CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PREŞEDINTE

RAPORT
privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii
şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Teleorman
pe anul 2016
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede la art. 104 alin. (3) lit. „b” ca atribuţie a preşedintelui,
în relaţia cu consiliul judeţean, prezentarea anual sau la cerere, de rapoarte cu privire la
modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean.
Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte
autorităţi publice şi persoane juridice, române şi străine, precum şi în justiţie, răspunde
de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl
conduce şi asigură respectarea prevederilor Constituţiei României, a decretelor
Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor de Guvern, a hotărârilor consiliului
judeţean, precum şi a altor acte normative.
Preşedintele consiliului judeţean, autoritate executivă a administraţiei publice
locale, îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes judeţean;
b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;
c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;
d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi
serviciile publice;
e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;
f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.
Desfăşurarea activităţilor în anul 2016 este raportată la contextul social, politic şi
economic actual.
În ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor legale, s-a urmărit ca, imediat de la
publicarea actelor normative, să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în
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aplicare a prevederilor acestora, prin stabilirea, pentru direcţiile şi compartimentele
independente din aparatul de specialitate şi instituţiile publice din subordine, a
obligaţiilor ce le revin pentru aducerea la îndeplinire a acestor acte.
În desfăşurarea şedintelor, am respectat procedurile prevăzute de legea organică,
fapt ce a permis formularea de întrebări, interpelări, exprimări de opinii şi argumente,
ori amendamente în legătură cu proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, pentru
exercitarea votului în cunoştinţă de cauză.
Trebuie remarcată buna conlucrare a structurilor tehnice din aparatul de
specialitate, cu comisiile de specialitate ale consiliului judeţean pe principalele domenii
de activitate în pregătirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri, precum şi cooperarea
constantă a acestora cu grupurile de consilieri constituite potrivit prevederilor Statutului
aleşilor locali pentru promovarea, susţinerea şi rezolvarea intereselor locuitorilor
judeţului nostru.
În perioada 1 ianuarie –31 decembrie 2016, Consiliul Judeţean Teleorman s-a
întrunit în 18 şedinţe de plen, din care 12 şedinţe ordinare, 6 şedinţe extraordinare, și 1
ședință de constituire a noului consiliu județean. Au fost adoptate, conform prevederilor
Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, un număr de 224 hotărâri ce au vizat diverse domenii de
activitate, cum ar fi:
 Economic, buget – finanţe
- 42 hotărâri
 Administrarea patrimoniului judeţului
- 39 hotărâri
 Asistenţă medicală
- 10 hotărâri
 Asistenţă socială şi protecţia copilului
- 8 hotărâri
 Resurse umane
- 5 hotărâri
 Transport public de persoane
- 6 hotărâri
 Invățămînt, cultură, sport, ONG-uri
- 12 hotărâri
 Administraţie publică locală
- 23 hotărâri
 Alte domenii de activitate – (modificări şi completări de hotărâri, mandate
speciale pentru reprezentanţii consiliului judeţean, desemnarea unor reprezentanţi în
consilii de administraţie, etc)
- 79 hotărâri
În aplicarea acestor hotărâri, au fost emise un număr de 756 dispoziţii cu caracter
normativ sau individual care au fost comunicate instituţiilor şi persoanelor fizice sau
juridice interesate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Cele 756 dispoziţii au vizat domenii ca: resursele umane şi salarizare (printre care
un numar de 37 de dispozitii au privit numirea unor functionari publici in functiile
publice respective, ca urmare a reorganizarii aparatului de specialitate al consiliului
judetean Teleorman), urbanism, amenajarea teritoriului şi disciplina în construcţii ( un
numar de 233 dispozitii privind eliberarea de certificate de urbanism), achiziiţiile
publice, modificare stare civilă prin schimbarea numelui şi/sau prenumelui pe cale
administrativă, constituirea de comisii pentru recepţia unor lucrări pe drumurile
judeţene, de organizare şi aplicare a unor proceduri de licitaţie, comisii pentru
concursuri şi de soluţionare a contestaţiilor, pentru admiterea/ieşirea de persoane
vârstnice în/din Căminele pentru Persoanele Vârstnice de la Cervenia şi Furculeşti.
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Funcţionarii publici din cadrul Compartimentului Administraţie Publică
Locală au derulat activități specifice fişei postului, printre care:
- centralizarea necesarului de atestate de producător şi carnete de comercializare
a produselor din sectorul agricol pentru tipărire şi distribuirea acestora către primăriile
din judeţ;
- în anul 2016 primăriile din judeţ au solicitat Consiliului Judeţean Teleorman un
număr de 65 atestate de producător şi 6.295 carnete de comercializare a produselor din
sectorul agricol, solicitare ce a fost comandată spre tipărire S.C. COMPANIA
NAŢIONALĂ IMPRIMERIA NAŢIONALĂ S.A;
- au urmărit şi coordonat activitatea de eliberare a atestatelor de producător si
carnetelor de comercializare de către autorităţile administraţiei publice locale;
- a fost întocmit „Calendarul anual al târgurilor, pieţelor, oboarelor şi bâlciurilor
tradiţionale” care se organizează în judeţul Teleorman în anul 2017 şi s-a asigurat
difuzarea acestuia către consiliile judeţene, consiliile locale din judeţ şi persoanele fizice
şi juridice interesate;
- au fost primite şi centralizate dosarele cu solicitările primăriilor din judeţ
privind proiectele de stemă ale comunelor care, s-au analizat în sedinţa Comisiei
judeţului Teleorman de analiză a propunerilor de stemă;
- au participat la sprijinirea şi monitorizarea aplicării Programului Operaţional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul localităţilor din judeţul
Teleorman.
De asemenea, cu sprijinul aparatului de specialitate, am promovat mai multe
propuneri pentru modificarea legislaţiei, solicitate de Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România.
În cursul anului 2016, prin Serviciul juridic, contencios şi administraţie publică
locală, s-au desfășurat activități cu caracter juridic corespunzător atribuțiilor stipulate în
fișele postului, cum ar fi:
Consiliul Județean Teleorman, în fața instanțelor de judecată, a fost reprezentat întrun număr de aproximativ 31 cauze, totalizând peste 217 termene de judecată. Dosarele
au avut ca obiect cauze civile, penale, comerciale, contencios administrativ, plângeri
contravenționale formulate în baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea de locuințe.
După calitatea procesuală a Consiliului Județean Teleorman, în aceste litigii se pot
evidenția 22 litigii în care autoritatea publică județeană a avut calitatea de pârât și 6
litigii în care Consiliul Județean a avut calitatea de reclamant.
După stadiul de soluționare a litigiilor înregistrate în evidența Serviciului juridic,
contencios şi administraţie publică locală se constată:
a) Litigii soluționate – 4 definitive;
b) Litigii în curs de soluționare pentru anul 2017_ 27 litigii;
Precizăm faptul că Serviciul juridic contencios a mai avut pe rol în anul 2016 și dosare
din anii anteriori.
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În perioada de referință s-au mai derulat și activități precum:
- acordarea de sprijin și asistență juridică, în conformitate cu prevederile art.116
alin.(1) lit.,,p” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu
modificările și completările ulterioare, consiliile locale și aparatelor proprii ale acestora,
la cerere – constând în formularea de acțiuni în justiție, întâmpinări, concluzii scrise,
apeluri și recursuri;
- acordarea de sprijin și asistență juridică compartimentelor de specialitate ale
Consiliului Județean Teleorman, precum și instituțiilor publice subordonate acestuia – la
cerere;
- asigurarea condițiilor de legalitate (formă și conținut) la actele preparatorii ale
dispozițiilor emise de Președintele Consiliului Județean Teleorman și a altor acte
elaborate în exercitarea atribuțiilor autorității administrației publice județene;
- întocmirea, din partea Serviciului juridic, contencios şi administraţie publică locală
a unor proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman, a rapoartelor de
specialitate și a expunerilor de motive;
- sprijinirea compartimentelor de specialitate ale Consiliului Județean în soluționarea
neînțelegerilor ivite cu prilejul încheierii contractelor economice;
- avizarea pentru legalitate a contractelor și actelor adiționale încheiate de Consiliul
Județean Teleorman;
- soluționarea petițiilor, scrisorilor și sesizărilor repartizate, conform OG nr.27/2002 –
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea
nr.233/2002;
- participarea la lucrările Comisiilor de licitații publice organizate la nivelul
Consiliului Județean Teleorman, pentru achiziționarea de produse, servicii ori
executarea de lucrări conform prevederilor legale în vigoare privind OUG licitațiile;
- s-a asigurat prezenţa la comisii (achiziţii, recepţii, concurs, etc.) în baza dispoziţiilor
emise de către Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman.
- s-a asigurat consultanță juridică, întocmirea de contestații in conformitate cu
prevederile OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora, pentru aplicarea corecțiilor financiare pe proiectele realizate
din fonduri europene.
În exercitarea atribuţiilor proprii, în calitate de ordonator principal de credite,
Preşedintelui Consiliului Judeţean îi revine sarcina de a întocmi proiectul de buget al
judeţului şi de a proceda la executarea acestuia după ce a fost supus aprobării
Consiliului Judeţean.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul
2016, bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Teleorman pe anul 2016
s-a aprobat cu o prevedere bugetară la venituri de 155.389 mii lei şi la cheltuieli de
177.252 mii lei şi însumează :
● La venituri :
- sume şi cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale;
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- fonduri repartizate din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată ;
- subvenţii acordate de la bugetul de stat ;
- sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări
pentru proiecte de investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile ;
- venituri proprii.
● La cheltuieli :
Cheltuielile curente şi de capital, fundamentate în strictă corelare cu posibilităţile
reale de încasare a veniturilor au fost repartizate pe capitole bugetare şi titluri de
cheltuieli, pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege, privind
realizarea obiectivelor de funcţionare şi dezvoltare propuse la nivel judeţean.
Concomitent cu aprobarea bugetului propriu al judeţului, în anul 2016 au fost
aprobate bugetele de venituri şi cheltuieli ale serviciilor şi instituţiilor din subordinea
Consiliului Judetean Teleorman, conform fundamentărilor depuse de acestea, funcţie de
obiectul de activitate şi tipul de finanţare al fiecărei instituţii.
Pe parcursul exerciţiului bugetar al anului 2016, bugetul propriu al judeţului a
fost rectificat la propunerea ordonatorului principal de credite, dar şi prin aplicarea
prevederilor impuse prin acte normative.
Pe lângă rectificările bugetare impuse prin actele normative enumerate mai sus,
au fost şi o serie de rectificări la propunerea fundamentată a ordonatorului principal de
credite, care aveau ca obiect :
- subvenţiile alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea obiectivelor de
investiţii cuprinse în Programul naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul
Teleorman, în anul 2016 ;
- subvenţiile alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele
locale pentru pentru finanţarea aparaturii medicale şi a echipamentelor de comunicaţii în
urgenţă, în sănătate (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria) ;
- subvenţiile alocate suplimentar de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, pe anul 2016 ;
- virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare,
cât şi în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, conform prevederilor art.49 alin.(4), (5) şi (6)
din Legea nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Urmare celor enumerate mai sus, bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul
2016 a înregistrat o prevedere bugetară definitivă de 310.112,65 mii lei la venituri şi
331.975,65 mii lei la cheltuieli, diferenţa dintre venituri şi cheltuieli în sumă de 21.863
mii lei, reprezentând excedentul bugetar înregistrat la finele anului 2015 care, conform
legii, se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor din anul următor, după ce a fost
aprobat prin hotărâre a autorităţii deliberative.
Din analiza execuţiei bugetare la 31 decembrie 2016, situaţia se prezintă astfel:
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- mii lei Program
Program
initial 2016 definitiv 2016

Încasări/Plăţi
realizate
.

Total venituri :

155.389,00

310.112,65

269.353,93

Total cheltuieli :

177.252,00

331.975,65

258.943,26

În anul 2016 în domeniul gestionarii resurselor umane şi a funcţiilor publice au
fost aprobate şi modificate atât structura organizatorică a aparatului de specialitate, cât
şi a celor din subordine.
De asemenea, au fost îndeplinite şi alte atribuţii, cum ar fi: evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului
contractual, întocmire proiecte de hotărâri şi rapoarte de specialitate din domeniul
resurselor umane pentru aparatul de specialitate şi pentru instituţiile şi serviciile publice
de sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, etc.
Compartimentul achiziții publice a desfăşurat în anul 2016 următoarele proceduri
de achiziţie publică:
a) cereri de oferte
- pentru furnizare de produse:
- Achizitionarea produselor necesare organizarii manifestarilor cultural – artistice
si religioase “Copilarie fericita”, "Vine, vine Mos Craciun" si "Recunostinta vie",
aceasta fiind anulată
- pentru achizitie de lucrari:
- Reabilitare Cladire Centru de Recoltat
b) proceduri simplificate:
- pentru servicii:
- Servicii de pază - procedură in desfasurare
Lot 1: Servicii de pază la obiectivul ,,Inspecţia de Prevenire’’
Lot 2: Servicii de pază la obiectivul ,,Centrul Militar Judeţean Teleorman’’
Lot 3: Servicii de paza la obiectivul ,,Centrul de Sănătate Regele Carol I Deparaţi”
- pentru lucrari:
- Consolidare DJ 679 E, km 19+535 – km 19+615, pe raza comunei Tătărăstii de
Sus, în punctul Coasta lui Călinescu (L=0,080 km) - procedură in desfasurare
c) licitaţii deschise
- pentru furnizare de produse:
- Furnizare echipamente și dispozitive medicale pentru proiectul „Reabilitare
Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”:Lot 1 - Achizitie publica de
furnizare mobilier medical, Lot 2 - Achizitie publica de furnizare echipamente,
dispozitive medicale și echipamente informatice;
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- Mașini si echipamente specializate pentru interventii in cadrul proiectului
“Îmbunatatirea managementului situatiilor de urgenta în regiunea transfontaliera
(IMES)”;
- Achiziţia și distributia de produse lactate și de panificatie (întreg pachet)
precum și fructe proaspete (mere) pentru elevii si preșcolarii din judetul Teleorman:
LOT Nr.1 -Achiziţia și distribuția de produse lactate și de panificație (întreg pachet)
pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru
copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru
anul scolar 2016-2017, LOT Nr.2 –Achiziția și distribuția de fructe proaspete (mere)
pentru elevii din clasele pregătitoare și clasele I-VIII care frecventează învățămantul de
stat și privat autorizat/acreditat, în anul școlar 2016-2017;
- Achiziția și distribuția de fructe proaspete pentru preșcolarii din grădinițele de
stat autorizate/acreditate și particulare acreditate cu program de 4 ore, în anul școlar
2016;
- pentru achiziții de lucrări :
- Reabilitare si modernizare DJ 679B, Scrioaștea (DN 65A) – Stejaru –
lim.Jud.Olt km.0+000-13+500 (13,500 km);
- Modernizarea unor tronsoane de drumuri județene din județul Teleorman: Lot
nr. 1 - Modernizare DJ 601C, Cosmești (DJ 601 B) – Galateni (DJ 506), km 0+000 –
km 7+338, (7,338 km); Lot nr. 2 - Modernizare DJ 601C, Galateni (DJ 506) – Perii
Broșteni (DJ 504), km 7+364 – 17+363, (9,999 km);
Au fost efectuate un număr de 41 achiziţii directe.
Asigurarea bunei funcţionări a reţelei de drumuri publice s-a făcut prin lucrări
de investiţii şi prin lucrări de reparaţii şi întreţinere curentă.
În anul 2016 au fost executate lucrări de reabilitare şi/sau modernizare pe mai
multe drumuri judeţene.
De asemenea, în anul 2016, a fost a urmărită execuţia corectă a lucrărilor la
obiectivul de investiţii ,,Reabilitare clădire Centru de recoltat”.
Au fost realizate documentaţiile de proiectare pentru următoarele obiective de
investiţii:
-,,Modernizare DJ 601 C, Cosmeşti (DJ 601 B) - Gălăteni (DJ 506), km 0+000 7+338 (7,338 km)”,
-,,Modernizare DJ 601 C, Gălăteni (DJ 506) - Perii Broşteni (DJ 504), km 7+364
- 17+363 (9,999 km)”.
S-a urmărit modul de realizare a lucrărilor de întreţinere ce au fost executate pe
14 drumuri judeţene .
În cadrul compartimentului administrare drumuri județene, în anul 2016 au
fost obţinute 74 de avize şi acorduri pentru un număr de 11 obiective aflate în faza
DALI.
A fost monitorizată şi controlată activitatea desfăşurată pentru prevenirea şi
combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene pe perioada iernii anului 2016. A fost
întocmită şi transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Teleorman situaţia activităţii de
deszăpezire.
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A fost întocmit, trimestrial, Planul de acţiuni pe anul 2016 pentru realizarea în
judeţul Teleorman a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în vederea
centralizării şi transmiterii la Instituţia Prefectului - Judeţul Teleorman a stadiului
realizării acestuia.
Compartimentul Transporturi Județene a introdus în sistemul electronic şi în baza
de date a Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, datele
necesare şedinţelor de atribuire din datele de 18.04.2016 şi 04.07.2016 a traseelor
cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,
valabil pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Teleorman nr. 156 din 15 noiembrie 2012 cu modificările şi completările ulterioare,
pentru care au fost renunţări ale operatorilor de transport rutier sau nu au fost solicitate
la şedinţele anterioare.
Prin această şedinţă de atribuire electronică s-a atribuit traseul judeţean TR 021
Alexandria-Mavrodin-Rădoieşti.
La nivelul compartimentului Autorizare Transport Local au fost iniţiate un număr
de 2 proiecte de hotărâre pentru atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale.
A fost eliberată o licenţă de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport
rutier.
În cadrul compartimentului Structuri Asociative au fost iniţiate de preşedintele
Consiliului Judeţean Teleorman un număr de 11 de proiecte de hotărâre.
Reprezentantul Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a
Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” a participat la 2
şedinte în anul 2016.
Au fost emise un număr de 16 avize ale Comisiei Tehnico-Economice pentru
documentaţii tehnico-economice, în conformitate cu prevederile H.G. nr.28/2008.
La nivelul compartimentului Monitorizare Servicii Publice au fost iniţiate de
preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman un număr de 27 proiecte de hotărâre,
dintre care:
- 8 proiecte de hotărâre prin care s-a dat acord pentru efectuarea unor lucrări la
imobilele din patrimoniul judeţului;
- 1 proiect de hotărâre pentru închirierea unor spaţii proprietate publică a
judeţului;
- 1 proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii închirierii unor spaţii din
patrimoniul judeţului;
- 4 proiecte de hotărâre pentru transmiterea în administrare unor instituţii publice
a unor imobile din patrimoniul judeţului;
- 3 proiecte de hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din
patrimoniul judeţului
- 5 proiecte de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor din domeniul
public al judeţului;
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- 3 proiecte de hotărâre pentru modificarea sau completarea unor hotărâri de
consiliu judeţean.
- 1 proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor identificate la nivelul judeţului Teleorman;
- 1 proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului judeţean privind asigurarea cu
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pentru
anul 2016.
Atragerea fondurilor europene a constituit şi în anul 2016 una din principalele surse
pentru realizarea programului de dezvoltare a judeţului nostru. Astfel, în perioada de
referinţă, 01.01.2016 – 31.12.2016, in cadrul Direcţiei Managementul Proiectelor cu
Finanţare Internaţională a desfăşurat prin cele 2 (două) servicii următoarele proiecte:
I.1. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013
 ”Reabilitare spital judeţean de urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman”
Proiectul a fost finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa
prioritara 3, Îmbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Interventie 3.1.
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Obiectivul specific: reabilitarea infrastructurii Spitalului
Judeţean de Urgenţă
Alexandria (corpurile A şi B) şi dotarea cu echipamente medicale şi nemedicale
contract de furnizare nr. 87/05.05.2016 – Mobilier medical , in valoare de 2.196.000,00
lei.
La aceasta dată obiectivul se află în perioada de garanție.


”Centru social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale, comuna
Saelele, sat Pleaşov, judeţul Teleorman”
Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa
prioritara 3, Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.1.
reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
Obiectivul specific al proiectului a vizat reabilitarea si extinderea cladirii
Dispensarului sanitar si transformarea în Camin pentru batrani în localitatea
Saelele, în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la
parametri recomandați de legislația în vigoare.
Valoarea totală a proiectului a fost de 2.587.572,88 lei .
A avut loc recepția la terminarea lucrărilor pe data de 28 iunie 2016.
La această dată obiectivul se află în perioada de garanție.
AXA PRIORITARĂ : 3- ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE,
DOMENIUL DE INTERVENŢIE: 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
În cadrul acestei Axe, Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de lider de proiect în
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, a
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implementat şi finalizat 3 (trei) proiecte, aferente regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia
( județele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman).
1. „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud Muntenia”
2. „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud Muntenia-etapa a II-a”
3. „Achiziţie echipamente pentru intervenţii de urgenţă în condiţii de iarnă (autofreze de
zăpadă), în Regiunea Sud Muntenia”
Au fost achiziţionate 88 de autospeciale si echipamente în cadrul celor 3 proiecte.
Judeţul Teleorman a beneficiat de 16 autospeciale, în sumă totală de 14.992.011 lei.
I.2
PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE
proiect: ”Solutii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol in
format electronic si managementul activitatilor interne ale institutiilor publice in
cadrul parteneriatului dintre consiliul judetean teleorman si 15 uat-uri”
Valoarea totală eligibilă a proiectului - 4.662.175,55 Lei, din care :
 Valoarea eligibilă nerambursabilă - 4.568.932,04 lei, reprezentând 98 % din
valoarea totală a proiectului după cum urmează:
- Contribuţie comunitară la finanţarea acordată (FEDR) 82,70 % 3.778.506,80 lei
- Contribuţie de la Bugetul de stat 17,30 %
790.425,24 lei;
 Contribuţia locală a partenerilor la finanţarea acordată 2 %
- 93.243,51
lei;
Proiectul implementat de catre Consiliul Judetean Teleorman ca lider de proiect, in
parteneriat cu 15 UAT-uri din judetul Teleorman a avut ca obiectiv principal cresterea
performantei actului administrativ prin eficientizarea activitatilor interne, a calitatii
serviciilor publice on-line aduse cetateanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat
implementat la nivelul institutiilor publice partenere, care sa gestioneze Registrul
Agricol in format electronic si sa realizeze un management intern performant.
I.3. PROGRAMUL „CASA VERDE „ lansat de Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor, prin administraţia Fondului pentru Mediu in anul 2016
Consiliul Judeţean Teleorman, a depus în luna noiembrie 2016, cerere de
finanţare pentru proiectul „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituţiile publice subordonate
Consiliului Judeţean Teleorman“. Prin acest proiect se vor instala sisteme de
încălzire care utilizează energie regenerabilă pentru instituţii publice subordonate
Consiliului Judeţean Teleorman, dupa cum urmează:
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria
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- Centrul de Sănătate Furculeşti
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni
- Spitalul de Psihiatrie Poroschia
La aceasta data proiectele sunt in evaluare.
I.4 PREGATIREA PENTRU ACCESAREA DE PROIECTE PRIN
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 6 -Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională ,
În cadrul acestei axe se vor finanţa proiecte care au ca obiectiv modernizarea unor
drumuri de interes regional care să asigure conectivitatea directă sau indirectă cu
Reţeaua Trans-Europeana de Transport (TEN-T).
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.
Măsura 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, şi în sectorul locuinţelor
Consiliul Judeţean Teleorman a pregătit documente aferente depunerii unor cereri de
finanţare în cadrul axei prioritară 3 având ca obiectiv general creşterea eficienţei
energetice pentru următoarele clădiri publice aflate în proprietatea sau administrarea
judeţului:
1. Palatul Administrativ;
2. Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Alexandria;
3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Teleorman;
4. Căminul pentru persoane vârstnice Cervenia;
5. Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria;
Au fost întocmite: „Strategia pentru eficienţă energetică a Judeţului Teleorman
pentru perioada 2016-2025” , Rapoartele de audit energetic şi Certificatele de
performanţă energetică pentru clădirile mai sus enumerate. Aceste documente vor fi
anexate la cererile de finanţare ce se vor depune în cadrul acestei axe.
Direcţia managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională pregăteşte caiete
de sarcini în vederea demarării procedurilor de achiziţie publică pentru Servicii de
proiectare faza D.A.L.I , pentru cele 5 obiective de investiţii mai sus prezentate.
I.5. PROGRAMUL- CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI
România a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BIRD) şi un grant de la Facilitatea Globală de Mediu (Global Environment
Facility – GEF) pentru a sprijini implementarea Proiectului „Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienţi” în localităţi vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu
nutrienţi (ZVN). Obiectivul general de dezvoltare al proiectului este de a sprijini
Guvernul României în îndeplinirea cerinţelor Directivei Nitraţi a UE prin reducerea
poluării cu nutrienţi a cursurilor de apă, promovarea modificărilor comportamentale la
nivel de comună şi întărirea capacităţii instituţionale şi de reglementare.
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În vederea atingerii acestui obiectiv, în judeţul Teleorman, investiţiile s-au derulat
în 3 comune si anume: Gratia, Islaz şi Orbeasca, (zone vulnerabile la poluarea cu
nutrienţi).
II. SERVICIUL FONDURI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA
II.1 PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIABULGARIA 2007-2013


”Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă în regiunea
transfrontalieră (IMES)”
Proiectul „Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă în regiunea
transfrontalieră (IMES)”
a fost finanţat
prin
Programul de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 - Axa prioritară 2 - Utilizarea
durabilă şi protejarea resurselor naturale şi de mediu şi promovarea unui
management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră, Domeniul major de
intervenţie 2.2 - Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor comune de prevenire a
crizelor naturale şi tehnologice, inclusiv dezvoltarea de servicii de intervenţie în
situaţii de urgenţă.
Liderul de proiect a fost Consiliul Judetean Teleorman, iar partenerii din proiect au fost
Primaria Svishtov din Republica Bulgaria (Partener 2), Fundaţia pentru Democraţie,
Cultură şi Libertate – Filiala Călăraşi (Partener 3) si Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta „A.D.Ghica” al judetului Teleorman (Partener 4).
Bugetul proiectului a fost de 5.312.345,34 euro.
Contractul de finanţare nr. 40412 a fost semnat în data de 03 iunie 2014, iar durata de
implementare a proiectului a fostpână la 31 mai 2016.
II.2 PROIECTELE
PILOT TAF-DRP (FACILITĂŢI DE ASISTENŢĂ
TEHNICĂ PENTRU PROIECTELE DIN REGIUNEA DUNĂRII)
Pentru a susţine punerea în aplicare a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în perioada
de programare 2014-2020 şi pentru a sprijini pregătirea de proiecte sustenabile, Comisia
Europeană a lansat Proiectul pilot– TAFT- DRP-Facilităţi de asistenţă tehnică pentru
Proiectele din Regiunea Dunării.
Consiliul Judeţean Teleorman a depus în cadrul acestui Proiect pilot, aplicaţia on-line
privind solicitarea unor servicii de consultanţă şi expertiză pentru întocmirea proiectului
„Reabilitarea şi valorificarea cadrului natural al zonei Dunărea- Insula Belina- Braţul
Pavel, comuna Seaca, judeţul Teleorman”, în vederea depunerii lui în cadrul altor
programe cu finanţare internaţională.
Urmează ca în anul 2017, să se găsească surse de finanţare pentru acest proiect.
II.3 PREGĂTIREA PENTRU ACCESAREA DE PROIECTE
TRANSNAŢIONALE
______________________________________________________________________
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În cursul anului 2016, personalul Direcţiei Managementul Proiectelor cu Finanţare
Internaţională a analizat ghidurile de finantare transnaţionale 2014-2020, în vederea
identificării unor surse de finanţare nerambursabile, pentru întocmirea de cereri de
finanţare.
Consiliul Judeţean a depus cereri de finanţare în Cadrul Programului Interreg V-A
Romania-Bulgaria, împreună cu parteneri bulgari, dar aceste proiecte au fost
declarate neconforme. În continuare se reactualizează documentaţiile respinse în
vederea redepunerii pe apelurile ce vor fi relansate în 2017.
În primul semetru al anului 2017, se vor lansa urmatoarele programe:
1. Interreg VA, aferent axelor prioritare:
-Axa 1 – O regiune bine conectată
-Axa 2 – O regiune verde
-Axa 3 – O regiune sigură
2. Transnaţional Dunărea 2014-2020
3. Interreg Europe
4. Europa pentru Cetăţeni
II.4 ALOCĂRI DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU
 Titlu proiect: RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURI
DEGRADATE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE MAVRODIN, COMUNA
MAVRODIN SI PERIMETRUL DE AMELIORARE SAELELE, COMUNA SAELELE.

 Sursa de finanţare:
Conform prevederilor Ordinului nr. 1090 din 13.08.2009 al ministrului mediului pentru
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului
prin împădurirea terenurilor agricole degradate, Consiliul Judeţean Teleorman în
asociere cu Consiliul Local al comunei Saelele a încheiat contractul pentru finanţare
nerambursabilă nr. 244/N/26.05.2011 cu Administraţia Fondului de Mediu.
Valoare totală proiect: 2.799.940 lei inclusiv TVA din care:
Perimetrul de ameliorare Mavrodin: Valoare totală: 726.330,00 lei
Perimetrul de ameliorare Saelele: Valoare totală: 2.073.610 lei
Durata contractului: 5 ani.
Acţiunile în domeniul educaţiei ale Compartimentului educaţie, cultură, tineret, din
cadrul Direcţiei coordonare instituţii subordonate, au vizat o bună colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman în vederea implementării programelor
guvernamentale dedicate elevilor şipreşcolarilor din judeţ.
Astfel în anul 2016 (aferent anului școlar 2015/2016) au beneficiat de Programul
guvernamental „Lapte-corn” un număr de 32.280 de elevi şi preşcolari din unitățile de
învățământ din județ. În anul școlar 2015/2016 au beneficiat de fructe proaspete conform
O.U.G. nr. 24/2010 un nr. 25.882 de elevi din unitățile de învățământ din județ.
Începând cu luna septembrie 2016 (aferent anului școlar 2016/2017) beneficiază de
produse lactate și de panificație un număr de 31.315 preșcolari și elevi.
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În luna noiembrie 2016 (aferent anului şcolar 2016-2017) s-a demarat procedura de
achiziție și distribuție fructe proaspete, pentru extinderea programului și în rândul
preșcolarilor din grădinițele de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate cu
program normal de 4 ore . În momentul de față beneficiarii programului de încurajare a
consumului fructe proaspete în școli, sunt elevii claselor 0-VIII din învățământul de stat
din județ, în număr de 25.397.
Pentru judeţul Teleorman, în anul 2016, conform legislației în vigoare, prin H.G.
nr.558/2016 au fost alocate fonduri în cuantum de 41 mii lei pentru implementarea
măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete în școli.
Astfel, în perioada noiembrie-decembrie 2016, Consiliul Judeţean Teleorman a
lansat și a derulat cu sprijinul Inspectoratului ŞcolarJudeţean Teleorman, ca măsură
adiacentă distribuţiei de fructe proaspete în şcoli, concursul de eseuri pe tema importanței
consumului de fructe proaspete „Sănătatea din livadă!”.
În anul 2016, conform legislației în vigoare (H.G. nr. 904/2014 și HG nr.723/2016)
Consiliul Județean Teleorman a asigurat fondurile necesare elevilor/ copiilor/tinerilor/ cu
cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă din județ.
În domeniul cultural-sportiv, în anul 2016 s-au desfășurat competiţii sportive
(Cupa primăverii, Cupa Liceelor, Trofeul Ghiocel și Cupa 1 Iunie) la care au participat
elevii din unitățile de învățământ din județ, acțiuni derulate în colaborare cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Teleorman. Consiliul Județean Teleorman a acordat premii în bani
câștigătorilor competițiilor sportive.
Consiliului Judeţean Teleorman prin Compartimentul educație, cultură, tineret, în
luna iunie 2016,a acordat premii în bani elevilor care au obținut merite deosebite la faza
națională a olimpiadei școlare pe obiecte de studiu și la concursurile naționale.
Totodată, în cursul anului 2016 au fost sărbătoriți 4 centenari din județ.
Comunicarea informațiilor de interes public solicitate în conformitate cu
prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a
fost asigurată prin soluționarea legală a acestora.
În cursul anului 2016 au fost solicitate Consiliului Județean Teleorman 32 de
cereri de interes public, din care :
-28 rezolvate favorabil;
- 1 solicitare de interes public exceptată;
- 3 solicitări de interes public cu obiect inexistent.
Raportul de evaluare a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes publicîn anul 2016, a fost întocmit și publicat pe site-ul
www.cjteleorman.ro, conform prevederilor legale în vigoare.
Au fost soluţionate cu răspunsuri adresele care intră în sfera de competenţă a
direcției.
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Prin Compartimentul comunicare, relații publice, organizare evenimente, protocol
au fost transmise către mass-media locală în cursul anului 2016, 400 de comunicate de
presă.
Totodată au fost organizate conferințe de presă și mese rotunde în cadrul cărora
președintele Consiliului Județean Teleorman a prezentat mass-mediei locale activitățile
de interes județean.
În cursul anului 2016 a fost actualizat site-ul propriu al Consiliului Județean
Teleorman www.cjteleorman.ro cu principalele direcții de activitate ale instituției și în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare .
În domeniul sănătății, în anul 2016 prin Serviciul privind asigurarea
managementului asistenţei sociale şi de sănătate, s-au desfăşurat următoarele activităţi:
S-au iniţiat 41 proiecte de hotărâri care au fost supuse dezbaterii şi aprobării
Consiliului Judeţean Teleorman cu privire la aprobarea Bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale spitalelor din administrare şi rectificările de bugete pe tot parcursul anului
2016, aprobarea organigramelor şi a statelor de funcţii precum şi modificarea acestora,
aprobarea structurii organizatorice şi modificarea structurii la cele 3 spitale din
subordinea Consiliului Judetean, aprobarea costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare
de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în căminele Cervenia şi Furculeşti,
aprobarea contribuţiei judeţului Teleorman la finanţarea Centrului Rezidenţial pentru
persoane vârstnice dependente “Sf. Maria” din comuna Talpa şi aprobarea cuantumului
cheltuielilor de funcţionare a unui numar de 8(opt) centre de zi pentru protecţia
copilului precum şi stabilirea cotei – părţi de finanţare din bugetul judeţului Teleorman.
Pentru spitalele aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman au fost
verificate şi analizate pentru a fi transmise Ministerului Sănătăţii, anexele cuprinzând
formularele 1-5, conform OMS 858/2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi
raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării
cheltuielilor spitalelor publice.
Prin Serviciul privind asigurarea managementului asistenţei sociale şi de
sănătate, comisia de admitere- ieşire din căminele pentru persoanele vârstnice, care
funcţionează la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman, a verificat şi analizat un
numar de 35 de dosare pentru care a întocmit documentaţia de admitere şi un numar de
41 de dosare de ieşire din căminele pentru persoanele vârstnice Cervenia şi Furculeşti,
pentru care au fost emise în total 76 dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean
Teleorman.
A fost asigurată finanţarea Căminelor pentru Persoanele Vârstnice Cervenia şi
Furculeşti, pe baza documentaţiilor transmise, în conformitate cu prevederile legale.
Pe parcursul anului 2016, au fost soluţionate peste 200 de solicitări privind
activitatea spitalelor şi căminelor pentru persoanele vârstnice din subordinea Consiliului
Judetean.
În domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al autorizării lucrărilor
de construcţii şi al asigurării respectării disciplinei în construcţii, în anul 2016 au
fost emise 117 certificate de urbanism, 101 avize ale structurii de specialitate din cadrul
Consiliului judeţean necesare emiterii certificatelor de urbanism de către primarii
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localităţilor din judeţ, 34 autorizaţii de construire/desfiinţare, precum şi 42 avize ale
structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean necesare emiterii autorizaţiilor
de construire/desfiinţare de către primarii localităţilor din judeţ.
Totodată, au fost eliberate 22 avize ale Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism, s-au efectuat 5 controale la primăriile localităţilor din judeţ
şi au fost soluţionate 25 adrese, scrisori/reclamaţii primite din partea persoanelor fizice
şi juridice din judeţ.
Menţionăm că, tot în aceeaşi perioadă, au fost încheiate şi aplicate zece procese
verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, suma totală a amenzilor aplicate
fiind de 60.000 lei.
De asemenea, s-a continuat elaborarea şi reactualizarea de către unităţile
administrativ-teritoriale a Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale
de Urbanism aferente localităţilor judeţului, în această direcţie fiind prezentate Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, spre analiză, documentaţiile de
urbanism ale comunelor Bragadiru, Bujoreni, Băbăița și Măldăeni, Planul Urbanistic
General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent comunei Bragadiru fiind avizat
favorabil.
Consiliul Judeţean Teleorman are în curs de implementare “Programul privind
măsurile de protecţie a mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite în judeţul
Teleorman pe perioada 2011-2020”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Teleorman nr. 12 din 11 februarie 2011, cu modificările şi completărilor ulterioare,
finanţat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Teleorman.
În conformitate, cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.
400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice,
cu modificările şi completările ulterioare s-a impus necesitatea implementării şi
menţinerii unui sistem de control intern managerial la nivelul Consiliului Judeţean
Teleorman, cât şi al instituţiilor publice subordonate.
După cum am mai menţionat ceva mai sus, activitatea Consiliului Judeţean
Teleorman se realizează şi prin intermediul serviciilor şi instituţiilor publice
subordonate cu personalitate juridică a căror activitate a fost reglementată prin hotărâri
adoptate de autoritatea publică judeţeană sau prin dispoziţii emise de preşedinte.
Astfel, activitatea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Traditionale Teleorman se desfăşoară, cu precădere, la nivelul comunităţii
judeţene, dar şi la nivel naţional şi, uneori, internaţional.
Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Teleorman cuprinde Şcoala populară de arte şi meserii tradiţionale, Ansamblul
’’Burnasul’’ şi Departamentul de cercetare şi valorificare a culturii şi civilizaţiei
tradiţionale.
La nivelul comunităţilor locale, există şi îşi desfăşoară activitatea vectori culturali
cu care Centrul colaborează, le îndrumă metodologic, le susţine financiar sau logistic, le
invită în manifestări culturale şi le promovează.
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-Ansambluri artistice de amatori:’’ Drăgaica’’- Ţigăneşti (prof.îndrumător Flori
Aurel , ’’Dunărica’’ - Năsturelu –prof. îndrumător. Florea Simion, ’’Căluşul’’ Conţeşti, ’’Govia’’ – Lisa-prof. îndrum Florea Ciulică, ’’Brâuleţul’’ – Saelele –prof.
îndrum Aurel Floarea, ’’Cununiţa ’’ – Romfra- îndrumător.Eugen Delcea,
Asociația ,,Liviu Vasilică” din Alexandria – coordonator Livia Vasilică etc.).
-Formaţii instrumentale – Fanfara de la Saelele(îndrumător : Marin Gogoaşă)
-Trupa de teatru ,,Scenik” din cadrul Școlii de Arte, îndrumător Nicolae Doboș;
-Quartetul de muzică clasică ’’Vivace (organizat şi susţinut în cadrul Şcolii
populare de arte aparţinătoare Centrului), Grupul folk ’’Arhaic’’ organizat în cadrul
Centrului condus de Nicolae Doboş, Formaţia de muzică rock(organizată în cadrul
Şcolii de arte, îndrumător prof. Marian Neaţu).
-Ansambluri folclorice în şcoli şi licee cu care Centrul a încheiat parteneriate
culturale şi pe care le susţine metodologic şi le promovează.
Au fost încheiate parteneriate care urmăresc educaţia tinerilor prin valorile
culturii tradiţionale cu mai multe unităţi şcolare din judeţ și s-au iniţiat şi susţinut
proiecte culturale importante cum ar fi:
- Seri de muzică și poezie ,,Camerata cantoria – proiect ce s- a desfășurat lunar în
cadrul Centrului ;
- Școala de vară” și Ateliere creative adresate copiilor , activități ce le dezvoltă
îndemânarea și spiritul artistic, creativ
- susţinerea editării unor lucrări cum ar fi : ,,Marin Preda. Anii formării
intelectuale”- autor Stan V.Cristea , ,,Pe Burnas, la Bragadiru” –autori Marcel Țena si
Valeriu Bazavan și ,,Lucrări corale laice și religioase “- autor Gheorghe Bazavan
- expoziția de sculptură ,,Sufletul misterios al pietrei” – autor Costel Păun,
organizată în colaborare cu Prefectura Teleorman
Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman a
beneficiat, în ultimii ani, de promovare în mass-media atât prin aparițiile televizate (în
special ale Ansamblului ,, Burnasul” ) cât și de promovarea în presa locală a
principalelor acțiuni culturale și activități ale Școlii de arte dar și a evenimentelor
culturale mari,de nivel național, organizate de Centru.
În anul 2016 s-au realizat realizat colaborări cu posturi de televiziune și radio care
au reflectat principalele evenimente.
Tot parte a activității de promovare și de îmbunătățire a imaginii instituției, la
manifestările mari, de nivel național, au fost realizate postere, caiete-program, broșuri și
alte materiale de promovare.
În mediul virtual, din ce în ce mai prezent ca mijloc de informare a publicului, a
fost creat site-ul instituției – www.culturateleorman.ro și un cont de facebook pentru
Ansamblul ,,Burnasul”.
În ceea ce privește presa de specialitate, în Teleorman există o singură revistă de
cultură (,,Caligraf”) editată cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Teleorman.
În această revistă Centrul și-a făcut cunoscute programele, proiectele culturale,
inițiativele și activitățile organizate și desfășurate.
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Beneficiarii actuali ai activităţilor Şcolii populare de arte sunt, în special, tinerii elevi de gimnaziu şi de liceu - doritori a dobândi o educaţie artistică (pian, vioară,
chitară, orgă, pictură).
Pe parcursul anului 2016 Biblioteca Judeţeană Marin Preda Teleorman si-a
completat colecţiile latât prin transfer cât şi prin donaţii, în funcție de necesităţile şi
opţiunile exprimate de utilizatori.
Necesitatea alinierii la nivelul serviciilor oferite de celelalte biblioteci judeţene a
impus soluţionarea problemei ridicate de realizarea Bazei de date în sistem informatic
TINREAD în cel mai scurt timp. Astfel, începând din 16 noiembrie 2016 catalogul
online este accesibil publicului, la 31 decembrie 2016 cuprinzând un număr de 70.167
de documente înregistrate.
Valoarea totală a documentelor existente la începutul anului 2017 este de
570.606,85 lei.
Dintre cele mai diverse manifestări desfășurate în anul 2016 se regăsesc cele:
- 24 lansări de carte: Daniela Achim Harabagiu - Din lumea trecerii; Theodor
Răpan - Evanghelia Apocalipsei; Fiind; Sum; Pur și simplu; Pas în doi; Laus
Amoris; Fără de moarte; Valerian Iliescu - Dragoste pe Vit - lansarea volumului
în limba bulgară; Rodica Netty Crăcea - Într-un joc amăgitor al timpului…;
Marin Dumitrescu - Poeme în metru cuantic; Eliza Roha - Mozaic; Gabriela Banu
- Cometa de odaie; Corneliu Zeană - Cînd va cădea o stea; Aureliu Goci Întâmpinarea cărților; Leonard I. Voicu - Funia roșie; Octavian Mihail
Sachelarie - Templul viselor; Victor Osăceanu - Primul Război Mondial sub
spectrul moralei; Virginia Vini Popescu - Între porți de univers; Ciobanu Viorel Dimitrie Cantemir – punte a cunoașterii între Orient și Occident; Sunt fiu al
Teleormanului, alexăndrean; Sunt fiu al Alexandriei, teleormănean; Ștefan Vida
Marinescu - cumințenia lui Brâncuși; Miriam Tkee (Maria Tache) - Pătrățica
abstractă.
- 6 simpozioane: Ziua Culturii Naționale; 45 de ani de la moartea lui Miron Radu
Paraschivescu; 55 de ani de la moartea lui Gala Galaction; 65 de ani de la
nașterea lui Mircea Scarlat; Marin Preda - personalitate emblematică pentru
spiritualitatea județului Teleorman; Ziua Mondială fără tutun.
- 4 expoziții de carte: Eminescu – personalitate a culturii naționale; Unirea
Principatelor Române; Cartea de vacanță, Tradiții și obiceiuri de Crăciun.
- expoziția de carte-obiect în cadrul Salonului internațional de carte-obiect la
Alexandria (în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, Asociaţia
Femeilor Universitare și Fundaţia Ileana Mustatza).
- expoziția foto-documentară Incursiune în universul literar a jurnalistului Stan
Ștefan, cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene Marin Preda.
- expoziția de gravură: Prima Trienală Internațională de Gravură din România, la
Alexandria (în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala
Grafică București, Asociația Culturală „Nomen est omen” București și Galeria de
artă „Epreuve d’Artiste” din Anvers).
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- 2 expoziții grafice cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene Marin Preda: Toamnă
târzie a artistului plastic Costel Lupu și Caii - spirit liber, expoziție din colecția
Teodora Alexandra Săceanu.
- 5 expoziții de pictură: expoziție de pictură cuprinzând lucrările artistului Ion
Anghel; De Dragobete iubește românește; Culorile toamnei, printre care amintim
și expozițiile Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! și Roadele toamnei realizate
de elevii Școlii gimnaziale “Ștefan cel Mare” din Alexandria, coordonați de
doamna prof. Cristina Purcărea, desfășurate la Zilele Bibliotecii Județene Marin
Preda.
- 4 expoziții de desene: Tradiții și obiceiuri de Crăciun; De Dragobete iubește
românește, precum și expozițiile Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! și Roadele
toamnei desfășurate la Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda.
- 3 expoziții tematice: Unirea Principatelor Române; Alexandria la ceas aniversar;
1 Decembrie – Marea Unire.
- 6 momente artistice: Unirea Principatelor Române; De Dragobete iubește
românește; 1Decembrie – Marea Unire; Tradiții și obiceiuri de Crăciun; Trupa
de călușari din Botoroaga, coordonată de bibliotecar Elena Fulgheci– prezentă la
manifestările prilejuite de Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda și Moment
folcloric la drâmbă susținut de prof. Constantin Milea.
- 2 momente muzicale cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene Marin Preda
susținute de Trupa Arhaic și de către Eduard Chircu – Recital de pian
- momentul poetic “Clasici” români moderni susținut de Mircea Domnaru în
cadrul Zilelor Bibliotecii Județene Marin Preda.
- 3 dezbateri tematice: Ziua Mondială a Mediului; E carte, e film la bibliotecă;
Medicina naturistă – alternativă la îndemâna tuturor.
- activități de prezentare a bibliotecii: - 32 de grupe de elevi: Școala altfel: Să știi
mai multe, să fii mai bun!
- vizitarea secțiilor bibliotecii: - 36 de grupe de elevi: Școala altfel: Să știi mai
multe, să fii mai bun!
- consfătuirea profesională prilejuită de Ziua Bibliotecarului din România.
- 6 ateliere profesionale cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene Marin Preda: Pe
urmele Moromeților; Modalități de promovare a serviciilor de bibliotecă;
Lectura publică în parc; Clubul de vacanță din bibliotecă; Biblioteca este a ta;
Direcțiile de dezvoltare ANBPR 2016-2020.
- 2 piese de teatru: Avant de mourir (în parteneriat cu Universitatea Națională de
Artă Teatrală și Cinematografică din București); Adăpost pe timp de furtună (în
parteneriat cu echipa Euroscola a Liceului Pedagogic ,,Mircea Scarlat” din
Alexandria).
- programul de educație cinematografică CinEd cuprinzând 2 proiecții de film:
Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii și Adăpostul.
Pe parcursul anului 2016 Muzeul Judeţean Teleorman şi-a desfăşurat activitatea
prin intermediul a cinci programe şi anume:
- programul Valorificarea patrimoniului muzeal şi a cercetării ştiinţifice;
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- programul Muzeul – Sursă de cultură şi educaţie;
- programul Cercetarea arheologică, istorică şi a patrimoniului cultural mobil;
- programul Evidenţa ştiinţifică a patrimoniului cultural mobil;
- programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobil.
Una dintre principalele direcţii de activitate ale instituţiei muzeale a o fost
ilustrată de activitatea expoziţională. Au fost vizate aici expoziţiile permanente, ce
valorifică principalele colecţii muzeale (arheologie, numismatică, etnografie şi istorie),
precum şi expoziţiile temporare, majoritate rodul unor colaborări interinstituţionale.
Astfel, pe lângă cele trei expoziţii permanente de arheologie, etnografie şi istorie
recentă, în anul 2016, la Muzeul Judeţean Teleorman, au fost organizate şi găzduite 11
expoziţii temporare, unele dintre ele în cadrul unor proiecte expoziţionale multianuale,
ce au abordat o tematică diversificată din domeniile istoriei, etnografiei sau artei:
1) Din istoria presei teleormănene, expoziţie organizată împreună cu Biroul Judeţean
Teleorman al Arhivelor Naţionale – 11 decembrie 2015-20 februarie 2016;
2) „Oale şi străchini” – ceramica etnografică în judeţul Teleorman, organizată în
colaborare cu Muzeul Municipal „Petre Voivozeanu” Roşiorii de Vede – 15 mai 201530 aprilie 2016;
3) Păpuşile şi moda franceză de-a lungul timpului, organizată cu exponate din
patrimoniul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova – 11 martie-25 mai 2016;
4) „Teleorman judeţul meu”, expoziţie realizată de elevii conduşi de profesoara
Cristina Purcărea, Alexandria – 14-23 mai 2016;
5) Lemnul în cultura populară teleormăneană, organizată în colaborare cu Muzeul
Municipal „Petre Voivozeanu” Roşiorii de Vede – 20 mai 2016-28 aprilie 2017;
6) Machete de castele medievale, expoziţie organizată de elevi ai Şc. Gimnaziale nr. 7
Alexandria, coordonaţi de prof. Cătălin Florea – 1-10 iunie 2016;
7) Valori ale artei religioase din judeţul Teleorman, organizată în colaborare cu
Episcopia Alexandriei şi Teleormanului – 14 iunie-12 august 2016;
8) Expoziţie pictură organizată în colaborare cu Galeria „Goyart” Barcelona şi
Asociaţia „Centro Pro ARTE” Alexandria – 26 august-16 septembrie 2016;
9) Colecţii şi Colecţionari, în cadrul proiectului „Octombrie, Luna Colecţionarului”,
ediţia a V-a – 30 septembrie-28 octombrie 2016;
10) România şi Războiul de Întregire – 1916. Anul intrării României în război,
organizată în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale – 7
noiembrie-7 decembrie 2016;
11) Sănătatea publică în Teleorman în prima jumătate a sec. XX, expoziţie organizată
în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale – 16 decembrie
2016-17 februarie 2017.
A continuat, pentru al nouălea an consecutiv, ciclul expoziţional Exponatul lunii,
care a propus, lună de lună, publicului vizitator un obiect cu valoare arheologică,
istorică, memorială sau etnografică deosebită ce a fost expus în Holul de onoare al
muzeului, însoţit de o bogată bază documentară.
Muzeul Judeţean Teleorman a avut şi patru participări expoziţionale în afara
sediului, coparticipând la proiecte organizate de către Muzeului Naţional de Istorie a
României. Una dintre expoziţii a fost internaţională - Comorile României în China,
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expoziţie temporară cu cca. 800 de piese descoperite pe teritoriul României, realizată
împreună cu 24 de muzee din ţară, la Beijing – 28 ianuarie- 8 mai 2016 şi Chengdu – 5
iunie-26 august 2016.
Celelalte trei participări expoziţionale au fost naţionale:
- Aurul şi argintul antic al României;
- România – civilizaţii suprapuse;
- România în Marele Război.
În cadrul programului educaţional Muzeul – Sursă de cultură şi educaţie, respectiv
proiectul Muzeul… te vizitează, ce au ca grupuri ţintă preşcolarii şi elevii din judeţ cu
scopul principal de a-i atrage la muzeu şi de a le face cunoscut, prin diferite tipuri de
activităţi, valorile istoriei locale şi naţionale precum şi tradiţiile populare, s-au
desfăşurat număr de 14 activităţi.
La acestea se adaugă o serie de şase simpozioane, colocvii şi mese rotunde
desfăşurate la sediul muzeului, unde au fost dezbătute evenimentele importante ale
istoriei naţionale şi locale, dar şi omagiate o serie de personalităţi:
1) Nicolae Iorga – 145 de ani de la naştere, în colaborare cu Biroul Judeţean
Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria – 15 ianuarie
2016;
2) Rebeliunea legionară şi preluarea puterii de Ion Antonescu – 75 de ani, în colaborare
cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”
Alexandria – 20 ianuarie 2016;
3) 70 de ani de la finalizarea ultimei reforme agrare, în colaborare cu Liceul Teoretic
„Constantin Noica” Alexandria – 25 martie 2016;
4) 150 de ani de la instaurarea monarhiei, în colaborare cu Biroul Judeţean
Teleorman al Arhivelor Naţionale – 10 mai 2016;
5) 70 de ani de la execuţia mareşalului Antonescu, în colaborare cu lector univ. dr.
Dan Botez şi Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria – 1 iunie 2016;
6) 70 de ani de la alegerile parlamentare din noiembrie 1946, în colaborare cu Biroul
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale – 25 noiembrie 2016.
În cadrul aceluiaşi program educaţional amintit s-au desfăşurat şi alte proiecte
educaţionale:
- Muzeul altfel, proiect complementar al programului de şcoală „alternativă” Să
ştii mai multe, să fii mai bun, 18-22 aprilie 2016;
- Şcoala de vară a cuprins patru ateliere pentru elevii din ciclul primar şi
gimnazial, 29 august-1 septembrie 2016.
Referitor la vizitatori, aceştia au fost în număr de 4361 pe parcursul anului 2016.
Două evenimente au atras cel mai mare număr de vizitatori. Primul dintre ele, cel
desfăşurat în cadrul proiectului Muzeul Altfel, din săptămâna 18-22 aprilie a atras, în
numai 5 zile, un număr de 1521 vizitatori, preşcolari, şcolari şi liceeni. Al doilea
eveniment, Noaptea Muzeelor, din data de 21 mai, a atras, între orele 17.00-24.00, un
număr de 428 vizitatori.
Pe parcursul anului 2016 s-au aflat în vizită la muzeu 156 de grupuri, cu un total
de 3329 vizitatori. Dintre acestea, 147 de grupuri au fost constituite de preşcolari şi
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elevi (3171 vizitatori), grupe de vârstă ce constituie baza vizitatorilor muzeului. A fost
înregistrat un număr de 1032 de vizitatori individuali, dintre care 247 preşcolari şi elevi
şi 785 adulţi.
O serie de programe şi evenimente pentru public au fost de asemenea organizate
pe parcursul anului 2016:
- Noaptea muzeelor, cu tema Seară de teatru la muzeu, 21 mai;
- Târgul Colecţionarilor, 15 octombrie;
- Ziua porţilor deschise la Muzeul Judeţean Teleorman (Ziua Culturii Naţionale,
Dragobetele, Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Iei, Zilele Alexandriei, Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice).
Tot din dorinţa de a atrage publicul şi mai ales elevii la muzeu, a continuat, în
2016, vizitarea gratuită a expoziţiilor în prima vineri a fiecărei luni.
Începând cu anul 2012, Muzeul Judeţean Teleorman, cu sprijinul Consiliului
Judeţean Teleorman, a instituit două premii de excelenţă: Premiul „Ioan Spiru” pentru
cercetare arheologică şi Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică.
Legat de activitatea ştiinţifică, Muzeul Judeţean Teleorman, în colaborare cu mai
multe instituţii de specialitate din ţară, a continuat desfăşurarea unor proiecte de
cercetare:
1) Cercetarea sitului eneolitic de la Vităneşti „Măgurice”;
2) Repertoriul arheologic al judeţului Teleorman;
3) Tehnologia interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiu de
caz: Tronsonul premontan al Limes Transalutanus;
4) Cercetarea materialului paleontologic de pe teritoriul judeţului Teleorman
În vederea completării datelor deţinute asupra locuirilor omeneşti din diferite
epoci istorice de pe teritoriul judeţului nostru şi a realizării unor studii arheologice
aferente P.U.G.-urilor unor localităţi dar şi pentru completarea Repertoriului arheologic
al judeţului Teleorman, arheologii de la Muzeul Judeţean Teleorman au efectuat
cercetări de teren în zonele următoarelor localităţi: Balaci, Ciuperceni, Crângu, Gratia,
Mârzăneşti, Necşeşti, Orbeasca de Sus, Poeni, Poroschia, Salcia, Scurtu Mare,
Ştorobăneasa, Suhaia, Tătărăşti de Jos, Tătărăşti de Sus, Traian, Troianu, Videle.
La sfârşitul anului 2016, numărul total de obiecte de patrimoniu inventariate era
de peste 28 900.
În prezent, Muzeul Judeţean Teleorman deţine un nr. de 268 bunuri culturale
clasate, din care 120 la categoria juridică tezaur şi 148 la categoria juridică fond.
Arhiva fotografică digitală a muzeului s-a îmbogăţit cu cca. 6500 de imagini,
fotografii de la evenimentele şi manifestările culturale găzduite, precum şi de la
şantierele şi supravegherile arheologice.
Au fost introduse în inventarul Bibliotecii ştiinţifice a muzeului 110 de volume şi
publicaţii periodice, provenite din schimbul de carte intermuzeal şi donaţii, astfel
numărul total de publicaţii deţinute ajungând la aproape 5760 volume.
DGASPC Teleorman este instituţia publică cu personalitate juridică, înfiinţată în
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, care realizează la nivel judeţean, măsurile
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de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în
nevoie. Astfel:
IN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI activitatea s-a desfăsurat în
cadrul următoarelor structuri organizatorice :
Serviciul Management de caz:
A asigurat instituirea, monitorizarea şi încetarea măsurilor de protectțe la familii,
persoane, asistenți maternali profesionisti şi în centrele rezidenţiale din structura
DGASPC; începind cu 1 aprilie 2014, odată cu aprobarea noii organigrame, structura
Serviciului este urmatoarea: Compartimentul Plasamente de tip familial şi Biroul
Management de caz pentru AMP.
Beneficiarii Serviciului au fost copiii rămasi , temporar sau definitiv, fără
ocrotirea parintilor lor si care au nevoie de protectie, copiii pentru care s-au instituit
măsuri de protectie specială, asistenti maternali profesionisti, minori care săvirsesc fapte
penale şi nu răspund penal.
La începutul anului, din punct de vedere statistic, in cadrul Serviciului au existat
un număr de 640 cazuri active – copii şi tineri cu măsuri de protecţie specială. Serviciul
management de caz, prin Compartimentul plasamente de tip familial, a asigurat
managementul de caz pentru situaţiile copiilor intrati in sistemul de protectie:
plasamente instituie la AMP, familii/persoane şi centre rezidenţiale.
În urma instrumentării sesizărilor primite, în cursul anului 2016, s-au instituit 77
măsuri de protecţie speciale - plasamente familiale ( la AMP, familii sau persoane),
centre rezidenţiale. Urmare monitorizării cazurilor active, s-au încetat 56 măsuri de
protecţie speciale prin: adopție, reintegrări în familie, integrare/reintegrare socioprofesională a tinerilor.
Referitor la adopția copiilor din sistemul de protecție, specialistii din cadrul
Compartimentului plasamente de tip familial au asigurat serviciile de informare inițială
a mamelor şi a celorlalte rude identificate ale copiilor din sistemul de protectie, pentru
care demersurile de reintegrare in familie au eșuat. În acest sens, în anul 2016, au fost
„transferate” către Birou adopții şi postadopții, un număr de 24 dosare, asigurându-se în
continuare monitorizarea măsurilor de protectie.
În ceea ce priveste rețeaua de asistenti maternali profesionisti şi copiii aflati in
ingrijirea acestora, obiectivul urmărit, in anul 2016, a fost oferirea unui cadru stabil si
securizant in familiile asistentilor maternali pentru copiii aflati in dificultate, pana la
gasirea unei solutii definitive de tip familial – reintegrare in familia naturala sau adoptie.
La începutul anului 2016, reţeaua de asistenţi maternali cuprindea un nr. de 203
asistenţi maternali profesionişti din care activi, 200 AMP, la care se aflau în plasament
360 copii. S-au încetat măsurile de protecţie, prin reintegrarea în familia naturală sau
adopţie, pentru un nr. de 14 copii, iar 21 copii, au fost dati in plasament la persoane,
familii, asistenti maternali profesionisti sau transferati in centre. In prezent, reteaua de
AMP este de 210, din care numărul de asistenţi maternali activi, este de 200, care au în
plasament 376 copii.
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În cadrul Compartimentului plasamente de tip familial au fost instrumentate si
cazurile copiilor care au savârşit fapte şi nu raspund penal, prin instituirea masurilor de
protecţie specială – supraveghere specializată, monitorizarea, precum şi incetarea
acestor măsuri de protectie.
La sfârșitul anului 2016 situaţia statistică la nivelul Serviciului management de caz
este de 657 copii/tineri după cum urmează:
- număr copii beneficiari de masura de protecţie specială plasament la familii,
persoane, rude pana la gr.IV – 202
- număr copii beneficiari masura de protecţie specială plasament la Complexul de
servicii – 47
- număr copii beneficiari masura de protecţie specială plasament la AMP -376
- număr copii beneficiari masura de protecţie specială – supraveghere specializată 32;
În ceea ce priveste activitatea centrelor teritoriale, situaţia a fost următoarea:
În anul 2016 au functionat 4 centre de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati
şi pe problematica tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie şi 11 centre
rezidentiale pentru protectia copilului cu si fara dizabilitati.
În teritoriu, activitatea de protecţie a copilului a constat în susţinerea funcţionării
centrelor, după cum urmează :
Centrul teritorial pentru protecţia de tip familial a copilului Alexandria – a
asigurat asistenţă şi sprijin pentru un număr mediu de 65 copii (dintre care la data de
01.01.2016 - 6 studenti, iar la data de 31.12.2016 – 4 studenti), în 6 apartamente
funcţionale, organizate pe model familial, situate în Roşiori de Vede. Numarul de copii şi
tineri pentru care a fost incetata masura de protectie la cerere este de 7 iar al celor care
au fost trasferati catre alte servicii sociale de 2.
Centrul teritorial pentru protecţia de tip familial a copilului Rosiori de Vede – a
asigurat asistenţă şi sprijin pentru un număr mediu de 76 copii si tineri (dintre care la data
de 01.01.2016 - 5 studenti, iar la data de 31.12.2016 – 2 studenti), în 8 apartamente
funcţionale, organizate pe model familial, situate în Roşiori de Vede. Numarul de copii şi
tineri reintegrati in familii/incetare masura de protectie a fost de 10.
În ceea ce priveşte serviciile acordate copiilor cu dizabilitati, acestea s-au asigurat
în cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu nevoi speciale (are in componenta 4
centre rezidentiale situate in Alexandria). Numarul mediu de copii care au fost ingrijiti in
aceste centre, in decursul anului 2016 a fost de 132; avind in vedere problemele speciale
pe care le prezinta copiii şi tinerii din aceste centre, in acest an, numarul de beneficiari ai
acestor centre este in crestere fata de 2015. In anul 2016, a existat un deces al unui
beneficiar al Complexului de servicii pentru copilul cu nevoi speciale.
Tot copiilor cu dizabilitati (handicap) le sunt destinate si cele 3 centre de ingrijire
si recuperare de zi, care fac parte din Complexul de servicii destinate copilului si familiei
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şi care au asigurat servicii de recuperare, consiliere, terapie ocupationala pentru un numar
de 93 de copii.
Pentru protectia cuplurilor mama - copil, gravide in ultimul trimestru de sarcina
abuzate in familie, fara locuinta, confruntate cu probleme intrafamiliale, au fost furnizate
servicii specializate in cadrul Centrului Mama şi Copilul supusi Violentei Domestice
Rosiori de Vede, Centrul Maternal Alexandria; in anul 2016, in aceste centre au fost
ingrijite un numar 17 cupluri mama – copil.
Copiii victime ale violentei in propriile familii sau in alte medii (abuzati, neglijati,
exploatati, traficati) care au fost preluati in regim de urgenta, au fost ingrijiti in cadrul
Centrului de Respiro şi Urgenţă; acest serviciu functioneaza in Alexandria, ca serviciu
de prevenire a separarii copilului de familie; in cadrul acestui centru, in anul 2016, un
numar de 26 de copii au tranzitat centrul, beneficiind de servicii de consiliere
psihologica, evaluari medicale complexe, suport emotional, pregatirea pentru transferul
catre alte servicii sociale ( centre rezidentiale, asistenti maternali profesionisti, familii sau
persoane) sau reintergrare in familii.
În cadrul Serviciului Adoptii si Postadoptii ,in anul 2016 au fost realizati
urmatorii indicatori:
o au fost atestate ca apte să adopte un număr 11 familii/persoane (3 sunt in curs de
atestare);
o pentru un numar de 14 de copii a fost deschisă procedura de adopţie (DPA);
o au fost incredintati in vederea adoptiei (in judetul Teleorman si in alte judete) un
numar de 12 copii;
o in aceasta perioada au fost incuviintate un numar de 11 adoptii;
o numărul adopţiilor aflate în monitorizare post adopţie – 37.
Comisia pentru Protecţia Copilului, organ de specialitate, fără personalitate
juridică al Consiliului Judeţean Teleorman cu activitate decizională în domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor copilului este organizată şi funcţionează conf. H.G.
nr.1437/2004.
Comisia s-a întrunit în în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 în 54 şedinţe, de regulă
joi, iar prin competenţele stabilite de lege, s-a pronunţat în următoarele cauze după cum
urmează:
A. Total hotărâri emise –1298
I. 1125 - total hotărâri eliberare certificate de încadrare în grad de handicap;
Din care:
- 969 - hotărâri emise privind reevaluare încadrare în grad de handicap;
- 149 - hotărâri emise privind încadrare în grad de handicap;
- 5 - hotărâri emise privind respingerea incadrării în grad de handicap.
II. 90 - instituiri/încetări/înlocuiri/menţineri măsuri de protecţie,aviz favorabil;
III. 83 -eliberări/reînnoiri/retrageri/modificări atestate asistent maternal profesionist;
B. Total dosare noi intrate în evidenţă -156
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C.Hotărâri privind asistenţi maternali profesionişti - 83
D. Hotărâri privind încetări măsuri de protecţie – 60
E. Hotărâri privind înlocuiri măsuri de protecţie – 5
F. Total dosare reevaluate, pentru care nu a fost necesar emitere de hotărâri – 0
G. Respingere avizare favorabilă în vederea plasamentului – 2
H. Revocare/instituire măsură de protecţie - 0
La 01.01.2016 în evidența Compartimentului de evaluare complexa a copilului cu
dizabilitățti se aflau un numar de 1.251 cazuri.
La 31.12.2016 în evidența Compartimentului se aflau un numar de 1125 de cazuri, din
care 969 au fost pentru reevaluarea condițiilor de încadrare într - un grad de handicap, 149
au fost cazuri noi ce implica eliberarea certificatului de handicap și un numar de 5 cazuri
propunere de respingere a încadrarii într- un grad de handicap.
În decursul anului 2016 au fost eliberate un numar de 336 acorduri ale instituției privind
angajarea și salarizarea asistentului personal pentru copilul cu handicap grav, conform
Legii Nr. 448/2006 art.40, alin (2), de către autoritățile administrațiilor locale, cât și un
numar de 341 acorduri ale instituției privind obținerea indemnizatiei lunare pentru minorul
cu handicap grav în conformitate cu art.7 si art.44 lit.b) din Legea 448/2006, acordata de
autoritatile administratiilor locale.
În anul 2016, in domeniul persoanei adulte, Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Teleorman si-a desfasurat activitatea in urmatoarele directii:
I.Furnizarea serviciilor sociale pentru beneficiarii din centrele rezidentiale
În cadrul DGASPC au functionat trei centre rezidentiale :
- Centrul de ingrijire si asistenta Olteni (CIA)
- Centrul de ingrijire si asistenta Videle (CIA)
- Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Videle (CRRN), ultimele doua
centre fiind grupate in Complexul de servicii pentru persoana adulta cu handicap Videle.
Serviciul Asistență Socială are în structură următoarele compartimente:
- Compartiment Prevenire, marginalizare;
- Compartiment Evidenţă şi plată prestatii sociale;
- Compartiment Asistenţă persoane virstnice;
- Management de caz pentru adulţi şi monitorizare servicii sociale.
La 1.01.2016, un numar de 11.400 persoane cu handicap, neinstitutionalizate,
beneficiau de prestatii sociale din care, copii – 948 si adulti – 10.452 .
La 31.12.2016 beneficiaza de prestatii sociale un numar de 11.835 persoane cu
handicap neinstitutionalizate, din care copii – 954 şi adulti – 10.881.
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 s-au inregistrat un numar de 1999 cazuri noi, de
acordarea a prestatiilor sociale .
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, in evidenta DGASPC Teleorman au fost
inregistrate un nr. de 954 persoane cu handicap carora li s-a incetat dreptul la prestatii
sociale, din care 936 decese si 18 dosare transferate in alte judete.
La 1.01.2016, un numar de 11.400 persoane cu handicap, neinstitutionalizate,
beneficiau de prestatii sociale din care, copii – 948 si adulti – 10.452 .
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La 31.12.2016 beneficiaza de prestatii sociale un numar de 11.835 persoane cu
handicap neinstitutionalizate, din care copii – 954 şi adulti – 10.881.
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 s-au inregistrat un numar de 1999 cazuri noi, de
acordarea a prestatiilor sociale .
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, în evidența DGASPC Teleorman au fost
inregistrate un nr. de 954 persoane cu handicap carora li s-a incetat dreptul la prestatii
sociale, din care 936 decese si 18 dosare transferate in alte judete.
În ceea ce priveste situatia statistica a asistentilor personali, in evidentele institutiei
noastre la inceputul anului 2016 numarul acestora a fost de 1.012, iar la decembrie 2016
fiind raportati un numar de 1.923 de asistenti personali.
În temeiul O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, modificată şi completată ulterior, s-a
înfiinţat, în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, în baza Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 59/2004, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al
județului Teleorman, denumit în continuare s.p.c.j.e.p., instituţie publică cu personalitate
juridică, având în coordonare Direcția de Evidență a Persoanelor Alexandria, denumită în
continuare d.e.p., precum și Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a
Persoanelor, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele, Videle, Zimnicea, Drăgănești Vlașca,
Gratia și Trivalea Moșteni, denumite în continuare s.p.c.l.e.p., constituite prin hotărâri ale
consiliilor locale, la care sunt arondate 89 de localităţi.
Pe linie de management ,pentru îndeplinirea prerogativelor cu care este învestit,
directorul executiv al s.p.c.j.e.p. cooperează, în condiţii de maximă responsabilitate şi
eficienţă cu d.e.p., s.p.c.l.e.p. și primăriile din judeţ, organismele sociale, guvernamentale
sau neguvernamentale, precum şi cu celelalte unităţi teritoriale ale M.A.I., colaborând pe
probleme de interes comun, potrivit legii, ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare şi
competenţelor legale.
O activitate importantă care se află permanent în atenţia directorului executiv este
modul de îndeplinire a sarcinilor prevăzute în Planul de măsuri şi acţiuni anual al
serviciului, care cuprinde principalele activităţi ale instituţiei structurat pe domenii de
activitate astfel: management, evidenţa persoanelor, stare civilă, informatică, resurse
umane, financiar, secretariat, administrativ.
S-au organizat convocări trimestriale în vederea pregătirii profesionale a lucrătorilor de
evidenţă a persoanelor la care au participat directorul și şefii d.e.p. și s.p.c.l.e.p., lucrătorii
acestor structuri, precum și reprezentanul I.P.J. Teleorman.
În ceea ce priveste activitatile de management pe linie de stare civilă au fost organizate
două convocări zonale pentru pregătirea profesională a funcționarilor delegați să exercite
atribuțiile de stare civilă și instruirea anuală a acestora, în cadrul cărora s-au discutat
problemele întâmpinate în activitatea desfășurată, precum și modificările intervenite în
legislația specifică în vederea aplicării unitare a acesteia.
La convocările zonale și instruirea anuală au participat și șefii s.p.c.l.e.p., fiind invitați,
la acțiunea anuală, reprezentantul D.E.P.A.B.D. și reprezentanți din partea Instituţiei
Prefectului Judeţului Teleorman, Consiliului Județean Teleorman, Direcţiei Generale de
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Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Direcţiei Judeţene de Statistică
Teleorman, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman, Centrului Militar Judeţean
Teleorman, Serviciului Județean Anticorupție Teleorman.
Având în vedere înființarea serviciului public de evidență a persoanelor în subordinea
Consiliului Local al comunei Trivalea Moșteni, s.p.c.j.e.p. a acordat sprijin metodologic
funcționarilor din cadrul acestei structuri în sensul că, au fost îndrumați în ceea ce privește
aplicarea corectă a procedurilor legale și a demersurilor necesare în activitatea de referință
pentru buna funcționare a serviciului.
Au fost acordate audienţe pentru de 56 persoane care s-au adresat cu probleme
specifice de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor.
Pe linie de evidență a persoanelor S.P.C.J.E.P. Teleorman a eliberat 102 acte de
identitate, iar la nivelul județului au fost emise 26.074 acte de identitate din care, 24833
cărți de identitate și 1241 cărți de identitate provizorii.
Alte activități:
- s-au emis 408 acte de identitate ca urmare a celor 167 de deplasări în județ cu
stația mobilă;
- în conformitate cu prevederile legale în vigoare în cursul anului 2016 au fost
furnizate de către lucrătorii de evidenţă a persoanelor, la solicitarea autorităților
publice și a instituțiilor, date cu caracter personal pentru 14.120 persoane;
- s-au formulat răspunsuri pentru 13 petiţii;
- mapele individuale de lucru au fost completate cu actele normative, metodologiile
de lucru, instrucţiunile transmise de D.E.P.A.B.D. şi alte prevederi care
reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor
- s-au transmis la d.e.p. și s.p.c.l.e.p. îndrumările, radiogramele şi instrucţiunile
primite de la D.E.P.A.B.D., în vederea prelucrării, însuşirii și aplicării acestora;
- s-a acordat îndrumare de specialitate, telefonic, lucrătorilor dep și spclep care au
solicitat puncte de vedere în cazul unor situaţii apărute în activitatea de referință,
precum și cetăţenilor în diverse aspecte referitoare la eliberarea actelor de
identitate, aplicarea vizei de reşedinţă, etc;
- au fost desfășurate 163 de activități de mediatizare a actelor normative;
- s-a transmis la D.E.P.A.B.D. situația privind persoanele cu vârsta de 98 de ani.
Pe parcursul anului 2016 s-au eliberat 1807 certificate medicale constatatoare ale
nașterii, iar la momentul întocmirii prezentei mai există 14 copii născuți în anul 2016
pentru care nu s-au emis certificate de naştere, dintre care 11 născuți în luna decembrie.
Nu există cazuri de certificate medicale constatatoare neridicate.
S-au desfăşurat activităţi de punere în legalitate a 81 cetăţeni români de etnie romă
care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenele legale.
Pe linie de stare civilă la compartimentele de specialitate din județ s-au întocmit
10.472 acte de stare civilă din care: 2.351 de naștere, 1.809 de căsătorie și 6.312 de deces.
De asemenea, s-au eliberat certificate și extrase multilingve după cum urmează:
 20.529 certificate civilă: 9.153 de naștere, 3.517 de căsătorie și 7.859 de deces;
 111 extrase multilingve din care: 89 de naștere, 20 de căsătorie și 2 de deces.
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Este de precizat faptul că, ofițerii de stare civilă delegați de la nivelul comunelor (în
cele mai multe cazuri secretarii), au stabilite prin fișa postului sau prin dispoziția
primarului și atribuții pe linie de ajutor social, de evidență contabilă primară, de urbanism,
atribuții referitoare la registru agricol etc.
Totodată, s-a acordat ofițerilor de stare civilă asistență de specialitate în ceea ce
privește procedurile de parcurs în vederea înregistrării tardive a nașterii unei persoane,
potrivit noilor modificări legislative.
De asemenea, s-au verificat și s-au avizat 10 cereri de înregistrare a nașterii peste
termenul de 30 de zile, pentru minori cu vârsta sub 14 ani.
S-au primit și s-au verificat 226 dosare de rectificare a actelor și mențiunilor de stare
civilă, din care 203 dosare au fost avizate, 23 fiind restituite pentru a fi completate și
întocmite conform prevederilor legale.
Pe bază de proces-verbal au fost distribuite la primării următoarele imprimate: 22.775
de certificate de stare civilă din care: 11.025 de naștere, 3.600 de căsătorie și 8.150 de
deces, 420 extrase multilingve de stare civilă din care: 210 de naștere, 120 de căsătorie și
90 de deces, precum și 112 registre de stare civilă din care: 32 de naștere, 12 de căsătorie
și 68 de deces.
S-a colaborat cu structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului, în vederea
soluționării acțiunilor pe linie de punere în legalitate cu certificate de naștere a nou
născuților și/sau a copiilor instituționalizați.
Serviciul Informatic, infiintat prin Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.
89 din 12 septembrie 2003, se organizeaza si functioneaza ca un serviciu public cu
personalitate juridica, aflat sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman.
Activitățile derulate în anul 2016 s-au concentrat pe realizarea urmatoarelor
obiective :
 Dezvoltarea şi întreţinerea reţelei structurate a Consiliului Judetean în
conformitate cu standardele internaţionale în domeniu.
 Implementarea de servicii de tip reţea în vederea ridicării standardelor de
performanţă în comunicarea digitală şi prezenţă în mediile electronice
internaţionale (Internet).
 Implementarea unui sistem de suport tehnic pentru a permite accesul la
tehnologie al tuturor categoriilor de utilizatori, indiferent de nivelul de pregătire
tehnic.
 Dezvoltarea de servicii pentru personalul bugetar, în vederea promovării rolului
de formator al instituţiei, conferind totodată un aspect practic pregătirii.
 Dezvoltarea şi întreţinerea de reţele structurate şi service calculatoare pentru
primariile din judeţ.
 Administrare, intreţinere şi proiectare design pentru site-ul Consiliului Judetean
si alte site-uri realizate şi administrate de Serviciul Informatic.
 Consiliere software şi hardware in domeniul IT pentru toate departamentele din
Consiliul Judetean si pentru primariile din judet.
 Suport de intretinere servere si calculatoare proiecte
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Serviciul de Deservire, Pază şi Protocol asigură şi întreţine curăţenia în Palatul
Administrativ, precum şi paza acestuia şi a altor instituţii din subordine în baza
contractelor de prestării servicii.
De asemenea, întreţine buna funcţionare a instalaţiei electrice şi a instalaţiei
tehnico-sanitare şi termice, exploatarea în bune condiţii a centralei telefonice şi
efectuează servicii de alimentaţie publică şi control.
Camera Agricola Judeţeană este instituţie publică cu personalitate juridică, în
subordinea Consiliului Judeţean şi în coordonarea tehnico-metodologica a MADR,
finanţată din subvenţii de la bugetul de stat şi venituri proprii.
În anul 2016 activitatea Camerei Agricole Județene Teleorman a avut în vedere
cu preponderență, următoarele:
-realizarea de cursuri de calificare a producătorilor agricoli;
-realizarea de cursuri de iniţiere a producătorilor agricoli;
-realizarea de cursuri de formare profesională (instruire) a beneficiarilor
măsurilor din PNDR 2007– 2013;
-realizarea de cursuri de formare profesională (instruire) a beneficiarilor
măsurilor din PNDR 2014 – 2020;
-realizarea de cursuri de instruire/informare a producătorilor agricoli privind
normele de ecocondiţionalitate, Codul de bune practici agricole, PNDR 2014 – 2020,
schimbări climatice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea energiilor
regenerabile, produse tradiţionale etc ;
-realizarea de loturi demonstrative în domeniul vegetal;
-realizarea de demonstraţii practice;
-realizarea de materiale de specialitate (proiecte model, ghiduri, pliante,
postere,fişe tehnologice, ziare, reviste etc.);
-realizarea/participarea la târguri, expoziţii, concursuri, festivaluri, seminarii,
simpozioane:
-realizare materiale audio-vizuale, emisiuni radio-tv;
-diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor ADER finanţate prin
Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală,
pentru perioada 2015-2018 “ Orizont PAC 2020”;
-identificare potenţiali beneficiari ai măsurilor PNDR 2014 – 2020, asistența
tehnică şi consilierea acestora în accesarea de fonduri europene;
-elaborare de proiecte pentru accesare fonduri europene;
-consiliere şi asistenţă tehnică de specialitate pentru elaborarea dosarelor de plăţi
pentru proiectele finanţate prin PNDR;
-elaborare proiecte de amenajamente pastorale în vederea organizării,
administrării şi exploatării pajiştilor permanente;
Prin Serviciul de Cooperare Interna si Internationala s-a asigurat organizarea
mai multor evenimente cu participare internațională, s-au realizat parteneriate cu
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instituții și structuri neguvernamentale și s-au derulat proiecte cu parteneri interni și
internaționali.
În decursul anului 2016 au fost continuate o serie de proiecte si activitati incepute
în anul precedent, dar au fost demarate şi noi activitati pentru anul in curs si pentru
viitor. Amintim COOPERAREA ROMANO – OLANDEZA, prin parteneriatul cu
Regia da Apa Reest &Wieden din Olanda, in scopul protejarii mediului inconjurator.
In ceea ce priveste initierea unor relatii internationale ,in cadrul schimburilor
culturale si economice romano-chineze existente intre Consiliul Judetean Teleorman si
Provincia Binzhou din Republica Populara Chineza, in luna septembrie a avut loc vizita
delegatiei chineze in orasul Rosiorii de Vede. Cu acest prilej s-a perfectat un program
de coloborare intre cei doi parteneri.
Aceasta colaborare are efecte benefice pentru toti cei implicati si va dezvolta
schimburile de experienta si colaborare in domenii precum: invatamant, stiinta si
cultura, sanatate si asistenta sociala, tineret, sport, turism, ordine publica si securitate,
administratie, etc. Vor fi implementate exemplele de bune practici, astfel incat,
schimburile sa aduca beneficii ambelor parti.
In perioada 25-27 martie 2016, am participat, la Chisinau, la manifestarile
dedicate implinirii a 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, ocazie cu care s-a
discutat si perfectarea unui acord de infratire intre judetul Teleorman si Raionul Edinet
din Republica Moldova. Infratirea intre cele doua unitati administrativ-teritoriale
Teleorman si Edinet s-a facut la recomandarea UNCJR şi Platformei Unioniste Actiunea
2012, care militeaza pentru intetirea ritmului colaborarii localitatilor din cele doua tari
surori pentru mentinerea romanismului si a elementelor comune de identitate nationala.
S-a urmărit în această perioadă armonizarea intereselor administratiei publice
locale din Teleorman cu unitati similare din Bulgaria, in vederea accesarii de fonduri
europene nerambursabile, pentru realizarea unor investitii privind dotarea cu
aparatură medicală a unor spitale din zona urbană şi a unor dispensare din zona rurală,
implementarea unor after school în scoli aflate în zone sărace, şi dezvoltarea unor
programe de educaţie inter- şi multiculturală intre scolile de pe ambele maluri ale
Dunarii, pentru asigurarea deschiderii spre alte culturi şi promovarea cooperării şi
toleranţei. Am adus la cunoştinţa autoritatilor locale noi programe privind accesarea de
fonduri guvernamentale si europene nerambursabile, pe programe de investiţii privind
si alte domenii, cum ar fi, de exemplu, conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, care presupune intocmirea unei
documentatii privind restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor
istorice, a picturilor interioare si exterioare, restaurarea şi remodelarea plasticii
faţadelor, dotarea internă cu echipament de protectie şi siguranta a patrimoniului
cultural, mobil si imobil, activitati de marketing si promovare a obiectivului restaurat.
Pe langa permanenta documentare privind fondurile europene, in anul 2016 au fost
organizate traininguri sustinute de “Societatea civila profesionala de avocati Ceparu si
Irimia”, au fost identificate nevoile comunitatilor locale si depuse proiectele
transfrontaliere în timp optim.
______________________________________________________________________
Raport de activitate al Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 2016

31

De asemenea, şi in anul 2016 au continuat lucrările la proiectul de impadurire
implementat in comuna Lunca Judetul Teleorman, cu finantare olandeza, initiat in anul
2010.
Activitatea serviciului din anul 2016 a fost completata cu activitati curente: implicarea
activă în organizarea, ca în fiecare an a „Parada Europei”, cel mai spectaculos
eveniment anual al tinerilor teleormaneni destinat sarbatoririi zilei de 9 Mai-Ziua
Europei
În încheiere, consider că, prin activitatea desfăşurată, Consiliul Judeţean
Teleorman a reuşit în mare măsură să răspundă cerinţelor prioritare ale locuitorilor
judeţului.
Rezultatele obţinute în anul 2016, mă îndreptăţesc să apreciez că a existat o
preocupare continuă din partea tuturor autorităţilor şi instituţiilor subordonate
Consiliului judeţean pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.
Alte informaţii şi detalii cu privire la acţiunile şi rezultatele înregistrate în anul
2016 pot fi obţinute consultând site-ul Consiliului Judeţean Teleorman
(www.cjteleorman.ro) sau adresându-vă Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică
Locală şi Direcţiei Coordonare Instituţii Subordonate din cadrul Consiliului Judeţean
Teleorman.

PREŞEDINTE,
Adrian Ionuţ Gâdea
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