana Lacului -13;
remedierea avariilor pe conducta de aducţiune apă Dn600 de la Staţia Găvane la Staţia
Trivale;
repararea pompelor defecte din staţia de pompare Brădetu;
menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de canalizare Budeasa, prin înlocuirea pieselor
defecte de la pompele submersibile apă uzată menajeră;
menţinerea în stare funcţională a electropompelor din staţia de repompare TRIVALE, prin
înlocuirea pieselor în mișcare uzate (turbine, arbori, rulmenţi etc.);
reducerea pierderilor de apă pe platforma Cotmeana, printr-o monitorizare etapizată a
consumului de apă;
reînnoirea autorizaţiilor de gospodărire a apelor pentru sistemele de alimentare cu apă din
comunele Cuca, Morărești;
reînnoirea autorizaţiilor sanitare de funcţionare pentru sistemele de alimentare cu apă din
comunele Budeasa (Budeasa Mică, Gălășești, Calotești, Rogojina), Micești (Micești,
Purcăreni), Izvoru (staţiile I,II, III), Trivale, Băbana, Cuca, Morărești, Cotmeana;
obţinerea autorizaţiilor sanitare de funcţionare pentru sistemele de alimentare cu apă din
comunele Brăduleţ, Popești (Popești - Palanga, Slobozia - Purcăreni);
obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru sistemele de alimentare cu apă din
comunele Brăduleţ;
reînnoirea autorizaţiilor de mediu pentru sistemele de alimentare cu apă din comunele Micești,
Izvoru;
întocmirea și depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru
sistemele de alimentare cu apă din comuna Popești;
întocmirea și depunerea documentaţiei de participare la licitaţia de atribuire a sistemelor de
alimentare cu apă din comunele Izvoru, Popești, Cuca;
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schimbarea apometrelor Dn20 mm pe branșamentele individuale din sistemele de alimentare
cu apă administrate de societatea noastră -127;
- întocmirea documentaţiei și obţinerea licenţei clasa 3 de la ANRSCUP, în vederea desfășurării
activităţii în condiţiile impuse de lege;
- urmărirea în permanenţă a calităţii apei furnizate prin încheierea contractului de monitorizare,
control și audit cu D.S.P. Argeș și efectuarea analizelor apei distribuite în zonele administrate
de societatea noastră la termenele și în condiţiile impuse de lege;
- igienizarea rezervoarelor de înmagazinare apă conform programelor anuale întocmite;
- monitorizarea și controlul calităţii apelor uzate, prin analiza acestora în laboratoarele
Administraţiei Bazinale de Apă Argeș Vedea.
Societatea depune în continuare eforturi în vederea respectării planului de reorganizare și a
satisfacerii cerinţelor abonaţilor din zonele pe care le administrează. Pentru aceasta își propune a
realiza următoarele obiective:
- reînnoirea autorizaţiilor de mediu, sanitare și gospodărire a apelor care expiră în perioada
următoare;
- reechiparea laboratorului de analize fizico-chimice din comuna Brăduleţ în vederea
monitorizării calităţii apei;
- reabilitarea rezervorului de înmagazinare a apei din staţia de tratare Brădetu;
- schimbarea apometrelor aferente branșamentelor individuale și
care au verificarea
metrologică expirată;
- reducerea pierderilor de apă prin monitorizarea în permanenţă a consumurilor, respectiv prin
reducerea numărului de avarii;
- mărirea cantităţii de apă furnizată prin preluarea în operare a noi sisteme de alimentare cu apă
și prin extinderi de reţele;
- executarea de noi proiecte, implicit de branșamente de apă și racorduri de canalizare;
- dotarea celor trei sisteme de alimentare cu apă din comuna Izvoru cu instalaţii de dezinfecţie a
apei cu hipoclorit de sodiu;
- refacerea împrejmuirilor zonelor de protecţie sanitară la sistemele II şi III de alimentare cu apă
din comuna Izvoru;
- reabilitarea staţiei de pompare nr.1 de pe sistemul II de alimentare cu apă din comuna Izvoru,
prin lucrări de reparaţii a construcţiei și a instalaţiilor hidraulice și electrice interioare
(conducte, rezervor de aspiraţie, armături etc.);
- modificarea sistemului de alimentare cu apă nr. I din comuna Izvoru prin pompare (montarea
unui rezervor de înmagazinare și aspiraţie a apei și a unui grup de pompare);
- separarea sistemului de alimentare cu apă Popești-Slobozia din comuna Popești în două zone
cu sisteme de alimentare cu apă distincte;
- asigurarea cu pompe submersibile de rezervă a forajelor de apă ale celor două sisteme de
alimentare cu apă din comuna Popești;
- refacerea termoizolaţiei și a împrejmuirii zonei de protecţie sanitară la rezervoarele de
înmagazinare a apei ale C.I.A.S. Bascovele;
- execuţia unui acoperiș deasupra scării exterioare de acces la staţia de tratare apă Brădetu din
comuna Brăduleţ;
- repararea și reabilitarea staţiei de pompare pentru spălarea filtrelor rapid deschise din staţia de
tratare apă Brădetu;
- automatizarea funcţionării staţiei de pompare apă brută din staţia de tratare Brădetu;
- reechiparea staţiilor de pompare apă uzată menajeră aferente sistemului de canalizare
Budeasa;
- punerea în funcţiune a modulului nr. 2 al staţiei de epurare mecano-biologică Budeasa;
- înlocuirea sistemelor de dezinfecţie a apei cu clor gazos cu instalaţii de dezinfecţie a apei cu
hipoclorit de sodiu, pe sistemele de alimentare cu apă ale comunei Budeasa şi Micești.
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DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU EVIDENŢA
PERSOANELOR ARGEŞ

Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este instituţie publică de interes judeţean, cu
personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Argeş.
Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş exercită atribuţiile ce îi sunt date prin lege
pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de întocmire,
păstrare, evidenţă şi eliberare a actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător, de
către oficiile de stare civilă şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul
Argeş.
Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege,
coordonează şi controlează metodologic activitatea de evidenţă a persoanelor şi stare civilă la serviciile
publice comunitare locale şi a compartimentelor de stare civilă din cadrul primăriilor din judeţul Argeş.
Activitatea instituţiei s-a desfăşurat în conformitate cu Planurile de măsuri şi acţiuni elaborate
pentru anii 2014, 2015, aprobate de preşedintele Consiliului Judeţean Argeş şi cuprind sarcinile specifice
muncii, atât pe linie de management, evidenţă a persoanelor şi stare civilă, cât şi pe linie de resurse
umane, secretariat-administrativ, financiar-contabilitate şi informatică.
Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş a adus la îndeplinire toate activităţile
propuse spre a fi executate, evidenţiate în planurile de activităţi întocmite în semestrul II 2014 şi
semestrul I 2015 la nivelul instituţiei, avându-se în vedere respectarea legii, încadrarea în termenele
prevăzute de legislaţie, întocmirea situaţiilor centralizatoare şi comunicarea acestora Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Pe linie de management
Pentru îndeplinirea prerogativelor cu care este învestit, Directorul Executiv al Direcţiei Generale
pentru Evidenţa Persoanelor Argeş cooperează, în condiţii de maximă responsabilitate şi eficienţă, cu
serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ, cu organismele sociale, cu
unităţile teritoriale din cadrul M.A.I., cu structurile sistemului de ordine şi siguranţă publică, precum şi cu
autorităţile judecătoreşti.
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O activitate care stă permanent în atenţia directorului D.G.E.P. Argeş este modul de îndeplinire a
sarcinilor prevăzute în Planul anual de măsuri şi acţiuni al direcţiei, document ce cuprinde principalele
activităţi ale instituţiei, structurat pe domenii de activitate şi probleme de interes comun.
În acest sens, pe linie de management, au fost întreprinse următoarele activităţi:
- şedinţe săptămânale de lucru cu şefii serviciilor şi întreg personalul şi ori de câte ori este
necesar;
- şedinţe de lucru şi activităţi de pregătire profesională cu personalul S.P.C.L.E.P. - urilor;
- şedinţe de analize lunare, trimestriale, anuale;
- participarea la şedinţele Consiliului Judeţean Argeş;
- participarea, în calitate de invitat, la şedinţele consiliilor locale unde sunt sau urmează a se
înfiinţa servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.
Activitatea de evidenţă a persoanelor s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, republicată, modificată, ale Hotărârii Guvernului nr. 1375/ 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, ale Legii nr. 235/2013 privind aprobarea O.U.G nr.82/2012 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale
cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi
Spaţiului Economic European, rezidenţi în România şi a celorlalte metodologii şi instrucţiuni care
reglementează activitatea în acest domeniu, precum şi ale celorlalte metodologii şi instrucţiuni care
reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor.
Activitatea personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din perioada
01.07.2014 – 31.05.2015, s-a axat pe luarea în evidenţă a 4959 persoane, după cum urmează:
- la naştere: 4867 copii;
- la dobândirea cetăţeniei: 23 persoane;
- la schimbarea domiciliului din străinătate în România: 69 persoane.
Conform situaţiilor statistice transmise de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date, în primele 4 luni ale anului 2015, la nivelul judeţului Argeş, au fost eliberate cca.
19702 acte de identitate.
La ghişeele serviciilor publice comunitare locale pentru evidenţa persoanelor, în perioada
01.07.2014 – 31.05.2015, au fost eliberate 497 cărţi de identitate pe bază de procură specială şi au fost
întreprinse 140 de acţiuni cu staţia mobilă pentru preluarea imaginii, a cererii şi a documentelor
necesare în vederea eliberării actelor de identitate, pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi şi a
cetăţenilor de etnie romă, punându-se cu acest prilej în legalitate 511 persoane.
Pentru cei care nu au respectat termenele de punere în legalitate cu acte de identitate s-au aplicat
149 de sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor fiind în această perioadă de 5445 lei.
Începând cu data de 01.07.2014, conform Dispoziţiei D.E.P.A.B.D. nr. 3473227/26.06.2014 a fost
introdusă şi a rulat exclusiv aplicaţia S.N.I.E.P. - Sistemul Naţional Integrat de Introducere şi Actualizare
a Informaţiilor legate de Evidenţa Persoanelor, ce reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu
mijloace informatice pentru ţinerea evidenţei persoanelor, producerea, emiterea şi evidenţa documentelor
de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a altor documente necesare persoanei în relaţiile cu statul.
În urma experienţei dobândite, în calitate de judeţ pilot în proiectul „Sistem naţional integrat de
introducere şi actualizare a informaţiilor legate de evidenţa persoanelor”, în perioada anterioară
implementării efective a aplicaţiei, D.G.E.P. Argeş a oferit sprijin S.P.C.L.E.P.-urilor de pe raza judeţului
Argeş pentru înregistrarea ori actualizarea corectă a S.N.I.E.P. cu informaţiile necesare, colaborând cu
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) - Service
Novensis / Suport S.N.I.E.P. pentru rezolvarea problemelor întâmpinate în activitatea de evidenţă a
persoanelor, mai ales că operatorii de la nivelul judeţului ori serviciile publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Argeş nu au ca atribuţie corectarea sau efectuarea anumitor
operaţiuni.
În vederea implementării unitare a prevederilor legale pe linie de evidenţă a persoanelor au fost
organizate convocări cu tot personalul de evidenţă a persoanelor din cadrul Direcţiei Generale pentru
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Evidenţa Persoanelor Argeş şi din cadrul S.P.C.L.E.P. - urilor de pe raza judeţului Argeş în 03.07.2014,
30.10.2014, 10.12.2014, 29.01.2015 şi 16.04.2015, în sistem de video-conferinţă, la care a participat şi
şeful Biroului Judeţean pentru Administrarea Bazelor de Date Argeş.
La convocarea din data de 10.12.2014 a participat doamna Comisar şef Berbecariu Anca, şef
Serviciu Coordonare Evidenţa Persoanelor din cadrul D.E.P.A.B.D. şi au fost aduse în atenţie noutăţile
privind activitatea de evidenţă a persoanelor şi reglementările aplicabile.
În această perioadă au fost efectuate verificările în baza de date şi în registrele de stare civilă,
pentru toate cele 335 de persoane, pentru punerea în legalitate a cetăţenilor care figurează în Registrul
Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat în
perioada 2000-2005, conform listei puse la dispoziţie de către Biroul Judeţean pentru Administrarea
Bazelor de Date Argeş. Activităţile de verificare a persoanelor, în scopul punerii în legalitate, au fost
desfăşurate potrivit Dispoziţiei comune a D.E.P.A.B.D. şi I.G.P.R. nr. 3409421/29.04.2014, în colaborare
cu Serviciul de Ordine Publică din cadrul I.P.J. Argeş, rezultatul obţinut fiind foarte bun.
Au fost operate de către S.P.C.L.E.P. - urile de pe raza judeţului Argeş 263 de menţiuni
corespunzătoare, în macheta Informaţii asociate persoanei din Sistemul Naţional Integrat de Introducere şi
Actualizare a Informaţiilor legate de Evidenţa Persoanelor (S.N.I.E.P.). In evidenţele proprii ale
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ori ale altor instituţii (paşapoarte,
penitenciare, alte servicii de evidenţă a persoanelor ori oficii de stare civilă) au fost efectuate 404
verificări, fiind puse în legalitate cu un nou act de identitate 80 de persoane.
Din data de 18.05.2015, conform Dispoziţiei comune D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R.
nr.
3483322/435582/2015 privind desfăşurarea activităţilor pentru punerea în legalitate a cetăţenilor care
deţin acte de identitate al căror termen a expirat în perioada 01.01.2012 - 31.12.2013, la nivelul
Serviciului Evidenţă a Persoanelor din cadrul D.G.E.P. Argeş a fost desfăşurată activitatea de verificare a
tuturor celor 2772 de persoane care figurau la data de 14.05.2015 cu acte de identitate expirate în
perioada 01.01.2012 – 31.12.2013.
Cu ocazia alegerilor prezidenţiale din anul 2014, în zilele de 01 - 02.11.2014 – primul tur de
scrutin şi 15 - 16.11.2014 – al doilea tur de scrutin, la nivelul D.G.E.P. Argeş şi al serviciilor publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor au fost dispuse măsuri organizatorice în scopul soluţionării
coerente şi de calitate a 2610 cereri pentru eliberarea actelor de identitate, astfel încât să nu se
înregistreze disfuncţionalităţi.
Au fost desfăşurate activităţi pe linia furnizărilor de date cu caracter personal în conformitate cu
prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, la toate solicitările formulate de autorităţile publice centrale,
judeţene şi locale, instanţe judecătoreşti, spitale, agenţi economici şi cetăţeni.
La solicitarea instituţiilor abilitate au fost efectuate peste 75000 de verificări în Registrul
Naţional de Evidenţă a Persoanelor şi în registrele de stare civilă pentru furnizarea datelor cu privire la
starea civilă, domiciliul sau actele de identitate ale persoanelor despre care au fost solicitate date în
temeiul legii.
În perioada 01.07.2014 – 29.06.2015, au fost desfăşurate activităţile cuprinse în Planurile de
activităţi trimestriale şi semestriale, întocmite pe linie de evidenţă a persoanelor la nivelul D.G.E.P.
Argeş, cu respectarea termenelor prevăzute şi au fost centralizate şi transmise la timp Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi, după caz, Biroului Judeţean de Administrare a
Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Argeş, următoarele situaţii:
- situaţia privind modul în care se reflectă activitatea de relaţii publice la nivelul serviciilor
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi D.G.E.P. Argeş în mass-media locală.
La nivelul judeţului Argeş au fost difuzate 838 de anunţuri, prin care se fac publice informaţii
privind legislaţia specifică din domeniul evidenţei persoanelor şi programul de lucru cu
publicul al serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
Mediatizarea efectuată are ca scop informarea cetăţenilor, punerea în legalitate a acestora cu
acte de identitate, precum şi alte aspecte legate de buna servire a cetăţenilor.
- situaţia privind rebuturile rezultate în urma activităţilor specifice de producere a cărţilor de
identitate la nivelul judeţului Argeş;
- situaţia privind tipărirea şi distrugerea cărţilor de alegător pentru tinerii care au împlinit 18 ani;
- situaţia activităţilor desfăşurate cu privire la stabilirea domiciliului în România a cetăţenilor
români originari din Republica Moldova.
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Analiza activităţilor desfăşurate de către personalul de evidenţă a persoanelor pentru punerea în
aplicare a Planului de Măsuri al D.E.P.A.B.D. nr. 3408704/14.01.2014 pe linia stabilirii domiciliului în
România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova, a vizat identificarea, în cadrul activităţii
de soluţionare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, a unor reţele sau persoane care
intermediază legătura dintre cetăţenii români originari din Republica Moldova şi proprietarii imobilelor la
adresa cărora îşi stabilesc domiciliul.
În semestrul II al anului 2014 şi în semenstrul I al anului 2015, la nivelul judeţului Argeş, nu au
fost semnalate astfel de reţele ori persoane şi nici nu au existat solicitări pentru desfăşurarea de activităţi
comune cu personalul structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, în vederea
identificării persoanelor originare din Republica Moldova, care au dobândit cetăţenia română şi care şi-au
stabilit domiciliul în România în condiţii ilegale.
O importanţă deosebită a fost acordată realizării controlului tematic-metodologic pe linie de
evidenţă a persoanelor la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de pe raza
judeţului Argeş, acesta fiind efectuat în temeiul prevederilor art. 7, alin. 1, lit. b din O.G. nr. 84/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor,
cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, în perioada 01.07.2014 - 24.06.2015 au fost efectuate 11 controale pe linie de evidenţă a
persoanelor şi stare civilă la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul
Argeş. Cu ocazia controalelor au fost verificate punctual 7452 de cereri pentru eliberarea actelor de
identitate, împreună cu documentele care au stat la baza eliberării acestora, depuse la S.P.C.L.E.P. - urile
din judeţul Argeş (Câmpulung, Costeşti, Curtea de Argeş, Mioveni, Piteşti, Topoloveni, Domneşti),
dintre care:
- 6769 cereri pentru eliberarea actelor de identitate;
- 415 cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
- 181 cereri depuse pe bază de procură special;
- 49 cereri pentru care s-a eliberat act de identitate pentru motivul schimbarea domiciliului din
străinătate în România;
- 14 cereri prin care s-a solicitat eliberarea actului de identitate ca urmare a dobândirii cetăţeniei
române;
- 24 cereri pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate
şi reşedinţa în România.
Controalele pe linie de evidenţă a persoanelor s-au desfăşurat după cum urmează:
a) în perioada 23-25.09.2014 la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Domneşti;
b) în perioada 01-03.10.2014, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Costeşti;
c) în perioada 13-20.10.2014, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Curtea de Argeş;
d) în perioada 27-30.10.2014, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Topoloveni;
e) în perioada 05-20.11.2014, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Câmpulung;
f) în perioada 12-20.01.2015 la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Mioveni;
g) în perioada 23.02-20.03.2015 la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Piteşti;
h) în perioada 20-29.04.2015 la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Curtea de Argeş;
i) în perioada 27.05.-03.06.2015 la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Costeşti;
j) în perioada 15-24.06.2015 la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Câmpulung.
Activitatea de stare civilă : Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice şi se întocmesc în
interesul statului şi al persoanei, activitatea fiind reglementată de Legea nr. 119/1996, rerepublicată, cu
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modificările şi completările ulterioare şi de H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.
În acest sens, în perioada 01.07.2014 – 29.06.2015, au fost efectuate următoarele activităţi:
Au fost soluţionate 33 dosare de schimbare a numelui pe cale administrativă şi 452 dosare de
transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate, dintre care: - 296 certificate de naştere;
- 109 certificate de căsătorie;
- 47 de deces.
Au fost emise 151 avize de rectificare a actelor de stare civilă.
- s-au primit în această perioadă 16750 menţiuni care s-au adăugat la cele 294 rămase
neoperate din perioada anterioară, iar din totalul general s-au operat, pe marginea actelor de
stare civilă din exemplarul II, 16591, rămânând la această dată de operat 453 menţiuni;
- au fost operate pe marginea actului de naştere, 6 menţiuni de renunţare la cetăţenia română.
Au fost transmise 418 comunicări de menţiune privind căsătoriile desfăcute prin divorţ de către
notarii publici, potrivit prevederilor Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie
de stare civilă.
Au fost soluţionate 61 adrese prin care se solicita transmiterea de extrase ale actelor de stare
civilă, exemplarul II către S.P.C.L.E.P. - uri, direcţii judeţene de evidenţă a persoanelor, instanţe
judecătoreşti, cabinete notariale.
Au fost întocmite pe raza judeţului Argeş 14667 acte, din care 4186 acte de naştere, 3198 acte de
căsătorie şi 7283 acte de deces.
De asemenea, au fost soluţionate 93 solicitări privind alocarea de numere certificatelor de divorţ
din Registrul unic al certificatelor de divorţ.
Au fost distribuite de către D.G.E.P. Argeş către oficiile de stare civilă din judeţ, 17225
certificate de naştere, 12425 certificate de căsătorie şi 14550 certificate de deces.
Au fost desfăşurate activităţi de control, sprijin şi îndrumare a ofiţerilor de stare civilă delegaţi la
primăriile următoarelor localităţi: Albota, Băiculeşti, Buzoeşti, Cepari, Cicăneşti, Lunca Corbului,
Mărăcineni, Negraşi, Recea, Ţiţeşti, Valea Mare Parvăţ, Valea Iaşului, la care se adaugă următoarele
servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor: S.P.C.L.E.P. Câmpulung (2 controale),
S.P.C.L.E.P. Costeşti (2 controale), S.P.C.L.E.P. Curtea de Argeş (2 controale), S.P.C.L.E.P. Domneşti,
S.P.C.L.E.P. Piteşti, S.P.C.L.E.P. Mioveni, S.P.C.L.E.P. Topoloveni.
Cu ocazia controalelor pe linie de stare civilă au fost verificate 21.185 acte de stare civilă, dintre
care:
- 7896 acte de naştere;
- 4183 acte de căsătorie;
- 9106 acte de deces.
La data de 11.12.2014 a fost organizată activitatea de instruire pentru perfecţionarea pregătirii
profesionale a ofiţerilor de stare civilă de la toate primăriile din judeţ şi serviciile publice comunitare
locale pentru evidenţa persoanelor, pentru clarificarea tuturor problemelor ridicate ca urmare a prelucrării
prevederilor actelor normative care reglementează regimul actelor şi faptelor de stare civilă, ocazie cu
care au fost predate listele ce conţin codurile numerice personale pentru anul 2015, pentru fiecare
S.P.C.L.E.P./primărie de pe raza judeţului Argeş.
Activitatea de punere în legalitate a copiilor instituţionalizaţi s-a desfăşurat în bune condiţii,
asistenţii sociali din aceste unităţi prezentându-se alături de copii respectivi, la sediile serviciilor publice
comunitare locale pentru evidenţa persoanelor, în vederea punerii în legalitate, cu acte de identitate.
S-a derulat activitatea de primire, actualizare, păstrare şi gestionare a registrelor de stare civilă,
exemplarul II, de la S.P.C.L.E.P. Piteşti, deoarece la nivelul acestui S.P.C.L.E.P. nu a fost implementată
aplicaţia de stare civilă GoCivil, asigurând securitatea şi conservarea acestora.
De asemenea au fost propuse şi s-au realizat, periodic, îmbunătăţiri ale aplicaţiilor informatice
GoCivil, Arhivare 4.Z, Registratură Menţiuni, iar periodic au fost făcute, verificări în baza de date privind
buletinele statistice, transmise către D.G.E.P. Argeş, exportată din aplicaţia informatică de stare civilă Go
Civil.
Pe linie financiar-contabilă s-au efectuat:
- fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea
proprie şi înaintarea spre aprobare, ordonatorului principal de credite;
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- organizarea şi asigurarea contabilităţii operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile
proprii;
- întocmirea documentelor de plată către trezorerie şi a celor contabile, în conformitate cu
reglementările în vigoare ;
- întocmirea şi transmiterea către ordonatorul principal de credite, la termenele stabilite, a dării
de seamă trimestriale ;
- întocmirea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetare şi asigurarea raportării acesteia;
realizarea defalcării pe trimestre a cheltuielilor bugetare;
- monitorizarea cheltuielilor de personal, prevăzute în bugetul instituţiei şi transmiterea către
ordonatorul principal de credite;
- asigurarea potrivit legii, a controlului financiar - preventiv privind legalitatea, oportunitatea şi
economicitatea operaţiunilor.
Pe linie de resurse umane, pregătire profesională şi salarizare s-au efectuat :
- coordonarea şi asigurarea activităţilor privind recrutarea, selecţia, formarea, încadrarea,
pregătirea continuă, evaluarea, promovarea în carieră, motivarea, recompensarea,
sancţionarea, precum şi evidenţa şi prelucrarea automată a datelor referitoare la personalul
contractual şi funcţionarii publici din structura direcţiei;
- întocmirea situaţiilor salariale şi monitorizarea salariilor atât pentru funcţionarii publici cât şi
pentru personalul detaşat de la D.E.P.A.B.D.;
- întocmirea declaraţiei 112 de plată către bugetul de stat;
- elaborarea organigramei şi a statului de funcţii pentru D.G.E.P. Argeş;
- întocmirea fişelor fiscale anuale şi predarea lor la Administraţia Finanţelor Publice Argeş;
- întocmirea planului anual de ocupare a funcţiilor publice;
- redactarea referatelor şi rapoartelor pe linie de resurse umane;
- întocmirea şi gestionarea documentelor de personal (dosare personale, registre de evidenţă) şi
emiterea documentelor de legitimare pentru personalul instituţiei;
- asigurarea întocmirii documentaţiei necesare, potrivit reglementărilor legale în vigoare,
privind acordarea concediilor de odihnă, a concediilor fără plată, a învoirilor, a concediilor
medicale;
- întocmirea şi transmiterea către organele competente a documentaţiei necesare în vederea
pensionării personalului care îndeplineşte condiţiile legale.
- întocmirea planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici.
- întocmirea planului anual de formare profesională a funcţionarilor publici din cadrul D.G.E.P.
Argeş;
- asigurarea întocmirii documentaţiei necesare, potrivit reglementărilor legale în vigoare,
privind declaraţiile de avere şi interese ale funcţionarilor publici.
Pe linie de secretariat, administrativ şi asigurare tehnico-materială s-au urmărit următoarele
aspecte:
- înregistrarea şi ţinerea evidenţei registrelor de corespondenţă, a materialelor, precum şi a altor
documente privind organizarea D.G.E.P. Argeş;
- organizarea şi asigurarea înregistrării şi repartizării lucrărilor conform rezoluţiei directorului
executiv al D.G.E.P. Argeş, precum şi expedierea şi transportul corespondenţei, conform
reglementărilor în vigoare;
- urmărirea modului de rezolvare a corespondenţei, conform termenelor fixate de conducerea
direcţiei;
- transmiterea radiogramelor pe linia activităţii desfăşurată de D.G.E.P. Argeş, prin intermediul
reţelei VPN şi încărcarea acestora pe site-ul instituţiei, la rubrica destinată oficiilor de stare
civilă din judeţul Argeş sau, după caz, a S.P.C.L.E.P. - urilor;
- îmbunătăţirea continuă a aplicaţiei Registratura Generală şi exploatarea acesteia cât mai
eficient;
- asigurarea cu materiale consumabile, tipizate şi materiale de întreţinere, în cantităţile necesare
şi cu ritmicitate, cu respectarea prevederilor legale în materie, privind achiziţiile;
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- asigurarea aprovizionării cu tipizate de stare civilă, registre de stare civilă şi cerneală specială,
în vederea distribuirii în teritoriu;
- întocmirea şi supunerea spre aprobarea conducerii instituţiei a planului anual de achiziţii;
- întocmirea, la solicitarea D.E.P.A.B.D., a situaţiei privind numărul certificatelor de naştere,
căsătorie şi deces aflate în teritoriu, în cadrul judeţului Argeş;
- gestionarea sumelor în numerar în cadrul instituţiei, respectiv depunerea şi ridicarea pe bază
de dispoziţie de plată / încasare şi file C.E.C.;
- gestionarea şi eliberarea registrelor şi certificatelor de stare civilă, a formularelor de evidenţa
persoanelor şi a carnetelor de cărţi de identitate provizorii;
- gestionarea materialelor consumabile, a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar;
- deplasarea la depozitul D.E.P.A.B.D. pentru ridicarea materialelor şi imprimatelor necesare
desfăşurării activităţii;
- întocmirea situaţiei lunare a cărţilor de identitate provizorii completate eronat de către
personalul S.P.C.L.E.P.-urilor de pe raza judeţului Argeş.
La nivelul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, în perioada 01.07.2014 29.06.2015, au fost înregistrate 15 petiţii, care au fost soluţionate în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi
108 audienţe soluţionate potrivit legii.
Printre obiectivele propuse în anul anterior subliniem că a fost realizată aplicaţia informatică ce
permite arhivarea electronică a documentelor înregistrate la Direcţia Generală pentru Evidenţa
Persoanelor Argeş, aplicaţia informatizată, prin intermediul căreia, toate S.P.C.L.E.P. - urile şi oficiile de
stare civilă din judeţul Argeş transmit indicatorii pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, precum
şi implementarea sistemului de video-conferinţă în cadrul pregătirilor profesionale pe linie de evidenţă a
persoanelor cu personalul S.P.C.L.E.P .– urilor din judeţul Argeş.
În continuare, activitatea Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş şi a serviciilor
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Argeş va fi axată pe reducerea
numărului de restanţieri. În acest sens, se vor face deplasări în teren, cu staţia mobilă, în vederea punerii
în legalitate cu acte de identitate a persoanelor cu dizabilităţi, netransportabile, bătrâni, aflaţi la distanţe
mari faţă de S.P.C.L.E.P, cu situaţie materială precară.
De asemenea, vor fi intensificate acţiunile de identificare şi punere în legalitate, cu acte de
identitate, a cetăţenilor de etnie romă, prin cooperarea continuă cu unităţile administrativ-teritoriale şi
şefii posturilor de poliţie din localităţile din judeţul Argeş.
PRINCIPALELE OBIECTIVE STRATEGICE pentru semestrul II 2015
- Interconectarea şi interoperabilitatea între Sistemul Informatic de Evidenţă a Persoanelor şi cel
de Stare Civilă;
- Implementarea proiectului S.I.I.E.A.S.C. prin dezvoltarea, instalarea, configurarea şi
integrarea unui sistem informatic, la nivelul întregii ţări, cu rolul de a permite tuturor unităţilor
administrativ-teritoriale care realizează activităţi de stare civilă, să efectueze eficient şi în
siguranţă fluxul de activităţi de stare civilă, prin mijloace informatice;
- Realizarea unei conexiuni între unităţile sanitare şi cabinetele medicilor de familie din judeţul
nostru şi serviciile publice comunitare locale pentru evidenţa persoanelor. Pentru îndeplinirea
acestui obiectiv, D.G.E.P. Argeş a solicitat fonduri în vederea realizării acestei conexiuni,
necesară cunoaşterii în timp real a naşterilor şi deceselor care au avut loc în judeţul Argeş.
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SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE PAZĂ ŞI ORDINE
ARGEŞ

În perioada 1 iulie 2014 – 30 iunie 2015 activitatea Serviciului Public de Pază şi Ordine Argeş
s-a desfăşurat în condiții normale în concordanţă cu reglementările legale în vigoare și cu prevederile
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
În același timp s-a urmărit punerea în practică a obiectivelor stabilite prin politica managerială
a instituţiei pentru perioada de referinţă și anume:
• continuarea relaţiilor contractuale aflate în derulare, prin menţinerea unor legături
permanente cu beneficiarii, bazate pe schimbul reciproc de informaţii;
• elaborarea unor proceduri şi regementări proprii care să conducă la eficientizarea activităţii
instituţiei şi la mărirea calităţii prestaţiilor de pază;
• identificarea unor măsuri a căror aplicare să permită îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
• alocarea resurselor necesare pentru menţinerea certificării sistemului de management al
calităţii, în conformitate cu cerinţele standardul SR EN ISO 9001:2008 (efectuarea etapei I
și pregătirea etapei a II-a de supraveghere);
• elaborarea unor programe de pregătire care să permită dobândirea de cunoştinţe şi
deprinderi aplicabile atât în activitatea curentă cât şi în rezolvarea unor situaţii deosebite;
• diversificarea controalelor tematice executate de personalul de conducere cu scopul de a
preîntâmpina producerea unor evenimente negative, precum şi pentru ridicarea gradului de
responsabilizare a subordonaţilor;
• menţinerea stării şi practicii disciplinare la un nivel satisfăcător, prin aplicarea întocmai a
prevederilor referitoare la relaţiile de muncă stipulate de legislaţia în vigoare şi în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
• creşterea gradului de realizare a încasărilor sumelor rezultate din prestările de servicii de
pază, în conformitate cu facturile emise.
Paza şi securitatea obiectivelor de interes judeţean se asigura de către Serviciul Public
Judeţean de Pază şi Ordine Argeş în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu beneficiarii.
Veniturile obţinute prin prestarea serviciilor de paza acoperă integral cheltuielile de
funcţionare, deci instituţia se autofinanţează, iar operaţiunile financiar-contabile se derulează în
conformitate cu Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Argeş.
În perioada 01 iulie 2014 - 31 decembrie 2014, Serviciul Public Judeţean de Pază şi Ordine
Argeş a avut încheiate un număr de 6 contracte de prestări de servicii, obiectivele asigurate cu paza
fiind în totalitate obiective de interes judeţean: Consiliul Judeţean Argeş, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, Muzeul
Judeţean Argeş, Centrul Militar Judeţean Argeş, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş.
Începând cu 01 ianuarie 2015 s-au încheiat contracte noi cu beneficiarii menţionaţi.
Situaţia obiectivelor asigurate cu pază, numărul de posturi şi numărul de agenţi de securitate
care-şi desfăşoară activitatea în dispozitivele de pază organizate, se prezintă astfel:
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Nr.
crt.
1.

Consiliul Judeţean Argeş.

3

Nr. agenţi
de securitate
14

17

52

3.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeş.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

3

10

4.

Centrul Militar Judeţean Argeş.

1

4

5.

Muzeul Judeţean Argeş.

3

9

6.

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.

5

21

2.

Denumire obiectiv

Nr. posturi

Contractele de prestări servicii de pază s-au încheiat, în conformitate cu Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr. 38/24.02.2011.
Pentru anul 2014, tariful practicat pentru serviciile de pază a fost de 12 lei/oră/agent de
securitate, acesta fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 215/28.10.2013.
Tariful de 12 lei/oră/agent de securitate a fost menţinut și pentru anul 2015, situație care,
coroborată cu creșterea salariului minim brut pe economie de la 900 lei la 1050 lei, a condus la apariţia
unui dezechilibru între venituri și cheltuieli.
În perioada de referinţă, în dispozitivele de pază organizate ca urmare a contractelor încheiate,
agenţii de securitate au acţionat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pentru:
- asigurarea pazei şi integrităţii bunurilor publice pe care le-au avut în primire;
- respectarea regulilor privind menţinerea ordinii interioare în incinta instituţiilor;
- protecţia persoanelor - salariaţi ai unităţilor beneficiare.
În acelaşi timp, în afara contractelor menţionate, Serviciul Public Judeţean de Pază şi Ordine
Argeş a răspuns cu promtitudine la solicitările înaintate de Consiliul Judeţean Argeş și a participat prin
dispozitive de pază și ordine pe timpul organizării unor manifestări (culturale, sportive etc.), printre
cele mai importante fiind:
- Sărbătorile Argeşului și Muscelului;
- meciurile de handbal organizate la Sala Sporturilor din Piteşti;
- exerciţiile de alarmare efectuate la Centrul Militar Judeţean Argeş.
La data de 1 iulie 2014, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr.63/2010, numărul de
personal al instituţiei noastre, care se calculează în funcţie de numărul de locuitori ai judeţului, a fost
de 126 salariaţi.
La 30 iunie 2015 structura de personal, organizată pe două categorii (personal de conducere şi
personal de execuţie), se prezintă astfel:
Personal de conducere

7

Personal de execuţie
de pază

auxiliar

114

5

Total

126

Referitor la starea şi practica disciplinară, trebuie remarcat că, în perioada de referinţă,
salariaţii instituţiei nu au comis abateri grave sau foarte grave, deci nu au fost aplicate sancţiuni
disciplinare.
Acest aspect pozitiv este consecinţa faptului că, în zonele de responsabilitate (posturile de
pază), nu au avut loc evenimente negative, iar salariaţii au avut un comportament responsabil,
îndeplinindu-şi atribuţiile de serviciu conform fişei postului.
Referitor la condiţiile de muncă, conducerea instituţiei noastre a asigurat condiţii normale
pentru desfăşurarea activităţilor specifice, în concordanţa cu prevederile legale în vigoare - Codul
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Muncii, Legea cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă etc., fiind preocupată chiar pentru
îmbunătăţirea acestora.
În acest sens s-a acţionat pentru:
- asigurarea condiţiilor organizatorice și financiare pentru efectuarea examenului medical
anual şi testarea psihologică, pentru toate categoriile de personal din structura instituţiei;
- monitorizarea riscurilor profesionale evaluate şi a măsurilor de prevenire şi protecţie pentru
toate locurile de muncă;
- plata integrală a contravalorii “asigurărilor de viaţă” pentru toate categoriile de personal;
- achiziţionarea și acordarea articolelor de echipament, în conformitate cu Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare, pentru personalul de pază care are dreptul să poarte uniformă de
serviciu.
În luna noiembrie 2014, a fost efectuat auditul cu privire la certificarea ISO 9001/2008
(etapa I de supraveghere), în urma căruia organismul de certificare SRAC a concluzionat că
managementul instituţiei noastre corespunde standardelor.
În luna decembrie 2014, cadre ale Inspectoratului de Poliție al Judeţului Argeş au efectuat
verificări cu privire la dotarea, portul și folosirea armamentului și muniţiei, precum și modul de
păstrare al acestora. Concluziile consemnate în procesele verbale încheiate, au fost favorabile
instituţiei noastre.
Activitatea economico-financiară s-a desfăşurat în condiţii normale din punct de vedere al
resurselor materiale, disponibilul existent în cont asigurând efectuarea plăţilor în limitele bugetare
aprobate.
În acest context, instituţia a avut următoarele rezultate economice:
Indicator

Perioada
01.01.201431.12.2014
3.274.849 lei
3.200.923 lei
73926 lei
3.463.180 lei
2.492.082 lei
971.098 lei
188.331 lei
3.148.449 lei
3.504.423 lei

Venituri totale din care:
1. venituri din prestaţii de pază;
2. venituri diverse și din dobânzi.
Cheltuieli totale din care:
1. cheltuieli de personal.
2. cheltuieli materiale.
Rezultat patrimonial-deficit
Incasări totale ale perioadei
Plăti totale ale perioadei

Perioada
01.01.201531.06.2015
1.536.013 lei
1.535.971 lei
42 lei
1.645.909 lei
1.235.628 lei
410.281 lei
109.896 lei
1.508.967 lei
1.592.036 lei

Datele din tabelul alăturat, au fost influenţate de o serie de factori, şi anume:
1. menţinerea pentru al doilea an consecutiv a tarifului de 12 lei/oră/agent de securitate;
2. limitarea numărului de contracte datorită standardului de personal impus de OUG nr.
63/2010;
3. cresterea cheltuielilor salariale, respectiv a salariului minim brut pe economie în trei etape
(01.01.2014, 01.07.2014 și 01.01.2015) de la 850 lei la 975 lei.
Menţionăm că, la sfârşitul anului 2014, gradul de încasare, creşterea gradului de încasare al
sumelor rezultate din prestările de servicii de pază în conformitate cu facturile emise, este de 94,1%.
În luna decembrie 2014 s-a organizat și s-a efectuat inventarierea patrimoniului, situaţiile
financiare fiind puse de acord cu rezultatele inventarierii, după valorificarea acestora.
Precizăm că Serviciul Public Judeţean de Pază și Ordine Argeş s-a încadrat atât în standardul
de personal cât şi în standardul de cost pentru cheltuieli de personal impus de OUG nr. 63/2010.
Instituţia nu înregistrează obligaţii restante faţă de bugetul statului şi bugetul asigurărilor
sociale.
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SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT

Serviciul Public Judeţean Salvamont Argeş, funcţionează în baza H.G. 77/2003 fiind
reorganizat în baza Hotărârilor Consiliului Judeţean Argeş nr.37/2004 şi 58/2004.
La ora actuală, la nivelul judeţului există trei salvatori montani angajaţi cu contract de muncă
pe perioadă nedeterminată şi 44 salvatori montani cu contract de voluntariat, procedurile contabile şi
operaţiunile de casă sunt asigurate de către un inspector de specialitate și de către un administrator,
care răspunde și de Refugiul Cota 2000. Pentru mărirea eficienței la intervenție, administratorul a fost
atestat salvator montan. Directorul, prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, este ales din
rândul salvamontiștilor, astfel că numărul total al salvatorilor angajați este de cinci. Salvatorii montani
voluntari sunt repartizaţi în patru formaţii Salvamont: Câmpulung, Curtea de Argeş, Nucşoara şi
Piteşti, fiecare formaţie având o zonă montană de responsabilitate, bine determinată.
În anul 2015 am reușit înlocuirea celor două camionete Dacia, cu două Duster Laureate 1,5
dci, pentru a echilibra dotările formațiilor. Astfel, în acest moment, dotarea cu mijloace auto de
intervenție este în parametri normali, fiecare dintre cele patru formații Salvamont din județ având câte
un autoturism Dacia Duster Laureate 4x4 dci, câte un ATV (două formații au Suzuki Kingquad, iar
celelalte două au Polaris 500) iar la nivelul serviciului avem un snowmobil Yamaha Viking RS.
În anul 2014, cele patru formaţii Salvamont din judeţul Argeş au intervenit la un număr de 46
de alarmări, cu un număr total de peste 100 de asistați, din care două accidente fatale (persoane lovite
de fulger). În afara deceselor survenite în urma accidentelor montane, la solicitarea posturilor locale de
poliţie din zona montană, participăm şi la căutarea unor persoane dispărute, dar aceste dispariţii/decese
nu sunt accidente montane, astfel că nu se înregistrează în statisticile noastre. În acest sens, observăm
o menținere la același nivel a numărului de evenimente montane, scăzând în special numărul de
rătăciri, fapt datorat marcajelor corespunzătoare pe potecile montane şi a existenţei refugiilor montane
dotate cu panouri fotovoltaice, care asigură încărcarea telefoanelor mobile şi a GPS-urilor.
Patrulele permanente instituite pe perioada sezoanelor de iarnă şi de vară şi în week-end, au
reuşit stabilizarea numărului de accidente, în condiţiile creşterii traficului turistic montan faţă de anii
precedenţi, din estimările cabanierilor.
În privinţa circulaţiei sezoniere pe drumul Transfăgărăşan, am iniţiat o serie de adrese către
C.N.A.D.N.R. şi Ministerul Turismului, unde am anexat şi o evaluare a dinamicii stratului de zăpadă
în ultimii 6 ani, din care se poate observa că acest drum poate fi deschis în siguranţă deplină cu cel
puţin o lună mai devreme. Răspunsul a fost promisiunea studierii datelor furnizate şi studierea
posibilităţii modificării regulamentului, în vederea devansării datei de deschidere.
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În urma intervențiilor Consiliului Județean Argeș, a instituției noastre și a actorilor zonali către
factorii de resort, în anul 2014, Transfăgărășanul a fost deschis pe data de 15 iunie, cu două săptămâni
mai devreme.
În privinţa pregătirii profesionale, instituţia
noastră a participat cu 3 salvatori montani
voluntari la Şcoala Naţională Salvamontetapa de iarnă 2015 şi cu 2 salvatori montani
la Şcoala Naţională Salvamont-etapa de vară
2014, toţi absolvind cu calificative bune şi
foarte bune. Unul dintre salvatorii montani în
rezervă ai formației Pitești este dr. Cătălina
Cornea, fost medic în Unitatea de Intervenție
Aero în cadrul Spitalului Floreasca, de la 1
ianuarie 2015 având post în Pitești, unitatea
UPU din cadrul Spitalului Județean, în
vederea
formării
Centrului
Regional
SMURD. Dr. Cornea este lector pentru modulele medicale în cadrul școlilor naționale Salvamont.
Dotarea cu echipament tehnic pentru salvatorii montani a continuat, astfel că la acest moment
considerăm că acoperim baremul de dotare cu echipament de iarnă: colţari, pioleţi, sonde de avalanşă,
aparate de căutare în avalanşă, lopeţi de avalanşă, carabiniere şi corzi. De asemenea am schimbat
integral ţinuta salvatorilor montani, bocanci de iarnă, mănuşi, căciuli, urmând ca în acest an să
completăm dotarea cu schiuri de tur și echipament tehnic.
În urma demersurilor efectuate, am preluat în folosinţă gratuită, pentru 25 de ani, la Curtea de
Argeş, o parte din clădirea fostei centrale termice din curtea Spitalului Municipal, unde intenţionăm să
amenajăm un sediu modern pentru formaţia Salvamont din localitate, inclusiv ca centru de pregătire și
antrenament. Aici, trebuie menţionat că Primăria Curtea de Argeş a fixat un termen de doi ani pentru
realizarea reparaţiilor şi amenajărilor necesare, în caz contrar, clădirea revenind în patrimoniul
primăriei. Lucrările vor fi finalizate anul acesta, pentru a respecta termenii hotărârii.
Pentru formația Cîmpulung Muscel a fost preluat un spațiu în strada Elena Doamna, spațiu
unde a funcționat un centru de zi pentru copii defavorizați, acest centru mutându-se în alt spațiu,
adecvat. Aici, clădirea veche necesită reparații și amenajări, pentru a putea servi cerințelor de
funcționare și pregătire a formației din Cîmpulung. În acest sens, am solicitat suplimentarea bugetului
nostru în vederea efectuării celor necesare asigurării unor bune condiții pentru desfășurarea activității.
Căutăm în acest moment o soluţie similară pentru Serviciul Public Județean Salvamont Argeș
împreună cu formaţia Salvamont Piteşti, care funcţionează în spaţii subdimensionate faţă de necesar,
formația Salvamont fiind singura care nu are un spațiu propriu. În acest sens, am identificat o
posibilitate, în clădirea unde a funcționat Automobil Clubul Român din parcul Ștrand, locație ideală
pentru că ar asigura accesul rapid în zone de antrenament variate.
Pe linia prevenirii accidentelor, am elaborat un fluturaş de popularizare a regulilor de urmat
pentru a merge pe munte, pentru aducerea la cunoştinţa turiştilor a numărului unic de alarmare 0SALVAMONT şi de asemenea pentru prezentarea activităţii noastre. Tot în acest fluturaş promovăm
regulile de conduită pentru a preveni poluarea în zona montană. Principiile ecologice enunţate în acest
fluturaș le popularizăm şi în școli și licee, cu sprijinul conducerii C.J. Argeş. Aceleași reguli sunt
statuate și pe site-ul instituției, www.salvamont-arges.ro
Pe linia educaţiei ecologice, chiar dacă nu ne este trasată ca sarcină, deoarece nu intră în
activitatea noastră specifică, am organizat acţiuni de igienizare a zonei montane înalte, de unde am
strâns cantități însemnate, tone de gunoi. Am asigurat asistenţă unor tabere cu profil de ecologizare
și/sau de refacere a marcajelor turistice, încurajând acest tip de acţiuni.
În cadrul schimburilor de experienţă pe care le efectuăm împreună cu Salvamontul din Savoia,
Consiliul Departamental Savoia a hotărât în anul 2013, donarea unui câine de avalanşă, care a fost
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instruit de noi şi autorizat în luna decembrie,
de către Ministerul de Interne Francez, prin
Federația Franceză a Monitorilor de Câini de
Avalanșă. Intenția, pe lângă utilitatea clară a
existenței unei unități canine de avalanșă,
este ca Argeșul să devină un vector de
dezvoltare a acestei activități la nivel
național, prin transferul de cunoștințe
acumulate, către colegii noștri din alte centre
Salvamont din țară. Speranța este ca, la nivel
național, să existe un număr de minimum 1520 de astfel de unități canine. Acest lucru ar
duce la creșterea șanselor găsirii în viață a schiorilor și alpiniștilor prinși în avalanșă, la reducerea
presiunii pe aparținătorii victimelor și la reducerea cheltuielilor bugetare efectuate în cadrul căutării
îndelungate a victimelor, așa cum s-a întâmplat în 2003, când în Argeș s-a produs a doua avalanșă ca
număr de victime, din țară. Județul Argeș este unul dintre județele cu risc major de avalanșă, dat fiind
relieful zonei montane în care acționăm.
În acest sens, în luna martie 2015 s-a desfășurat la Padina, în Bucegi, sub egida
Departamentului pentru situații de urgență și a Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din
România, prima școală de brevetare a unităților canine pentru intervenția la avalanșă din istoria
Salvamontului român, lector fiind Ion Sănduloiu, împreună cu câinele Helios. Astfel, transferul de
know-how dinspre județul Argeș către celelalte formații Salvamont din țară este o realitate, în
domeniile avalanșă și medical.
Tot în acest spirit, în perioada 01-06 decembrie 2014, am desfășurat la Baza de Salvare Cota
2000 Transfăgărășan, împreună cu Salvamont Savoia (Jeanlou Eberhart şi Jordy Mege) cel mai amplu
antrenament/exercițiu de intervenție la avalanșă, desfășurat vreodată în Salvamontul din România.
Intitulat “Comandament/ management al intervenției la avalanșă”, au participat 34 de salvatori
montani din opt județe cu risc specific: Alba, Arad, Argeș, Brașov, Caraș Severin, Maramureș, Mureș,
Sibiu.
În vederea promovării zonei noastre montane, în prima jumătate a lunii iunie 2015 am sprijinit
o echipa de filmare a Discovery Channel, în vederea realizării unui episod din seria Survivor Man.
Astfel, după o pregătire prealabilă, protagonistul Les Stroud a plecat pe munte, după două zile
anunțându-și rătăcirea, urmând ca Salvamont Argeș să-l caute și să-l găsească. Echipele de căutare au
fost însoțite de cameramani ai echipei, totul urmând să se materializeze în “probabil cel mai frumos și
dinamic episod al seriei, din 2000 de când se realizează” așa cum a declarat dl. Les Stroud. Filmul va
fi difuzat începând cu luna decembrie 2015, repetându-se pe tot parcursul anului 2016, în rețeaua
Discovery Channel din 124 de țări, ceea ce va constitui o excelentă promovare a zonei noastre
montane, a Salvamont Argeș și a județului nostru. Menționăm că echipa de filmare a achitat și taxa
Salvamont, în valoare de 14 000 lei, pentru cele două zile de acțiune, în care protagonistul a fost căutat
de către membri ai echipelor Salvamont Curtea de Argeș, Nucșoara și Pitești, împreună cu tehnica din
dotare, aceasta activitate fiind de fapt un exercițiu de căutare a persoanei dispărute, plătit de către
prestigiosul canal de televiziune, ocazie cu care s-a făcut și promovarea activității noastre și a județului
Argeș.
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REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT AL JUDEŢULUI ARGEŞ R.A.
Raportul de activitate al regiei de administrare a domeniului public și privat al județului
Argeș pentru perioada: ianuarie 2014 - iunie 2015

1. Prezentarea generală a Regiei Autonome de
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş

Administrare a

REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI
ARGEȘ R.A., cu sediul în comuna Bradu, sat Geamăna, nr. 623, Jud. Argeș, înfiinţată prin Hotărârea
nr. 175 din 20.09.2010 este persoană juridică română de drept public și interes judeţean care se
organizează şi funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş pe bază de gestiune economică
şi autonomie financiară, conform legilor în vigoare şi a regulamentului de organizare şi funcţionare
propriu, având în administrare bunuri din domeniul public şi privat al judeţului Argeş, date în baza
Hotărârilor Consiliului Județean Argeș nr. 175/2010 şi nr. 98/2011, precum și a contractelor de
administrare nr.13.794/77/28.10.2010 şi 17.256/2011.
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş are sedii
secundare în oraşul Ştefăneşti, str. Morii, nr. 2 şi satul Goleşti, str. Radu Golescu, nr.1, precum și un
punct de lucru în Municipiul Pitești, Piața Vasile Milea, Nr.1.
Obiectul principal de activitate al R.A.D.P.P. Argeş R.A. îl constituie administrarea imobilelor
pe bază de contract sau comision, iar ca obiecte secundare de activitate are prevăzute potrivit
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare propriu un număr de 126 activităţi din diverse domenii
(construcţii, agricultură, transporturi rutiere, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi,
activități pentru instituții de cultură ş.a.)
Activitatea Regiei de la înființare și până în prezent s-a desfășurat conform contractelor de
prestări servicii încheiate cu diverși beneficiari, pe baza unor tarife aprobate prin Hotărâre a
Consiliului Județean Argeș.
Cheltuielile de administrare şi de întreţinere ale Regiei de Administrare a Domeniului Public
şi Privat al Judeţului Argeş se asigură din venituri proprii realizate din contracte de prestări servicii şi
pe bază de contracte de servicii.
Cheltuielile de capital ale Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Argeş se asigură din surse proprii şi în completare din alocații de la bugetul judeţului, în limita
sumelor aprobate cu această destinaţie, precum şi din credite bancare, sponsorizări etc.
Salarizarea personalului din cadrul Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Argeş se face prin negociere directă cu Directorul General în limita bugetului aprobat,
conform legislaţiei în vigoare, potrivit grilei de salarizare propusă de Consiliul de Administraţie şi
aprobată de Consiliul Judeţean.
Conducerea Regiei Autonome revine directorului regiei şi Consiliului de Administraţie
compus din 5 persoane numite prin Hotărârea Consiliului Judeţean.

2. Situație Patrimoniu
Lista imobilelor aflate în administrarea Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat
al Județului Argeș este prezentată în Anexa nr. 2 a Regulamentului de Organizare și Funcţionare al
R.A.D.P.P. Argeș R.A., conform tabelului următor:
Nr.
DENUMIRE IMOBIL
Crt.

1.

IMOBIL Comuna Bradu, Sat
Geamăna, nr. 623, Jud. Argeș,
România

2.

IMOBILE Valea Mare, Oraș
Ştefănești, Str. Morii, Nr.2, Jud.

DATE DE
IDENTIFICARE
TEREN
Corp clădire principală
P+1
Sediu R.A.D.P.P. Jud.
Argeș R.A.
Teren: 3169 mp
Suprafață construită: 771
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CONSTRUCȚII

Argeș, România
SPITALUL JUDEȚEAN
ARGEȘ, Str. Aleea Spitalului,
Nr.36, Municipiul Pitești, Jud.
Argeș, România
SPITALUL JUDEȚEAN
ARGEȘ, Str. Negru Vodă, Nr.53,
Municipiul Pitești, Jud. Argeș,
România

mp
Teren numai la această
adresă: 28592,4 mp

Corp clădire principală, SC=
7268 mp
(S+P+9)
4 clădiri anexe

Teren: 8982,89 mp

Clădire parter, anexe
bucătărie și depozite;
SC=2389 mp

5.

C.D.T. ARGEȘ, B-dul. I.C.
Brătianu, Nr. 56, Municipiul
Pitești, Jud. Argeș, România

Total: 8110 mp
Teren: 6710 mp
Teren: 1400 mp

Clădire cu subs., 2 nivele;
-Clădire cu 2 pavilioane;
-Farmacie, bucătărie,
depozite;
-Anexe SC = 2083 mp

6.

SPITALUL JUDEȚEAN
ARGEȘ, Str. Negru Vodă, Nr. 44,
Municipiul Pitești, Jud. Argeș,
România

Teren: 2752 mp

Clădire cu subsol și 2 nivele;
SC=354,61 mp;

7.

C.D.T. ARGEȘ, B-dul. Brătianu,
Nr. 62, Municipiul Pitești, Jud.
Argeș, România

Teren: 9055 mp

Clădire pavilion central
(S+P+1) 1812 mp;
Clădire laborator analize 185
mp

Teren: 563 mp

Clădire BFT SC = 347 mp
(P+1)

Teren: 221 mp
Teren: 277 mp

Clădire POL SC=156 mp
Clădire BLOC SC=241 mp
(S+P+1)

3.

4.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

IMOBIL STRADA
GAROAFELOR, Nr. 6,
Municipiul Pitești, Judeţul Argeş,
România
POLICLINICA
STOMATOLOGICĂ, B-dul.
Republicii, Nr. 41, Municipiul
Pitești, Jud. Argeș, România
PLANNING FAMILIAL, Str.
Nicolae Bălcescu, Nr. 28,
Municipiul Pitești, Jud. Argeș,
România
POLICLINICA NR. 2,B-dul.
Brătianu, Bl. A2,A3,A4,
Municipiul Piteşti, Jud. Argeş,
România
LABORATOR MEDICINĂ
NUCLEARĂ, Str. Smârdan, Nr.
37, Municipiul Pitești, Jud.
Argeș, România
DISPENSAR RĂZBOIENI, Str.
Războieni, Nr. 2, Municipiul
Pitești, Jud. Argeș, România
DISPENSAR TRIVALE, Str.
Aleea Frasinului, Cartier Trivale,
Municipiul Pitești, Jud. Argeș,
România

Teren: 1572 mp

Teren: 780 mp

Clădire SC=1163 mp
( S+P+1)

Teren: 659 mp

Teren: 1177 mp

Clădire Suprafață utilă:
840,43 mp

Teren: 1703 mp

15.

SPITALUL DE PEDIATRIE
PITEȘTI, Str. Dacia, Nr. 1,
Municipiul Pitești, Jud. Argeș,
România

Teren: 8207 mp

16.

IMOBIL SPITALUL DE BOLI

Teren: 37492 mp
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Clădire
spital+policlinică+depozit
supr. Construită 3026
mp+368 mp clădire supr.
Construită 82 mp
Pav. Pediatrie

CRONICE CĂLINEȘTI, Str. Dr.
Ion Crăciun, Localitatea
Călinești, Jud. Argeș, România

17.

18.

19.

20.

DISPENSAR TBC
TOPOLOVENI, Str. Calea
București, Nr. 72, Jud. Argeș,
România
CENTRUL DE TRASFUZIE
SANGUINĂ, Str. Negru Vodă,
Nr. 43, Municipiul Pitești, Jud.
Argeș, România
CINEMA LUMINA, Str. Nicolae
Bălcescu, Nr. 141, Municipiul
Pitești, Jud. Argeș, România
ASOCIAȚIA PROGRESUL, Str.
Armand Călinescu, Nr. 44,
Municipiul Pitești, Jud. Argeș,
România

Pav. Maternitate
Pav. Interne
Pav. Contagioși
Pav. Chirurgie
Pav. Administrativ
Teren: 1367 mp

Clădire + 3 anexe supr.
construită 256 mp

Teren: 1699 mp

Clădire SC=575 mp

Teren: 2038 mp

Clădire SC=599 mp

Teren: 4138 mp

3. Resurse umane
La începutul anului 2014, prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș Nr. 31/28.02.2014, au
fost actualizate organigrama și statul de funcții ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și
Privat al Județului Argeș, prin care se prevedeau un număr total de 260 de posturi. Astfel, dacă la data
de 01.01.2014 Regia își desfășura activitatea cu un număr de 216 salariați din care 129 muncitori, la
finalul anului 2014 Regia avea un număr de 225 de salariați, din care 131 muncitori.
De remarcat este faptul că această creștere a numărului de angajați în cursul anului 2014 se
datorează angajării de personal, ca urmare a solicitărilor scrise din partea instituțiilor de cultură pentru
prestarea de servicii în diferite domenii de activitate pe bază de contract, precum și de personal direct
productiv.
Pentru reducerea cheltuielilor salariale cu personalul neproductiv, în cadrul Regiei s-a redus
numărul de posturi, iar un număr de două secții au fost transformate în servicii, conform organigramei
și statului de funcții aprobate prin Hotărârea nr. 260/22.12.2014 a Consiliului Județean Argeș prin care
se prevedeau un număr total de 249 de posturi.

4. Rezultate financiare
În perioada 01.01.2014 – 30.06.2015, activitatea principală a Regiei a fost axată pe prestarea
de servicii specifice fiecărei instituții din subordinea Consiliului Județean Argeș, în baza tarifelor
aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr.247/19.12.2013; 48/31.03.2014; 83/30.04.2014;
261/22.12.2014.
Până la data de 30.06.2015 situația realizării veniturilor din contracte, pe beneficiari, se
prezintă astfel:
= lei =
Nr. BENEFICIARI
VENITURI
TVA
TOTAL
crt.
REALIZATE IN
VENITURI
PERIOADA
REALIZATE
01.01.2014LA 30.06.2015
30.06.2015
(cu TVA)
(fără TVA)
1.
Muzeul Pomiculturii și
982.567
235.816
1.218.383
Viticulturii Golești
2.
Muzeul Județean Argeș
955.679
229.363
1.185.042
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Teatrul ,,Al. Davila” Pitești
Centrul de Cultură ,,Brătianu“
Ștefănești
Biblioteca Județeană ,,Dinicu
Golescu” Pitești
Direcția Jud. De Evidența
Persoanelor
Instituția Prefectului
Spitalul de Pediatrie
Spitalul Leordeni
Spitalul Județean de Urgență
Consiliul Județean Argeș
U.A.M.S. Domnești
TOTAL

1.130.258

271.262

1.401.520

761.588

182.805

944.493

302.226

72.534

374.760

4.850

1.164

6.014

3.034
1.004.666
21.712
1.274.185
1.051.038
75.058
7.566.870

728
241.099
5.211
305.804
252.249
18.014
1.816.049

3.762
1.245.675
26.923
1.579.989
1.303.286
93.072
9.382.919

Muncitorii din cadrul Secției de producție a Regiei au realizat până la 30.06.2015, lucrări de
amenajări, consolidări, ignifugare, curățenie și igienizare, reparații generale și renovare grupuri
sanitare, reparații - întreținere, igienizări s.a. în valoare de 806.291 lei cu T.V.A., după cum urmează:
- Consiliului Județean Argeș
294.659 lei
- Teatrul Al. Davila
5.869 lei
- C.D.T. Brătianu
24.500
lei
- Spitalul Județean Argeș
164.634 lei
- Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni
98.571 lei
- Camera Agricolă
10.472 lei
- Instituția Prefectului
4.888 lei
- Spitalul de Pediatrie
4.767 lei
- Biroul Salvamont din Palatul Administrativ
7.101 lei
- Spitalul de Boli Cronice Călinești
188.082 lei
- ADR Sud Muntenia
2.748 lei
Veniturile totale ale regiei la 30.06.2015 în suma de 8.496.920 lei au următoarea structură:
1. Venituri din exploatare:
- venituri din prestări servicii diverse - 8.204.404 lei;
- venituri din prestări servicii transport autocar - 163.131 lei;
- venituri din chirii - 5.901 lei;
- venituri din activități diverse - 34.933 lei;
- venituri din lucrări executate - 87.189 lei;
- venituri din exploatare - 307 lei.
2. Venituri financiare:
- venituri din diferențe de curs valutar - 196 lei;
- venituri din dobânzi - 860 lei.
Cheltuielile totale ale Regiei la 30.06.2015 în sumă de 8.125.675 lei se compun din:
- cheltuieli materiale auxiliare - 1.540 lei;
- cheltuieli cu combustibilul - 128.273 lei;
- cheltuieli cu piese de schimb - 39.040 lei;
- cheltuieli cu materiale consumabile - 368.312 lei;
- cheltuieli cu materiale de natura ob. de inventar - 41.058 lei;
- cheltuieli cu energia și apa - 26.800 lei;
- cheltuieli cu întreţinerea și reparațiile - 20.571 lei;
- cheltuieli cu redevențe, locații, chirii - 884 lei;
- cheltuieli cu primele de asigurare - 36.406 lei;
- cheltuieli cu studiile și cercetările - 600 lei;
- cheltuieli de protocol - 5.178 lei;
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- cheltuieli de publicitate - 2023 lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane - 5.461 lei;
- cheltuieli cu deplasările - 16.623 lei;
- cheltuieli poștale, taxe și telecomunicații - 13.739 lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare - 14.320 lei;
- cheltuieli cu serviciile executate de terți - 190.670 lei;
- cheltuieli cu alte impozite și taxe - 83.731 lei;
- cheltuieli cu remunerațiile personalului - 5.529.554 lei;
- cheltuieli privind contribuția unității la asig. soc. - 1.043.151 lei;
- cheltuieli privind concedii med. suportate de unitate - 18.468 lei;
- cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutor şomaj - 26.482 lei;
- cheltuieli privind contribuția unității la asig. soc. sănătate - 291.826 lei;
- cheltuieli privind contribuția unității la fd. de risc și accid.- 8.656 lei;
- cheltuieli privind contribuția unității pentru concedii și ind.- 45.853 lei;
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială - 22.144 lei;
- alte cheltuieli de exploatare - 16.650 lei;
- cheltuieli din diferențe de curs valutar - 547 lei;
- cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor - 772 lei;
- cheltuieli privind despăgubiri, amenzi, penalități - 83 lei;
- cheltuieli privind impozitul pe profit - 60.672 lei;
- cheltuieli cu materiale nestocate - 142 lei;
- cheltuieli cu pregătirea personalului - 1.443 lei;
- cheltuieli cu remunerarea Consiliului de Administraţie - 64.000 lei.
De evidențiat este faptul că, la 30.06.2015 Regia de Administrare a Domeniului Public și
Privat al Județului Argeș - R.A. nu a înregistrat datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.

5. Portofoliu
SPITALUL CĂLINEȘTI (Lucrări de reparații generale și de renovare)
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ONCOLOGIE ( Reparație acoperiș )

SPITALUL JUDEȚEAN ARGEȘ ( Subsol )
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SPITALUL JUDEȚEAN ARGEȘ ( Cazane – Subsol )

SERVICII TRANSPORT (Autocar 4* MAN Lion’s Coach, 44 locuri)
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SPITALUL CĂLINEȘTI ( Zugrăveli și montaj tarkett)

SERVICII TRANSPORT (Microbuz Mercedes Sprinter, 8+1 locuri)

6. Perspective de dezvoltare
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În vederea atingerii indicatorilor și criteriilor de performanță prevăzute în O.U.G. nr.
109/2011, precum și a celor suplimentari, propuși prin Planul de Administrare, Regia de Administrare
a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș și-a propus pentru anul 2015 executarea lucrărilor de
reparații la imobilele aflate în domeniul public al Județului Argeș conform tabelului de mai jos:

Nr.
Crt.
1.
2.

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

10.
11.

OBIECTIV

LUCRĂRI NECESARE

- reparații interioare, exterioare și refacere
împrejmuire
- reparații curente și întreținere birouri;
Palatul Administrativ
- parter – grup sanitar pentru persoane cu
handicaps
Imobil, Str. Frații Golești, Nr. - reparații curente – amenajări
1, Câmpulung
Centrul
de
Transfuzie - reparații fațade exterioare, tâmplărie și
Sanguină, Pitești
instalație electrică
Imobil “Cinema Lumina”
- reparații interioare și exterioare
Centrul de Diagnostic și - reparații acoperiș;
Tratament
- amenajare curte exterioară;
Palatul Administrativ
- ignifugare și igienizare pod
Imobil, Str. Garoafelor, Nr. 4

Serviciul Public Comunitar - rampă acces handicap
Câmpulung
DGASPC Argeș ( Centre )
- reparații instalații sanitare, executare
rampă
9.1. C.P. SF. Andrei Pitești - rampă acces;
9.2. C.S.C.H. Valea Mare
- reparații instalații sanitare
9.3. C.S.C.H. Trivale
- grupuri sanitare
- reparații instalații subsol și înlocuire
9.4 C.S.C.C.D. Pitești
instalații sanitare
9.5. Aparat propriu
- grup sanitar
Biblioteca Județeană “Dinicu - reparații acoperiș
Golescu” Argeș
Spitalul Județean, Spitalul - reparații curente
Călinești, Spitalul Costești,
Spitalul de Pediatrie
TOTAL

Valoare
estimată pe
anul 2015
Lei
100.000
50.000
20.000
200.000
70.000
300.000
100.000
60.000
10.000
64.000
4.000
10.000
30.000
10.000
10.000
150.000

300.000

1.424.000
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CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI ARGEŞ
1.

Formarea profesională a producătorilor agricoli

a) Realizarea de cursuri de iniţiere a producătorilor agricoli:
Pentru realizarea activităţilor în domeniul formării profesionale continue a producătorilor
agricoli, Camera Agricolă a Județului Argeș, a organizat următoarele tipuri de cursuri:
• Cursuri de inițiere şi calificare autorizate de Ministerul Muncii Familiei, Protecției şi
Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naţionale în perioada iulie 2014 s-au
organizat şi finalizat:
2 cursuri de iniţiere:
- 1 curs de apicultor cu un număr de 28 de absolvenți;
- 1 curs de lucrător în cultura plantelor cu un număr de 18 de absolvenți. În anul 2015
s-au organizat următoarele cursuri de calificare cu durata de 3 luni a (360 de ore);
- 1 curs de apicultor finalizat cu un număr 23 de absolvenţi;
- 1 curs de pomicultor cu 24 de absolvenți;
- 2 cursuri de lucrător în creșterea animalelor cu 48 de cursanți;
- 1 curs de lucrător în cultura plantelor cu un număr de 28 cursanți.
b) Realizarea de cursuri de instruire a producătorilor agricoli:
În anul 2014-2015 s-au realizat 329 de instruiri cu 544 producătorii agricoli pe diferite teme de
interes agricol.
c) Realizarea de cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale a consultanţilor
(formare formatori)
În data de 24.06.2015 la sediul Camerei Agricole a Județului Argeș avut loc instruirea
consultanților la nivel județean și local privind:
1) Legislația privind atestatele de producător;
2) Scheme de plăți;
3) Legislație pajiști.
Au participat un număr de 19 consultanți atât de la sediul camerei cât şi de la Centrele Locale
din județ.
2. Realizarea şi/sau achiziţionarea de publicaţii de specialitate
În cursul anului 2014 şi 2015 Camera Agricolă a Judeţului Argeş a realizat abonamente la
publicaţii de prestigiu din ţară în domeniul agricol – Profitul agricol un număr de 3 exemplare/ luna,
Ferma în număr de 3 exemplare și Horti Magazin 1 abonament.

3.

Realizarea de loturi demonstrative
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Una din activitățile importante o reprezintă înființarea de loturi demonstrative.
La nivel teritorial, în anul 2014, specialiștii Centrelor Locale s-au implicat în organizarea a
4 loturi în cultura mare respectiv porumb în suprafață de 5,50 ha, un lot în legumicultură cu o
suprafața de 0,50 ha şi 3 loturi în pomicultură în suprafaţă de 3,51 ha. În domeniul zootehnic s-au
organizat 2 loturi pe specia ovine cu un număr de 400 capete .
În anul 2015 s-au realizat 3 loturi în cultura mare respectiv porumb în suprafaţă de 4,50 ha, un
lot de căpşuni cu o suprafaţă de 0,15 ha şi 3 loturi în pomicultură în suprafaţă de 2,20 ha. În domeniul
zootehnic s-au organizat 1 lot pe specia suine.

4.

Realizarea/participarea la târguri, expoziţii, concursuri, festivaluri, seminarii,
simpozioane, întâlniri, mese rotunde, dezbateri
Camera Agricolă a Județului Argeș, cu concursul specialiștilor de la Centrele Locale a
organizat și susținut în perioada iulie 2014 -iunie 2015: 1 expoziție, 9 seminarii, 4 simpozioane, 44
mese rotunde,1intâlnire, la care au participat 376 persoane specialiști, reprezentanți ai asociațiilor de
fermieri, tineri fermieri, producători agricoli, reprezentanți ai diverșilor furnizori de semințe, pesticide,
utilaje, mașini agricole.
5. Realizarea de emisiuni TV
În vederea difuzării informațiilor din domeniul agricol către un număr cât mai mare de
producători agricoli, CAJ Argeș având o lungă și bună colaborare cu Muscel Tv realizează în fiecare
săptămână emisiunea Consultanța Agricolă care se difuzează în fiecare joi de la orele 19 și în reluare
vineri la ora 10 și duminică de la ora 11. În perioada iulie –decembrie 2014 s-au transmis 26 emisiuni,
însumând 1560 minute, pe diferite teme de interes regional.
În anul 2015 s-au realizat 20 emisiuni la TV Muscel însumând 1020 minute.
6.

Consiliere și asistența tehnică de specialitate pentru elaborarea dosarelor de plați
finanțate prin PNDR 2007-2013 PNDR
În perioada 2014-2015 la CAJ Argeş s-au întocmit 300 Cereri de Plata pe Măsura 141 în
valoare de 48000 lei și 16 Cereri de Plata pe Măsura 112. în valoare de 4800 lei.
7.

Consiliere și asistența tehnică de specialitate pentru elaborarea de proiecte în
vederea accesării de fonduri prin PNDR
- Investiții în active fizice 22;
- Dezvoltarea exploatațiilor și întreprinderilor – m 12;
- Grupuri de producători (măsura sub-program pomicol) – 18;
- Alte masuri măsuri 37.
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8.
Nr.
crt.
1

Operatori economici atestați tradiţional
Denumire agent
economic
S.C Brădet SRL

2

SC Alex&Theop Arty RL

3

Ionița Ștefan

4

Săvescu Ion

5

Neguț Gheorghe

Date de contact
Loc. Brădet
0730330220
Loc. Câmpulung
0723527874
Loc. Brăduleț
0745333549
Loc. Corbi
07461297687
Loc. Rociu
0727285146

Denumirea produsului tradițional
atestat
- Cașcaval afumat vâlsănesc
- Covrigul muscelean
- Cașcaval afumat Baciu Fane
- Cașcaval afumat Moș Onica
-Pastramă de oaie- NEGUȚ I.
GHEORGHE
- Cârnați de porc afumați- NEGUȚ I.
GHEORGHE
- Pastramă de porc afumată - NEGUȚ
I. GHEORGHE

9.

Acţiuni de asistenţă tehnică de specialitate privind respectarea normelor de
ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori:
Colaborarea cu unităţile de cercetare – dezvoltare de pe raza judeţului în vederea diseminării
rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor ADER finanţare prin Planul sectorial pentru cercetare –
dezvoltare pentru agricultură şi dezvoltare rurală „Orizont PAC 2020”.
- bunele condiţii agricole şi de mediu – GAEC;
- obligaţia menţinerii suprafeţelor de păşuni permanente la nivel naţional (raportul de
referinţă – % Pp);
- cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor în cadrul plăţilor de
agromediu;
- cerinţe legale în materie de gestionare – SMR.
10. Acţiuni de asistenţă tehnică de specialitate privind aplicarea măsurilor prevăzute în
Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi:
- amenajarea capacităţilor de stocare a gunoiului de grajd pe platforme individuale sau
colective;
- respectarea perioadei de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul agricol (calendarul de
interdicţie);
- stabilirea cantităţii maxime de azot (170 kg/ha) provenită din aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul agricol în decursul unui an de zile;
- aplicarea gunoiului de grajd pe terenul agricol în funcţie de condiţiile locale specifice;
- acoperirea terenurilor în pantă cu culturi agricole pe timpul iernii;
- încărcătura de animale la hectar, acţiunile tehnice şi amenajările pastorale pe păşunile
comunale;
- înfiinţarea şi menţinerea fâşiilor de protecţie situate în vecinătatea apelor de suprafaţă
sau a captărilor de apă potabilă cu respectarea restricţiilor prevăzute în programele de
acţiuni.
Întocmire documentaţie specifică pentru eliberarea avizului consultativ necesar obținerii
atestatului de producător în conformitate cu prevederile legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.
Asistenţă tehnică de specialitate pentru întocmirea proiectelor de amenajament pastoral în
vederea utilizării raţionale şi îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor conform OG nr. 34/2013 aprobată
prin Legea nr. 186/2014, HG nr. 1064/2013 și Ghidul de întocmire a amenajamentelor pastorale
realizat de Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști Brașov.
11. Urmare a Hotărârii Consiliului Județean Argeș cu nr 78/07.04.2015, pentru
acordarea avizului consultativ în vederea eliberării atestatului de producător,
consultanții Camerei Agricole a Județului Argeș au fost repartizați pe comune, astfel încât
se acoperă tot județul Argeș.
În intervalul 01.05.2015-30.06.2015 s-au acordat 1174 de avize.
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XII

RELAŢII EXTERNE, COOPERARE
INTERNAŢIONALĂ

SERVICIUL
CULTURĂ

RELAŢII

INTERNAŢIONALE,

TINERET,

Conform Hotărârii nr. 59/29.10.2012 a Consiliului Judeţean Argeş, au fost aprobate
Obiectivele strategice ale Consiliului Judeţean Argeş pentru perioada 2012-2016. Pentru îndeplinirea
acestor obiective, vă prezentăm acţiunile întreprinse şi rezultatele acestora în perioada 1 iulie 2014 30 iunie 2015, realizate de către Serviciul Relaţii Internaţionale, tineret, cultură.
I.
Cooperarea cu departamentul Savoie, Franţa
Departamentul Savoia şi Judeţul Argeş sunt angajate într-un parteneriat operaţional de
cooperare descentralizată din anul 1997. Obiectivul general urmărit este de a lucra împreună la
îmbunătăţirea guvernării teritoriilor lor şi deci la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei. Este
vorba de consolidarea competenţelor lor prin intermediul proiectelor concrete de dezvoltare locală
realizate în comun, adică de capacităţile lor de punere în practică a competenţelor şi de exercitarea
responsabilităţilor.

Domeniul 1 – Consolidarea instituţională şi guvernanţa teritoriilor
Acţiunea Dezvoltare teritorială
Punerea în practică a unui parteneriat între teritoriul Rucăr şi Parcul Natural Regional des
Bauges. Pistele de colaborare identificate sunt următoarele :
• recunoaşterea şi îmbunătăţirea calităţii produselor locale (brânză, carne... eventuale creaţii
de branduri...);
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• recunoaşterea şi valorificarea zonelor protejate (parcuri, rezervaţii...);
• punerea în legătură a centrelor de interes (itinerarii de descoperit...);
• dezvoltarea activităţilor recreative iarnă/vară (există pensiuni, dar nu sunt activităţi
organizate...).
În luna aprilie 2015, s-a realizat o primă vizită de lucru în Savoia din partea unei delegaţii din
Rucăr formată din preşedintele Grupului de Acţiune Locală Muscel, membrii GAL şi reprezentantul
Consiliului Local al Tinerilor. S-au stabilit axele viitoare de colaborare în domeniul turismului şi al
agriculturii/produselor locale.
Domeniul 2 – Dezvoltare Economică
Acţiunea Salvare montană
Organizarea în Argeş de stagii de formare pentru toţi salvatorii montani de la Salvamont, atât
pentru tehnicile de salvare cât şi asupra organizării/încadrării unei operaţii de salvare. Animate de
salvatori montani de la SDIS din Savoia.
În luna decembrie 2014, o delegație din partea SDIS-73 Salvamont Savoia, a participat
împreună cu Salvamont Argeș la un antrenament comun cu tema “Comandament/ management la
accidentul montan/avalanșă”.
Domeniul 3- Politică de tineret
Derulare:
1. Proiectul Anima’terre Savoia-Argeş-Bignona-Dessalines
În luna iulie 2014, 5 animatori de tineret din Argeş au fost într-o vizită de lucru în Savoia
pentru a lucra cu tinerii savoiarzi, făcând un schimb de experienţă între metodele de lucru româneşti şi
cele franceze, iar 1 animator din Bignona-Senegal a venit în stagiu la Asociaţia Youth & Future.
De asemenea, s-a stabilit ca pentru anul 2015, să se facă selecţia tinerilor din Argeş şi din
Savoia care vor participa la un schimb al tinerilor în anul 2016. Tinerii selectaţi sunt invitaţi să facă
cunoştinţă într-o sesiune de comunicare pe Skype, în luna septembrie 2015.
2. Început în anul 2013, proiectul Prix Litteraire alTerre Ado a continuat în anul şcolar
2014-2015 printr-un parteneriat între elevii Şcolii Gimnaziale “George Topârceanu”
Mioveni şi elevii Colegiului Le Beaufortain Beaufort.
Scopul acestui concurs-lectură este să apropie tinerii români de plăcerea lecturii franceze
contemporane, descoperind tainele cuvintelor odată cu tinerii francezi cu care vor face un schimb de
experienţă online.
În luna martie 2015, elevii, însoţiţi de profesoara coordonatoare, au participat la Forumul Prix
alTerre Ado, în Aix-les-Bains (Savoia), unde, împreună cu elevii din Şcoala Le Beaufortain, şi-au
exersat cunoştinţele în beletristica franceză, în cadrul unui concurs regional, obţinând locul al II-lea.
3. Proiectul Diferenţele noastre : Punctul nostru comun ? este o continuare a demersului
început între anii 2010-2012, în cadrul proiectului european Parcursuri educative ale
tinerilor, pentru lupta împotriva discriminării şi favorizarea integrării şcolare.
În luna noiembrie 2014, s-a continuat acest proiect cu o vizită de lucru a delegaţiei din Argeş
(reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Argeş, Asociaţia Argeş Solidaire, Asociaţia Youth & Future,
Şcoala Gimnazială « Nicolae Simonide », DGASPC, Asociaţia 3fest, Universitatea de Stat din Piteşti)
în Savoia pentru a participa la Săptămâna Diferenţelor.
Au fost organizate întâlniri între profesionişti (pe teme de protecţia copilului şi diferenţele,
prevenire), conferinţe, ateliere video şi artistice, benzi desenate, improvizaţie teatrală, precum şi un
spectacol artistic organizat de ACA Combe de Savoie şi Communaute de Communes Cœur de Savoie.
Proiectul Diferenţele noastre : Punctul nostru comun ? face parte din proiectul Anima”terre
şi va continua şi în anul următor cu un schimb de tineri.
4. Parteneriat între Universitatea de Stat din Piteşti şi Universitatea din Savoia.
În luna decembrie 2014, a fost efectuată o vizită de lucru în Savoia a unei delegaţii din Argeş
formată din Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Argeş,
precum şi reprezentanţi ai Universităţii de Stat din Piteşti. În urma misiunii de lucru s-au stabilit
pistele de parteneriat între cele 2 Universităţi.
În domeniul de Mecatronică/energie se va semna un acord Erasmus pentru schimburile de
studenţi şi stagiile practice pentru master pentru anul universitar 2015/2016, şi se încearcă realizarea
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unei cotutele pentru 2 doctorate în domeniul ingineriei automobile şi al energiei din surse regenerabile
precum şi crearea unui master în comun în franceză privind energiile din surse regenerabile aplicate la
automobil.
În domeniul Sportului, se va semna un acord Erasmus pentru schimburile între studenţi şi
pentru stagiile practice de master pentru anul universitar 2015/2016, se va efectua o cercetare în
comun pe tema motricităţii.
Pentru promovarea legăturilor dintre cele două universităţi, Universitatea din Piteşti a fost
invitată să participe în Savoia, la săptămâna internaţională organizată de Universitatea Savoie Mont
Blanc. Este o acţiune la care toţi partenerii universităţii sunt invitaţi sa-şi promoveze ofertele
educaţionale. Din partea UPIT vor participa doi reprezentanţi.
În continuarea demersului de intercunoaştere dintre cele doua universităţi, va fi adresată o
invitaţie către Universitatea din Savoia pentru o vizită în Argeş, în intervalul 15 octombrie- 15
decembrie 2015, în funcţie de agendele de lucru ale instituţiilor.
Domeniul 4 – Politica Acţiune Socială şi Sanitară
Acţiunea Parteneriate între instituţiile sociale
1. Parteneriat IREIS din Savoia- Facultatea de Asistenţă Socială din Piteşti
Săptămâna schimburilor între studenţii de la IREIS şi studenţii de la Facultatea de Asistenţă
Socială din Piteşti
În luna iunie 2014 şi în luna mai 2015, două grupuri diferite de studenţi de la IREIS Savoia au
efectuat o vizită de lucru care a avut următoarele obiective:
- descoperirea sistemului de asistenţă socială pentru protecţia copilului şi al acompanierii
celor cu probleme de handicap din judeţul Argeş;
- dezvoltarea schimburilor şi a dialogului intercultural.
Vizita a fost organizată în parteneriat cu Consiliul Judeţean Argeş, Asociaţia Argeş Solidaire
şi a fost coordonată de Facultatea de Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Piteşti. Studenţii au
vizitat DGASPC, precum şi instituţii coordonate de Direcţie.
2. Parteneriat Centrul de Tip Familial „Casa noastră” şi Protecţia Copilului şi a
Adolescentului din Savoia.
În luna mai 2015, un grup de tineri instituţionalizaţi, însoţiţi de doi educatori, a efectuat un
schimb de experienţă în judeţul Argeş, unde au participat la reabilitarea apartamentelor din Centrul de
Tip Familial din Piteşti şi Mioveni, au refăcut marcajele unor trasee montane şi turistice. Obiectivele
generale ale acestui proiect au fost următoarele:
- Trăirea unor experienţe colective;
- Angrenarea într-un proiect comun construit de către grup, respectând regulile;
- Favorizarea solidarităţii şi a spiritului de echipă;
- Dezvoltarea unor capacităţi de adaptare şi autonomie.
II.
Cooperarea cu municipalitatea Jelgava, Letonia
Conform H.C.J. 91/30.07.2007, a fost semnat Acordul de Colaborare între Consiliul Judeţean
Argeş şi Departamentul Jelgava – Letonia, pentru următoarele domenii de activitate: economie şi
comerţ, cultură, educaţie şi sport, protecţia mediului şi gospodărire comunală, administraţie publică
locală.
În ceea ce priveşte activităţile derulate, menţionăm următoarele:
- participarea unei delegaţii din partea Municipalităţii Locale Jelgava, Letonia, la cea de-a
VIII-a ediţie a Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului, în perioada 29-31 august 2014;
- realizarea planului de activităţi pe anul 2015 în colaborare cu partenerii letoni şi
monitorizarea în vederea îndeplinirii obiectivelor principale ce se regăsesc în acesta,
precum promovarea dialogului intercultural şi noţiunea de diversitate culturală, efectuarea
de schimburi culturale în scopul cunoaşterii reciproce, asimilarea tradiţiilor şi obiceiurilor
ţărilor partenere.
- participarea unei delegaţii de letoni din Municipalitatea Locală Jelgava la cea de-a 38-a
ediţie a “Simfoniei Lalelelor” în perioada 23-26 aprilie a.c., precum şi la evenimentul
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti - cea de-a IX-a ediţie a Concursului Internaţional
de Pian - Festivalul “Primăvara Artelor”.
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III. Cooperarea cu Turcia
În baza acordului de înfrăţire cu municipalitatea Turkler în domenii de activitate precum
economie, cultură, turism, servicii pentru populaţie, dezvoltarea teritoriilor, educaţie şi tineret,
cetăţenie europeană şi urmare colaborării desfăşurate, al cărei obiectiv îl constituie contribuţia la
dezvoltarea teritoriilor din judeţul Argeş şi municipalitatea Turkler, o delegaţie din partea instituţiei
noastre a participat în perioada 1-8 septembrie 2014 în Alanya, Turkler (Turcia), la cea de-a IX-a
ediţie a Conferinţei Regionale Sud-Est, manifestare ce face parte din acţiunile cuprinse în cadrul
Protocolului Teritoriu European-Cooperare şi Dezvoltare, organizată în parteneriat cu Asociaţia
Autorităţilor Locale din Alanya.

În urma recentei reorganizări administrative din Turcia, a fost creată Uniunea
Municipalităţilor din Bazinul Mării Mediterane, reprezentând provinciile Antalya, Isparta, Burdur
şi Mugla. Conform discuţiilor purtate cu partea turcă, s-a considerat oportună încheierea unui acord de
colaborare între judeţul Argeş, Patronatul Serviciilor Publice şi Uniunea Municipalităţilor din Bazinul
Mării Mediterane, care să extindă posibilităţile de cooperare între cele trei părţi, astfel încât să
răspundă noilor mize europene şi să pună în practică politicile actuale de cooperare interregională.
De asemenea, a fost continuată derularea proiectului cu finanţare europeană Diversity for
special needs education, în parteneriat cu provincia Burdur din Turcia. Proiectul, co-finanţat de
Uniunea Europeană prin programul Comenius Regio, Acţiunea Parteneriate, ai cărui parteneri locali
sunt, alături de Consiliul Judeţean Argeş, Şcoala nr. 16 Piteşti, Centrul şcolar de educaţie incluzivă
„Sf. Filofteia” Ştefăneşti şi Asociaţia „Youth and Future” a fost implementat începând cu septembrie
2013 şi va fi finalizat în luna iulie a.c.
Partenerii regionali din Argeş şi Burdur, ca autorităţi responsabile atât de coordonarea
sistemului de învăţământ special cât şi de dezvoltarea unor abordări integrate pentru o mai bună
includere a tinerilor cu nevoi speciale în comunitate, şi-au propus ca prin acest proiect să facă schimb
de experienţă pentru a identifica şi transfera modele de bună practică cu privire la activităţile
educaţionale pentru copiii cu nevoi speciale.
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IV. Cooperare cu Raionul Criuleni, Republica Moldova
La iniţiativa Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România şi a Uniunii Consiliilor
Raionale din Moldova de a consolida relaţiile de colaborare între România şi Moldova, Judeţul Argeş
şi Raionul Criuleni au avut o serie de întâlniri la Bucureşti şi Criuleni, concretizate cu semnarea unui
acord de colaborare în data de 17 iunie 2014 la Piteşti, vizând următoarele:
- dinamizarea solidarităţii locale şi internaţionale;
- promovarea schimburilor interculturale şi a cetăţeniei europene;
- dezvoltarea acţiunilor reciproce, punerea în valoare a potenţialului fiecărei părţi şi
dezvoltarea unor proiecte comune;
- înscrierea acţiunilor într-un demers teritorial de dezvoltare durabilă.
În continuare, sunt urmărite obiective precum consolidarea instituţională, o bună guvernare
teritorială, dezvoltare economică şi coeziune socială şi domenii precum educaţia, cultura, tineretul şi
sportul, agricultură, turism şi agroturism.
V.
Ansamblul Regiunilor Europene
Judeţul Argeş este membru al ARE, cea mai vastă reţea independentă a autorităţilor regionale
într-o Europă vastă, fondată în anul 1985, care reuneşte peste 250 de regiuni din 35 de ţări, alături de
16 organizaţii inter-regionale, iar Serviciul Relaţii Internaţionale, Tineret, Cultură se ocupă de
monitorizarea permanentă a activităţilor din cadrul acestei organizaţii.
În perioada 21-22 aprilie 2015, o delegaţie din partea Consiliului Judeţean Argeş a participat
în Strasbourg (Alsace-Franţa), la reuniunea de primăvară a Biroului ARE - Comisia 1 plenară şi
Forumul Oportunităţilor Egale, evenimente în cadrul cărora s-a făcut o evaluare ale principalelor
activităţi şi realizări pe anul 2014 şi au fost dezbătute probleme de actualitate printre care noile
iniţiative emblematice ARE, dezbaterea şi adoptarea proiectelor de priorităţi politice ARE 2015- 2017,
statutul de membru, procedura de recrutare şi calendarul pentru noul Secretar General, Strategia de
Planificare, noua misiune ARE şi obiective noi.
Programul Eurodyssee al ARE
Prin Hotărârea nr. 236/22.12.2014 a Consiliului Judeţean Argeş, s-a aprobat derularea
Programului Eurodyssee al ARE în anul 2015.
Programul Eurodyssee este un program de schimburi, permiţând tinerilor între 18-30 ani,
domiciliaţi în regiunile membre ARE, să efectueze un stagiu profesional de la 3 la 7 luni într-o
societate/instituţie din altă regiune.
Programul oferă oportunităţi :
- pentru tinerii stagiari (experienţă profesională dobândită într-o altă întreprindere din
Europa, învăţarea unei limbi străine, schimbarea mentalităţii, găsirea unui loc de munca);
- pentru întreprinderi (publicitate, utilizarea competenţelor unui tânăr format într-o alta ţară
europeană);
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- pentru judeţ prin dezvoltarea cooperării inter-regionale, îmbogăţirea schimburilor culturale,
economice şi lingvistice între regiunile partenere.
În anul 2014, patru tinere au efectuat un stagiu în Franţa, Spania şi Belgia, în diverse
domenii:
- Asistent proiecte culturale, Waloni, februarie-iulie 2014;
- Asistent comunicare şi multimedia, Franche-Comte, Franţa, sept. 14 – ian. 15;
- Asistent evenimente culturale, Paris, regiunea Ile de France, sept. 14 -mart.15;
- Asistent administrativ, regiunea Catalunya, Spania, sept. 14 – martie 15;
Judeţul Argeş a primit în a doua parte a anului 2014 o stagiară din regiunea Franche - Comte,
Franţa ca animator tineret la Asociaţia “Sf. Spiridon şi Irina”, octombrie – decembrie
În perioada 23 – 24 octombrie 2014 a avut loc Forumul Eurodyssee la Valencia, cu tema
“Accesul la mobilitatea europeană pentru fiecare tânăr”. În cadrul acestuia s-a vorbit despre «Europa
2014- 2020 : Fondurile Sociale Europene ajută la încadrarea tinerilor într-un loc de muncă şi
mobilitatea tinerilor». O iniţiativă a CE în Strategia 2012 este «Tineretul în mişcare – pentru a le oferi
tinerilor mai multe şanse de a-şi găsi un loc de muncă este necesar sa-i ajutăm pe studenţi şi pe stagiari
să capete experienţă în alte ţări şi să se amelioreze calitatea sistemului european de educaţie şi
formare». Această iniţiativă corespunde cu obiectivul programului Eurodyssee, acela de schimburi de
tineri între ţările membre ale programului pentru diferite stagii. De aici a reieşit necesitatea cooperării
dintre Comisia Europeană şi Eurodyssee. Forumul a continuat cu prezentările celorlalţi participanţi fonduri europene pentru muncă, întreprinderile şi mobilitatea tinerilor, cadrul socio-economic.
În Adunarea Generală a Forumului, s-a prezentat:
• activitatea secretariatului general deţinut de regiunea Ile-de-France;
• concluziile comitetelor de pilotaj;
• aprobarea raportului Forumului din Corsica;
• concluziile grupurilor de lucru;
• anunţarea regiunii organizatoare de anul viitor.
Până în prezent, 4 tinere din Argeş efectuează un stagiu în diverse regiuni din Europa
1. asistent proiecte şi evenimente culturale, Catalunya, Spania, 31.01-02.08.2015;
2. asistent redacţie graphic-design, Ile de France, Franţa, 06.04- 05.10.2015;
3. agent marketing şi studii de caz, Walonie, Belgia, 04.05-06.11.2015;
4. educator social, Murcia, Spania, 01.06- 29.11.2015.
Un tânăr din regiunea Ile-de-France a efectuat un stagiu în Argeş în perioada 12.01 - 08.05 la
ADI Servsal ca asistent inginer mediu. Judeţul Argeş a acceptat candidaturile altor doi stagiari din
Franţa - la Universitatea Piteşti şi la Administraţia Bazinală de apă Argeş - Vedea începând cu
septembrie 2015.
Pe parcursul anului, responsabilul Eurodyssee a ţinut legătura cu Secretariatul general
Eurodyssee, completând diverse formulare cerute de aceştia (bugetul alocat, numărul stagiarilor pe
care-i poate primi judeţul Argeş, numărul stagiarilor trimişi, condiţiile din Argeş etc.).
Conform regulilor programului, numărul de stagiari primiţi trebuie să fie, în general, egal cu
cel al stagiarilor trimişi. Conform bugetului aprobat, numărul de stagiari pe care-i poate primi judeţul
Argeş este de 4 persoane /an.
VI. Asociaţia interculturală Les Rencontres
În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 127/30 august 2006 s-a aprobat asocierea la
Asociaţia Regiunilor şi Oraşelor din Europa pentru Cultura “Les Rencontres”.
Asociaţia Les Rencontres, creată de către şi pentru oficialii care se ocupă de cultură şi educaţie
în diferitele comunităţi teritoriale din Uniunea Europeana şi în afara ei, constituie o platformă
europeană de cooperare şi dezbatere în domeniul politicii culturale din oraşe, departamente şi regiuni.
Asociaţia lucrează în colaborare directă cu experţi, reprezentanţi oficiali, artişti, cooperează cu diverse
asociaţii culturale naţionale şi europene şi abordează teme asupra culturii, valorizarea diversităţii
culturale şi drepturilor fundamentale, noile tehnologii de informare şi comunicare, cetăţenia
europeană.
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VII. Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone
Judeţul Argeş este regiune membră şi
fondatoare a Asociaţiei Internaţionale a Regiunilor
Francofone din 1992. Judeţul nostru s-a implicat în
multe evenimente lansate de AIRF atât în ţară, cât şi în
străinătate şi participă activ la toate reuniunile
organizate de această asociaţie. AIRF are ca scop
stabilirea cooperării şi realizarea schimburilor de
informaţii şi de experienţe din diverse domenii de
activitate între colectivităţi, teritorii şi comunităţi
regionale francofone.
Judeţul Argeş este membru în Consiliul de
Administraţie şi în Biroul AIRF, foruri decizionale ale
organizaţiei internaţionale. În calitate de coordonator
al grupului de lucru Cultură al AIRF, Consiliul
Judeţean Argeş organizează şi coordonează
evenimentele dedicate Zilei de 20 Martie - Ziua
Internaţională a Francofoniei, dar şi alte manifestări
culturale şi lingvistice.
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Francofonieia 20 martie 2015, am organizat săptămâna filmului
francofon, unde au fost proiectate în Clubul Hush
Piteşti filmele: Le Gendarme, Antoine et Colette, Le
Ballon Rouge şi Carnavalul Minuit a Paris, concurs de
costume, aptitudini şi cultură general, destinat liceenilor. Au participat: C.N. I.C. Brătianu, C.N.L.
Zinca Golescu, C.N.L. Alexandru Odobescu, L.T. Ion Barbu, C.E. Maria Teiuleanu din Piteşti
VIII. Colaborare cu Universitatea Piteşti
Conform protocolului de colaborare cu Universitatea Piteşti în 2014, instituţia noastră a
participat în calitate de partener la susţinerea unor acţiuni cu caracter cultural, social, educativ şi
ştiinţific, după cum urmează:
- cea de-a 38-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Mecanica Solidelor, Acustică şi Vibraţii
“P. P. Teodorescu” organizată de Facultatea de Mecanică şi Tehnologie a Universităţii
Piteşti în perioada 3-5 septembrie;
- simpozionul aniversar de 45 de ani de învăţământ superior al Facultăţii de Mecanică şi
Tehnologie în data de 31 octombrie;
- prima conferinţă cu participare internaţională “De la Empatie la Malpraxis” a Universităţii
Piteşti, în parteneriat cu Societatea Română de Pneumologie-Secţiunea Tabacologie;
- cea de-a doua ediţie a Concertului de Crăciun ce a avut loc în data de 19 decembrie;
- cea de-a VIII- a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale cu tema “Istorie, Cultură şi
Cetăţenie în Uniunea Europeană” în perioada 23-24 mai 2015;
- suport pentru achiziţionarea unui set de echipament pentru sportivii din cadrul Facultăţii de
Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Piteşti, participanţi în calitate de reprezentanţi ai
României la Jocurile Europene Universitare de Baschet Masculin în perioada 31.07-09.08.
la Rotterdam, Olanda;
- materiale promoţionale pentru participanţii din străinătate în cadrul desfăşurării celei de-a
VII –a ediţie a Conferinţei Internaţionale Anuale de Educaţie Fizică, Sport şi Sănătate,
desfăşurată în perioada 14-15 noiembrie în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.
Tot în cadrul parteneriatului, am coordonat activitatea studenţilor aflaţi în practică la Consiliul
Judeţean Argeş, în cadrul Serviciului nostru.
IX. Colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
Conform protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Argeş şi Inspectoratul
Şcolar Judeţean Argeş în anul 2014, instituţia noastră a participat în calitate de partener la susţinerea
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organizării activităţilor cu caracter educativ, concursuri şi olimpiade şcolare şi alte manifestări de
interes judeţean şi naţional, după cum urmează:
- tabăra naţională de Chimie-Şcoală de Vară (31 august-7 septembrie), Consfătuirile
Naţionale ale inspectorilor de fizică (4-6 septembrie), Consfătuirile Naţionale ale
inspectorilor de chimie (6-8 septembrie), Consfătuirile Naţionale ale inspectorilor de
biologie (8-10 septembrie);
- Concursul Judeţean de Matematică „Dan Barbilian” desfăşurat în data de 13 decembrie
2014 la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti;
- Gala de Solidaritate cu Persoanele cu Dizabilităţi „Un gest frumos pentru un suflet
generos”- 3 decembrie, în vederea integrării persoanelor cu diverse handicapuri în societate
şi de a recunoaşte efortul făcut de voluntari în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune
Comunitară;
De asemenea, pentru anul 2015, conform protocolului anual de colaborare cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean, instituţia noastră s-a angajat să susţină financiar în calitate de partener organizarea
activităţilor cu caracter educativ, concursuri şi olimpiade şcolare şi alte manifestări de interes judeţean
şi naţional, după cum urmează: Olimpiada de limbi clasice, 3-6 aprilie, Olimpiada de religie, 6-10
aprilie, Concursul naţional de referate şi comunicări pentru elevi-istorie, 14-17 iulie 2015.
X.
Colaborare cu Alianţa Franceză Piteşti
Consiliul Judeţean Argeş a fost partener în ultimii ani alături de Alianţa Franceză şi Institutul
francez din România la acţiuni care promovează francofonia şi valorile sale. Astfel, instituţia noastră a
susţinut organizarea festivalului internaţional de foarte scurt metraj “Tres Courts”, ce s-a desfăşurat în
perioada 2-11 mai 2014.
În prezent, a fost semnat un protocol de colaborare cu Alianţa Franceză Piteşti, instituţia
noastră participând în calitate de partener la susţinerea organizării unor concursuri şi activităţi cu
caracter educativ şi cultural artistic pe anul 2015.

XI. Alte activităţi
Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret Cultură s-a ocupat de organizarea şi primirea unor
delegaţii oficiale din Letonia, Franţa, Turcia, China, Japonia, Iran, Armenia, Moldova pe diferite
tematici de lucru, în care s-a discutat despre proiecte şi acţiuni în derulare, dar şi despre perspectivele
unor viitoare colaborări.
Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret Cultură a acordat sprijin şi consiliere primăriilor din
judeţ în organizarea vizitelor şi a primirilor delegaţiilor unor colectivităţi locale din Europa, a oferit
consiliere în depunerea de proiecte pe educaţie şi tineret, a sprijinit deplasarea grupurilor folclorice
care au reprezentat judeţul Argeş la diverse evenimente internaţionale, a încheiat parteneriate
educaţionale cu asociaţii şi unităţi de învăţământ, a redactat răspunsuri la solicitările pe diferite teme
din partea unor organisme interne şi internaţionale, a colaborat cu Ambasadele şi Consulatele
României în străinătate şi a participat la organizarea unor evenimente de interes judeţean şi
internaţionale (Ziua Europei, Sărbătorile Argeşului şi Muscelului, Ziua Internaţională a Copilului,
Ziua Porţilor deschise, Ziua Naţională a României la Barcelona-2014, Expo Milano 2015 etc.).
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Serviciul a formulat adrese şi răspunsuri la petiţii, conform Legii 544/2001, privind liberul
acces la informaţiile de interes public.
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