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RAPORTUL PREŞEDINTELUI  
cu privire la modul de îndeplinire 

 a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor  
Consiliului Judeţean Argeş 

în anul 2010 
 

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

în 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 cererea 
acestuia, 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 comparti-
mentelor de specialitate din aparatul de specialitate, precum şi a 
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agenţilor 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. 

In vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 104 alin. 3,lit. a) 
din Legea nr. 215/2001, republicată în 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 
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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. 

În exercitarea mandatului potrivit competenţelor prevăzute de 
lege în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2010, Consiliul Judeţean 
Argeş s-a întrunit în  20 şedinţe de plen, din care 12 ordinare şi 8 
extraordinare, adoptând, conform atribuţiilor care-i revin, potrivit Legii 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale modificată, completată şi 
republicată, 231 de hotărâri ce au vizat diverse domenii de activitate: 

 
 În domeniul economic (buget – finanţe) au fost adoptate – 48 

hotărâri; 
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 Asocieri ale C.J.Argeş pentru realizarea unor obiective de 
interes public: – 15 hotărâri; 

 Activităţi ce vizează domeniul învăţământ, sport, cultură – 17 
hotărâri; 

 Asocieri externe – 2 hotărâri; 
 Strategii de dezvoltare, proiecte – investiţii, cofinanţări – 33 

hotărâri; 
 Asistenţă socială şi protecţia copilului – 16 hotărâri; 
 Administrarea patrimoniului judeţului Argeş – 28 hotărâri; 
 Validarea şi revocarea mandatelor unor consilieri sau comisii 

– 16 hotărâri; 
 Resurse umane – 25  hotărâri; 
 Transport public de persoane – 2 hotărâri; 
 Alte domenii de activitate – 29 hotărâri. 
Din cele 231 hotărâri adoptate niciuna nu a fost atacată de 

Prefect în exercitarea controlului de legalitate. 
În aplicarea acestor hotărâri, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Argeş a emis 669 dispoziţii cu caracter normativ sau individual care, 
pentru a deveni executorii, au fost făcute publice şi comunicate 
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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BUGETUL DE VENITURI 
ŞI CHELTUIELI 
 

 
 

În anul 2010, bugetul de venituri şi cheltuieli final pentru 

activitatea proprie a Consiliului Judeţean Argeş a avut în structura sa 

surse de finanţare constând în: venituri proprii, sume repartizate prin 

legea bugetului de stat pentru anul 2010, subvenţii de la bugetul de 

stat pentru finanţarea unor activităţi, donaţii şi sponsorizări, sume din 

fonduri externe nerambursabile postaderare, surse din împrumuturi 

bancare pentru lucrări de investiţii pe drumurile judeţene. 
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Pentru anul 2010 bugetul propriu al Consiliului Judeţean 
Argeş cuprinde surse de venituri după cum urmează: 

        
             mii lei 
Nr. 
Crt. 

INDICATORI BUGET 
2010 

Pondere 
în total 
venituri 

      TOTAL VENITURI din care: 279980.75 100.00 
1. Venituri fiscale 177748.00 63.49 
 a) cote defalcate din impozitul pe venit 62932.00 22.48 

 b) sume alocate de consiliul judeţean  
pentru echilibrarea bugetelor locale  

28666.00 10.24 

 

c) sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată din care: 
- pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului 
- pentru drumuri 
- pentru echilibrarea bugetelor locale 

84375.00 
 
 

54158.00 
19715.00 
10502.00 

30.14 
 
 

19.34 
7.04 
3.75 

 
d) taxe pentru utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 

 
1775.00 

 
0.99 

2. Venituri nefiscale 762.37 0.27 
3. Venituri din capital  15.00 0.00 
4. Subvenţii din care: 87682.19 31.32 

 
a) finanţarea subprogramului de 
pietruire, reabilitarea şi/asfaltarea 
drumurilor   

7259.38 2.59 

 b) finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 

73056.00 26.09 

 c) finanţarea unităţilor de asistenţă 
medico – sociale 

1178.00 0.42 

 
d) sume primite de administraţiile locale 
în cadrul programelor FEGA 
implementate de APIA 

 
47.72 

0.02 

 e) finanţarea camerelor agricole 993.00 0.35 
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Din datele prezentate mai sus se observă faptul că veniturile 

fiscale constituite din  cote defalcate din impozitul pe venit, sume 
alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale, 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi alte venituri deţin o 
pondere însemnată în total venituri, respectiv 63.49 %. 

Structura activităţilor finanţate din veniturile anului 2010, 
aşa cum rezultă din bugetul final aprobat pentru anul 2010, au 
fost următoarele:      
                  
                  mii lei 
Nr. 
Crt. 

INDICATORI BUGET 
2010 

Pondere 
în total 
venituri 

CHELTUIELI – TOTAL 279980.75 100.00 

1. Autorităţi publice şi acţiuni externe 
(Activitate proprie) 

19675.82 7.03 

2. 
Alte servicii publice generale 
 (Serviciul Public pentru Evidenţa 
Persoanelor, Rezerva bugetară, rate 
rambursări credite) 

8650.96 3.09 

3. Dobânzi (dobânzi şi comisioane) 4631.00 1.65 

4. 
Apărare 
(Comandamentul Militar Judeţean, 
Oficiul Mobilizare a Economiei şi 
Pregătire Teritoriu pentru Apărare) 

 
384.00 

 
0.14 

5. 
Ordine publică şi siguranţă 
naţională 
(Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă) 

1120.00 0.40 

6. Învăţământ 
(Învăţământ special (4 şcoli) şi centrul 

 
20727.00 

 
7.40 

 f)pentru susţinerea derulării proiectelor 
finanţate din FEN postaderare 

3648.09 1.30 

 g) pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism 

1500.00 0.54 

5. 
Sume FEN postaderare în contul 
plăţilor efectuate şi prefinanţări 

 
13773.19 

 
4.92 
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de resurse şi asistenţă educaţională, 
produse lactate, de panificaţie şi miere) 

7. 

Sănătate 
(Unităţile de asistenţă medico – 
socială: Călineşti, Deduleşti, Şuici) 
- cheltuieli de personal pentru medici 
şi cheltuieli materiale pentru 
medicamente şi materiale sanitare; 
reparaţii instituţii sănătate ce intră în 
patrimoniul Consiliului Judeţean  

 
 

4491.00 

 
 

1.60 

8. 

Cultură, recreere şi religie 
(Biblioteca Judeţeană, Muzeul 
Judeţean, Muzeul Viticulturii şi 
Pomiculturii Goleşti, Teatrul Al. 
Davila,  Centrul I.C. Brătianu, Centrul 
pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale , Şcoala Populară 
de Artă, Personal neclerical – din 
bugetul de stat şi din veniturile 
bugetului local, Culte religioase, 
Servicii recreative şi sportive) 

 
 
 

28116.00 

 
 
 

10.04 

9. 

Asistenţă socială 
(Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială, Centrele de îngrijire şi 
asistenţă: Piteşti, Bascovele, Tigveni, 
Vultureşti, Unităţile de asistenţă 
medico – socială: Călineşti, Deduleşti, 
Şuici), Indemnizaţii şi drepturi ale  
persoanelor cu handicap şi alte 
acţiuni sociale 

 
 
 

117896.37 

 
 
 

42.12 

10. 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică 
(Serviciul Public Salvamont, SC Apă 
Argeş SA, Proiect “Dezvoltarea 
infrastructurii turistice zona montană 
Salvamont”, Asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară 

 
 

2940.00 

 
 

1.05 

11. 
Protecţia mediului 
– Unitatea de Implementare a 
Proiectului – Managementul Integrat 
al Deşeurilor 

 
3524.00 

 
1.26 
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12. 
Acţiuni generale economice 
(Programe de dezvoltare regională, 
Proiect „Dezvoltare infrastructură din 
zona Lac Vidraru Cumpăna” 

 
1910.00 

 
0.68 

13. Agricultură, silvicultură  
Camera agricolă 

993.00 0.35 

14. 

Transporturi  
Drumuri şi Poduri Judeţene, Proiect: 
“Reabilitare infrastructură de transport 
“; Proiect: “Refacere poduri pe 
drumuri judeţene”; Proiecte “ 
Modernizare drumuri judeţene DJ 
703I, DJ 734, DJ 730 “  

 
64921.60 

 
23.19 

Activităţile finanţate din bugetul anului 2010 cu o pondere 
ridicată sunt: asistenţa socială – 42.12 %, transporturi – 23.19%, 
cultură, recreere şi religie 10.04%, învăţământ – 7.4%. 

Pe lângă activităţile finanţate din mijloace de echilibrare şi 
venituri proprii, în anul 2010 au fost finanţate o serie de activităţi din 
alte surse, după cum urmează: 

• 26100 mii lei – sume reprezentând tragerile de împrumut 
potrivit Actului Adiţional al Contractului de Credit nr. 
36477/2006 încheiat între Judeţul Argeş şi B.E.R.D. pentru 
finanţarea proiectului “Managementul integrat al deşeurilor 
solide din judeţul Argeş”; 

• 14089.44 mii lei – sume FEN postaderare în contul plăţilor 
efectuate şi prefinanţări – Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European, Programe comunitare 
finanţare în perioada 2007 – 2013, pentru finanţarea 
proiectelor “Modernizare DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN73) –
Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov în vederea 
îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii şi dezvoltării de 
turism”; “Modernizare DJ 703I: Muşăteşti (DN 73C) Brăduleţ 
– Brădetu – Poienile Vâlsanului în vederea îmbunătăţirii şi 
dezvoltării infrastructurii şi dezvoltării de turism”; 
“Modernizare DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina  în 
vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii şi dezvoltării 
de turism” ;  “Specializarea personalului implicat în 
furnizarea şi managementul serviciilor sociale din cadrul CJ 
Argeş şi primăriilor din judeţul Argeş”, “Compararea 
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sistemelor de Învăţământ -  Învăţare pe tot parcursul vieţii”, 
”Centrul Europe Direct Argeş“. 

 
Începând cu 1 august 2010, urmare a aplicării prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 
descentralizării şi Hotărârii Guvernului 529/2010 pentru aprobarea 
Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă 
managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei 
publice locale, în bugetul consolidat al Consiliului Judeţean au fost 
cuprinse bugetele de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice din 
reţeaua Consiliului Judeţean Argeş, însumarea acestora fiind de 
85712.22 mii lei. 

 

Spitalele al căror management al asistenţei medicale a fost 
preluat conform actelor normative mai sus amintite, sunt: 

• Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti; 

• Spitalul de Pediatrie Piteşti; 

• Spitalul PNF Piteşti; 

• Spitalul PNF Câmpulung; 

• Spitalul PNF Valea Iaşului; 

• Spitalul PNF Leordeni; 

• Spitalul Călineşti; 

• Spitalul Boli Cronice Ştefăneşti; 

• Spitalul Orăşenesc Costeşti; 

• Spitalul Boli Cronice Mozăceni; 

• Spitalul Boli Cronice Rucăr; 

• Spitalul de Recuperare Brădet; 

• Spitalul Domneşti; 

• Spitalul de Psihiatrie Vedea. 
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În anul 2010 au fost atribuite următoarele tipuri de contracte 
NR.  

CRT. 
TIP CONTRACT ACHIZIŢIE 

PUBLICĂ 
VALOARE TOTALĂ 

Lei (fără TVA) 
1. Contracte furnizare 8.582.425,09 
2. Contracte servicii 1.866.382,715 
3. Contracte lucrări 185.432,4 
 TOTAL 10.634.240,205 

 
NOTĂ: Pentru contractele de achiziţii publice a căror valoare 

este exprimată în EURO, calculul s-a realizat având în vedere 
echivalentul în lei la data de 01.03.2011, 1EURO = 4,215 lei. 

Activităţile realizate pe anul 2010 
Nr. 
crt. 

Procedura 
aplicată 

Tipul şi obiectul contractului Valoare 
contract 

1 Achiziţie 
directă 

Contract de lucrări –Lucrări de 
reparaţii şi zugraveli interioare în 
cadrul Palatului Administrativ 

22.315,46 lei 
fără TVA 

2 Achiziţie 
directă 

Contract de lucrări – Lucrări de 
reabilitare a acoperişului, de 
executare de tavane suspendate 
din gips – carton 

63.387,77 lei 
fără TVA 

3 Achiziţie 
directă 

Contract de lucrări – Reparaţii 
instalaţii sanitare 

25.021,30 lei 
fără TVA 

4 Achiziţie 
directă 

Contract de lucrări – Reparaţii 
acoperiş Centrul Militar Judeţean 
Argeş 

48.373,37 lei 
fără TVA 

5 Achiziţie 
directă 

Contract de lucrări – Reparaţii 
generale şi renovare a clădirii 
administrative a Centrului Militar 
Judeţean Argeş 

21.326,98 lei 
fără TVA 

6 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – Servicii de 
informare, comunicare şi 
publicitate 

900 lei  

7 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii –Transport 
participant, masă participant, 
traducere simultană inclusiv 
închiriere echipament portabil 

22.718 lei  
fără TVA 

8 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – Contract de 
expertiză tehnică 

15.000 lei fără 
TVA 
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9 Achiziţie 
directă 

Contract de expertiză – Expertiză 
tehnică de specialitate 

47.900 lei  
fără TVA 

10 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – Închiriere 
utilaj (buldozer) cu deservent  

28.515,60 lei 
fără TVA 

11 Achiziţie 
directă 

Contract de servcii – Expertiză 
contabilă în dosarele aflate pe 
rolul instanţelor judecătoreşti 

7.500 lei  
fără TVA 

12 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de 
descarcare, manipulare în 
depozit, reîncărcare în mijloace 
auto, primire şi predare ajutoare 

26.524,19 lei 
fără TVA 

13 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – închirierea 
a 2 autovehicule pentru transport 
şi distribuţie de produse 
alimentare 

62.942,88 lei 
fără TVA 

14 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – închirierea 
a 2 autovehicule pentru transport 
marfă, distribuire a pubelelor şi 
containerelor achiziţionate 

63.382,50 lei 
fără TVA 

15 Licitaţie 
deschisă 

Contract de servicii – Servicii de 
formare pentru cele 7 sesiuni de 
instruire 

420.000 lei  

16 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii închiriere 
echipament  

8.523,2 lei  
fără TVA 

17 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii –Dirigente de 
şantier 

10.462,815 lei 
fără TVA 

18 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – Servicii 
analiză cost – beneficiu 

10.000 Euro 

19 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – Închiriere 
echipament de sunet 

10.290 lei  
fără TVA 

20 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii foto – video 7.895,16  lei  
fără TVA 

21 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – achiziţie 
plachete 

62.239  lei  
fără TVA 

22 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – Servicii de 
evaluare 

7.500  lei  
fără TVA 

23 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – 
Cofinanţarea activităţilor de 
tineret 

9000  lei  

24 Licitaţie Contract subsecvent – furnizare 462.500 lei  
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deschisă – 
acord cadru 

carburant  fără TVA 

25 Achiziţie 
directă 

Contract de furnizare a 
cotidianelor şi publicaţiilor 

25.839,45 lei 
fără TVA 

26 Cerere de 
oferte 

Contract de furnizare de flori şi 
aranjamente florale 

126.050 lei  
fără TVA 

27 Licitaţie 
deschisă  

Contract furnizare lapte pentru 
Programul “Lapte corn” 2010 – 
2011 

5.333.453,26 
lei fără TVA 

28 Licitaţie 
deschisă  

Contract furnizare corn pentru 
Programul “Lapte corn” 2010 – 
2011 

2.623.009,8 
lei fără TVA 

29 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de catering  2.155,47 lei  
fără TVA 

30 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii asigurări RCA 7.389,4 lei  
fără TVA 

31 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii asigurări 
Casco 

17.397,60 lei 
fără TVA 

32 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii tipărire 
pliante, afişe şi invitaţii  

4.760 lei  
fără TVA 

33 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de conducere 
autovehicule CJA 

23.123,36 lei 
fără TVA 

34 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de producţie 
filme şi casete video CJA 

5.101,20 lei  
fără TVA 

35 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de telefonie 
CJA 

5.478,20  lei  
fără TVA 

36 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de întreţinere 
a dotărilor şi alimentării cu 
energie electrică CJA 

5.499,0  lei  
fără TVA 

37 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de amenajare 
şi întreţinere a spaţiilor verzi CJA 

33.015,84  lei 
fără TVA 

38 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de evidenţă şi 
facturare CJA 

17.293,12  lei 
fără TVA 

39 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de curăţenie 
CJA 

37.310  lei 
fără TVA 

40 Licitaţie 
deschisă 

Contract de servicii – auditare 
financiară DJ 730 

168.618 lei 
fără TVA 

41 Licitaţie 
deschisă 

Contract de servicii – auditare 
financiară DJ 734 

202.341  lei 
fără TVA 

42 Licitaţie Contract de servicii – auditare 168.618 lei  
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deschisă financiară DJ 703I fără TVA 
43 Achiziţie 

directă 
Contract de servicii de securitate 
şi sănătate în muncă 

2.400  lei  
fără TVA 

44 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de întocmire 
a documentaţiei cadastrale şi de 
intabulare la OCPI 

49.345  lei  
fără TVA 

45 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii expert 
cooptat 

8.000 lei  
fără TVA 

46 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de catering 2.425 lei  
fără TVA 

47 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii furnizare apă 
plată 

2.160 lei  
fără TVA 

48 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de tipărire a 
unor bennere orizontale şi 
verticale  

10.650 lei  
fără TVA 

49 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii fotografice 6.451,6 lei  
fără TVA 

50 Achiziţie 
directă 

Contract de lucrări extindere 
sistem de protecţie şi securitate a 
Centrului Militar Judeţean Argeş 

5.007,52  lei  
fără TVA 

51 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de întreţinere 
calculatoare, imprimante şi 
copiatoare CJA 

10.199 lei  
fără TVA 

52 Achiziţie 
directă 

Contract de furnizare, montaj şi 
punerea în funcţiune a unei 
bucăţi Presă hidraulică 4 tone de 
compactat şi balotat ORWAK 
SUEDIA  

3.074,04  lei  
fără TVA 

53 Achiziţie 
directă 

Contract de furnizare, montaj şi 
punerea în funcţiune a unei 
bucăţi Presă hidraulică 4 tone de 
compactat şi balotat  de tip X-12 
BRAMIDAN DANEMARCA 

7.000 de Euro 
fără TVA 

54 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – cabinet 
medical individual medicină 
generală cu competenţă în 
medicina de întreprindere 

7.600 lei  
fără TVA 

55 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de curs limba 
română pentru 8 stagiari 

3.000 
lei/cursant/ 

lună fără TVA 



 

 
 

RA
PO

RT
UL

 P
RE

ŞE
D

IN
TE

LU
I 2

01
0 

17 

56 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii expertiză 
contabilă 

5.500 lei fără 
TVA 

57 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii privind 
conceperea şi implementarea 
managementului combinat de 
calitate, de sănătate şi securitate 
ocupaţională în cadrul Proiectului 
“Implementarea sistemului de 
management al calităţii la nivelul 
unor servicii din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Argeş 

57.000 lei  
fără TVA 

58 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de tipărire 
materiale promoţionale în cadrul 
Proiectului “Implementarea 
sistemului de management al 
calităţii la nivelul unor servicii din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş 

8.920  lei  
fără TVA 

59 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de informare, 
comunicare şi publicitate prin 
inserarea în cadrul publicaţiei 
“Curierul zilei” în cadrul 
Proiectului “Implementarea 
sistemului de management al 
calităţii la nivelul unor servicii din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş 

900  lei  
fără TVA 

60 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii de informare, 
comunicare şi publicitate prin 
inserarea în cadrul publicaţiei 
“Argeş Expres” în cadrul 
Proiectului “Implementarea 
sistemului de management al 
calităţii la nivelul unor servicii din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş 

600 lei  
fără TVA 

61 Achiziţie 
directă 

Contract de furnizare echipament 
IT 

11.572,58 lei 
fără TVA 

62 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – expertiză 
tehnică de specialitate în 
management de proiect “Politici 
Publice şi Întreprinderi Sociale 
PASE  cod 0259R1” 

21.754,59 lei 
fără TVA 
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63 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – producţia şi 
difuzarea emisiuni radio şi TV 

15.808,80 lei 
fără TVA 

64 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – producţia şi 
difuzarea a 31 de emisiuni de 
informare, dezbatere, talk-show, 
interviuri 

9.117,72 lei 
fără TVA 

65 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – de 
publicitate media online şi pe site-
ul www.proarges.ro  

4.411,75  lei 
fără TVA 

66 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – de 
publicitate şi difuzarea a 13 de 
emisiuni de informare 

12.016,68 lei 
fără TVA 

67 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – Servicii de 
cofinanţarea activităţilor de tineret 

8.000 lei  
fără TVA  

68 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – Servicii de 
cofinanţarea activităţilor de tineret 
pentru proiectul “Festivalul artelor 
Piteşti” 

8.000 lei fără 
TVA 

69 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – Servicii de 
cofinanţarea activităţilor de tineret 
pentru proiectul “Provocarea 
Verde” 

9.000 lei  
fără TVA  

70 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – Servicii de 
cofinanţarea activităţilor de tineret 
pentru proiectul “Dreptul la şcoală 
– dreptul la viitor” 

10.000 lei  
fără TVA  

71 Achiziţie 
directă 

Contract de servicii – Servicii de 
cofinanţarea activităţilor de tineret 
pentru proiectul “Caravana 
Tinereţii” 

 
9.000 lei  
fără TVA 
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AUDIT INTERN 
 

 
 
Raportul Serviciului Audit Public Intern a fost întocmit în baza 

Legii nr. 672 din 2002 privind auditul public intern. 
În anul 2010 au fost realizate misiuni de audit, de regularitate, 

având ca obiective: 
− Evaluarea activităţii de audit public intern la D.G.A.S.P.C. 

Argeş; 
− Auditul activităţii privind recepţia, gestionarea, eliberarea 

bunurilor de valori materiale, înregistrarea acestora în 
evidenţa contabilă şi arhivarea documentelor, în cadrul 
C.J.Argeş – Serviciul Administrativ; 

− Auditul activităţilor de amenajare a teritoriului judeţului, de 
dezvoltare urbanistică a lui şi a unităţilor administraţiei 
teritoriale, în cadrul C.J.Argeş – Arhitect Şef; 

II 
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− Auditul privind activitatea de investiţii, lucrări publice şi 
protecţie a mediului, în cadrul C.J.Argeş – Direcţia tehnică; 

− Auditul privind activitatea secţiei de artă, în cadrul Muzeului 
Judeţean Argeş; 

− Auditul privind activitatea financiar contabilă, la nivelul 
Serviciului Judeţean de Pază şi Ordine Argeş, Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Piteşti şi Spitalului de Pediatrie Piteşti; 

− Auditul privind activitatea de logistică şi transport, în cadrul 
C.J.Argeş –  Compartimentul Logistică şi Transport; 

− Auditul privind activitatea judeţeană de transport, în cadrul 
C.J.Argeş –  Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport; 

− Auditul privind activitatea de evidenţă şi administrare 
patrimoniu, în cadrul C.J.Argeş –  Copartimentul Evidenţă şi 
Administrare Patrimoniu; 

− Auditul privind activitatea de sinteze, activităţi socio – 
economice şi relaţii cu publicul, în cadrul C.J.Argeş – 
Direcţia Sinteze, Strategii, Relaţii Internaţionale. 

Obiectivele au fost stabilite urmare analizei riscurilor, a criteriilor 
semnal prezentate de către structurile nou înfiinţate, a unor elemente 
constatate prin misiuni de audit anterioare realizate de Serviciul de 
audit public intern. 

 
Constatări 
1. Prezentarea configuraţiei sistemului de audit intern din 

cadrul Consiliului Judeţean Argeş. 
Structura de Audit Public Intern este constituită la nivelul 

Consiliului Judeţean Argeş şi asigură auditul şi la structurile 
subordonate acestuia, în număr de 32 (7 – unităţi de cultură; 6 – 
servicii; 4 – unităţi de învăţământ special; 3 – unităţi de asistenţă 
medico – socială, 12 – unităţi sanitare), excepţie făcând Direcţia 
Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, care au structuri proprii de audit 
intern. 

2. Datele de identificare ale instituţiei: 
Denumirea instituţiei Numărul de 

salariaţi 
Bugetul derulat  
în cursul anului                    

 -mii lei- 
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Consiliul Judeţean Argeş – 
activitate proprie 

149 5.712 

Unităţi sanitare 1504 64.583 
Unităţi subordonate 
(cultură, asistenţă socială, 
învăţământ special, 
servicii, regii autonome) 

1029 27.336.122 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Argeş 

1506 114.552 

Spitalul Judeţean Argeş 1499 98.709 
 

3. Evaluarea modului de organizare, a cadrului 
metodologic şi procedural, a necesarului de personal şi 
a nivelului de experienţă şi calificare al auditorilor 

Structura de Audit Public Intern este constituită la nivel de 
serviciu, în cadrul Consiliului Judeţean Argeş, birou în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi 
compartiment în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti. 
Serviciul de Audit Public Intern se află în subordinea directă a 
preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, biroul în subordinea directă 
a directorului general, iar compartimentul în subordinea managerului. 

Implementarea cadrului metodologic şi procedural necesar 
desfăşurării activităţii de audit public intern s-a realizat prin: 

- Prevederile Legii 672/2002 privind auditul public intern; 
- Normele metodologice proprii, aprobate de preşedintele 

C.J.Argeş; 
- Carta Auditului Intern; 
- Codul de Conduita al Auditorului intern; 
- Procedurile operaţionale de audit intern elaborate la nivelul 

C.J.Argeş. 
În ceea ce priveşte biroul organizat la nivelul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş acesta este format 
dintr-un număr de 6 auditori interni (5 auditori şi un şef birou) din 
care 4 posturi vacante, toţi având statut de funcţionari publici. 

La nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, 
compartimentul este format din 2 auditori interni, având statut de 
personal contractual. 
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În cadrul Serviciului Audit al Consiliului Judeţean Argeş îşi 
desfăşoară activitatea 5 auditori superiori, economişti, cu vechime în 
domeniul economic şi audit intern. Calificarea auditorilor interni s-a 
realizat prin participarea la forme de învăţământ postuniversitar, 
astfel: 3 auditori au promovat şi obţinut diplome de masterat în 
specialitatea “Audit şi contabilitate managerială” în perioada 2004-
2006, iar alţi 2 auditori au obţinut diplome de masterat în aceeaşi 
specialitate, în perioada 2007-2009.  

În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în cadrul biroului, 
organizat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Argeş, aceasta a beneficiat de o evaluare 
externă, în cursul anului 2010, efectuată de Serviciul Audit Intern din 
cadrul C.J. Argeş. 

Urmare misiunii de evaluare au fost stabilite 12 recomandări 
formulate pe baza constatărilor efectuate şi având ca scop 
îmbunătăţirea activităţii de audit intern, cu precădere în activitatea de 
planificare, de respectare a metodologiei şi procedurilor în derularea 
misiunilor de audit şi în urmărirea recomandărilor formulate.  

4. Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor Serviciului 
de Audit Intern 
4.1. Planificarea activităţii Serviciului de audit intern 

În cursul anului 2009, a fost elaborat şi aprobat planul 
multianual pe 3 ani, perioada 2010 – 2012. 

Planificarea activităţii serviciului de audit intern a fost realizată 
în decembrie 2009, pentru anul 2010, cu parcurgerea următoarelor 
etape: 

- stabilirea structurilor şi activităţilor auditabile din cadrul 
Consiliului Judeţean Argeş şi entităţile publice aflate în 
subordine; 

- stabilirea fondului de timp estimat; 
- analiza riscurilor posibile pentru fiecare activitate auditabilă; 
- ierarhizarea activităţilor în funcţie de punctajul total din 

analiza riscului; 
- elaborarea planului de audit pentru anul 2010; 
- analiza şi aprobarea Planului de audit intern de către 

Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş; 
- realizarea Planului de audit pentru anul 2010. 
În anul 2010, Planul de audit a prevazut 11 misiuni de audit, 1 

misiune de evaluare a activităţii de audit la nivelul 
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D.G.A.S.P.C.Argeş, care au fost realizate în totalitate, gradul de 
realizare fiind de 100%. 

4.2. Sistemul de raportări a activităţii de audit 
Cu ocazia misiunilor de audit au fost constatate disfuncţionalităţi 

pentru care s-au întocmit FIAP-uri (Fişe de identificare şi analiză a 
problemei

 Disfuncţionalităţile au fost raportate conducerii Consiliului 
Judeţean Argeş şi entităţilor publice subordonate, prin prezentarea 
rapoartelor de audit, a fişelor de identificare a problemelor şi a 
recomandărilor formulate. Recomandările au fost însuşite în totalitate 
de către structurile auditate. 

). Nu au fost constatate iregularităţi sau fraude. 

5. Conştientizarea generală a managementului în privinţa 
valorii adăugate de Auditul intern 

În vederea realizării unor misiuni de calitate, Serviciul Audit 
Public Intern din cadrul Consiliului Judeţean Argeş desfăşoară o 
permanentă activitate de îmbunătăţire a capacităţii profesionale şi a 
cunoştinţelor în domeniul auditului prin şedinţe proprii de instruire 
precum şi participarea la diverse acţiuni cum ar fi: întocmirea 
procedurilor operaţionale de audit public intern aprobat de 
conducerea Consiliului Judeţean Argeş, constituirea bazei legislative 
pe tipuri de misiuni. 

Activitatea de audit intern a contribuit la îndeplinirea obiectivelor 
instituţiei prin prezentarea sistematică de rapoarte şi recomandări cu 
privire la eficienţa sistemului de control intern, a procesului de 
administrare a riscurilor şi a proceselor de conducere.  

Conducerea Consiliului Judeţean Argeş şi a entităţilor 
subordonate, în baza recomandărilor făcute de auditul intern, au luat 
măsurile care se impuneau pentru eficientizarea activităţii. 

Serviciul de audit intern a formulat asigurări privind 
conformitatea cu legislaţia în vigoare, cu standardele de control 
intern şi cu standardele de audit intern.  

Structurile auditate au beneficiat şi de un proces de consiliere 
informală din partea auditului intern însoţite de recomandări. 
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INFRASTRUCTURĂ 
 

 
 

A. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ 
În anul 2010, pentru lucrările de investiţii şi întreţinere curentă 

(pe timp de vară şi iarnă) din bugetul Consiliului Judeţean Argeş s-a 
alocat suma de 26.206.539 lei realizându-se  următoarele obiective :  

1. INVESTIŢII 
1.1. Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 

DJ 678 G Răduţeşti – Ciomăgeşti, la Ciomăgeşti          realizat L= 3,00 km; 
DJ 659 A Bradu – Pârvu Roşu – Costeşti, la Bradu şi Costeşti         realizat L= 3,40 km; 
DC 50 Davideşti – Huluba, la Vultureşti           realizat L= 1,3 km; 
DC 55 Moşteni – Greci, la Dobreşti           realizat L= 0,5 km. 

1.2. Covoare bituminoase  
DJ 703 B Căteasca – Leordeni, la Căteasca           realizat L = 1,6 km;   
DC 52 Vultureşti – Mâzgana, la Vultureşti            realizat L = 1,2 km; 

1.3. Modernizare drumuri    

III 
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DC 115 Cerşani – Burdeşti – Oarja, la Suseni          realizat L= 4,9 km. 
 

 
 

2. Construcţii poduri şi podeţe 
2.1. finalizate 

Podeţ pe DJ 738 Poienari – Mihăieşti, km 5+100, L = 2 m,  la Poienari de Muscel; 
Pod b.a. pe DC 224 Valea Faurului, km 0+150, peste râul Vâlsan, L = 35 m, la Muşăteşti; 
Pod pe DC 64 Râncăciov – Priboieni, km 2+900,L = 10 m, sat Glodu, la Călineşti; 
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2.2. în lucru 
Pod pe drum lateral din DC 64 Râncăciov – Priboieni, sat Glodu, la Călineşti. 
 

3. ÎNTREŢINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ: 
3.1. Pietruire 

DJ 703 B Morăreşti – Vedea, la Uda şi Morăreşti          realizat L = 8,6 km 
DJ 679 A Bârla – Căldăraru – Popeşti, la Râca          realizat L = 5,0 km 
DJ 723 lim. Jud. Dâmboviţa - Boteni       Zid de sprijin din beton L= 10 m 
DC 121 Ioneşti – Tomşanca – Vulpeşti, la Buzoieşti         realizat L = 1,2 km 

3.2. Reparaţii asfaltice 
DJ 738 Poienari – Jugur – Drăghici – Mihăieşti, la Mihăieşti           realizat L = 3,4 km 
DJ 735 Albeşti – Cândeşti, la Albeşti de Muscel           realizat L = 1,6 km 
DJ 503 Rociu – Catanele, la Suseni, Oarja şi Căteasca          realizat L = 7,0 km 
DJ 703 I Merişani – Brădetu, la Merişani, Mălureni şi Muşăteşti  realizat L = 6,0 km 
DJ 731 Piscani – Domneşti, la Dârmăneşti, Coşeşti,     
Pietroşani, Domneşti, Corbi şi Nucşoara           realizat L = 9,0 km; 
DJ 732 C C-lung – Godeni – Capul Piscului –           realizat L = 4,0 km; 
Lăzăreşti, la C-lung, Bughea de Jos, Godeni 
DJ 702 C Leordeni – Bogaţi, la Leordeni şi Bogaţi              realizat L = 5,0 km; 
DJ 704 G Albeşti – Cicăneşti, la Albeşti şi Cicăneşti         realizat L = 6,0 km ; 
DJ 704 B Călineşti – Râncăciov, la Călineşti          realizat L = 4,0 km; 
DC 73 Călineşti – Spital, la Călineşti               realizat L = 2,7 km; 
DC 75 A Ciocăneşti – Văleni, la Călineşti          realizat L = 1,9 km; 
DC 104 Răteşti – Furduieşti – Rociu – Gliganu de Jos         realizat L = 2,0 km. 

4. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum 
şi prevenirea efectelor inundaţiilor  

DJ 703 K Mărăcineni–Budeasa–Rogojinu–Caloteşti–Valea Mărului, la Budeasa,                     
L=3,6 km ; 
DJ 731B Sămara – Băbana –Richiţele de Sus – Cocu, la Băbana şi Cocu, L = 2,750 km; 
DJ 704 E Ursoaia – Bacovele, la Cotmeana, L = 3,4 km; 
DJ 679D Malu – Ungheni, la Bârla, L = 5,2 km; 
DJ 703 I Merişani – Valea Faurului – Muşăteşti, L = 1,7 km, la Mălureni; 
DJ 659 A Bradu – Costeşti, L = 9,0 km, la Bradu şi Costeşti; 
DC 115 Cerşani – Burdeşti – Oarja, L = 3,25 km, la Suseni ; 
DJ 703 K Mărăcineni–Budeasa – canal pereat 280 mp, km 7+500, la Budeasa ; 
DC 162 A Valea lui Paneata – Ogoare – Slătioare – Zidăreşti, la Băbana - zid de 
sprijin din beton  L = 30 m, rigole pereate L = 70 m, podeţ tubular ; 
DJ 730 A Lim. Jud. Braşov – Dâmbovicioara – pietruire L = 3,0 km, zid de sprijin din 
gabioane L = 64 m, la Dâmbovicioara ; 
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Consolidare terasament pe drum local Valea Varului L = 100 m şi 4 praguri din 
gabioane, la Sălătrucu. 

5. Siguranţa circulaţiei 
Montat parapeţi pe DJ 731 Piscani – Dârmăneşti – Pietroşani – Domneşti – Corbi,  
L = 970 m; 
Montat parapeţi pe DJ  659 Bradu – Negraşi – Mozăceni, L = 380 m, la Mozăceni şi 
Negraşi; 
Montat parapeţi pe DJ 738 Poienari – Jugur – Drăghici – Mihăieşti, L = 370 m, la 
Mihăieşti; 
Montat parapeţi pe DJ 703 Morăreşti – Cuca, L = 745 m, la Cuca şi Ciomăgeşti; 
Montat parapeţi pe DJ 679 D Malu – Ungheni – Recea, L = 400 m, la Recea; 
Marcaje longitudinale: DJ 702; DJ 725; DJ 703 I; DJ 659 A; DJ 730. 

În anul 2010 s-a efectuat "Recensământul general de circulaţie 
pe reţeaua de drumuri publice" conform Ordinului 959/17.09.2009 
aprobat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Au fost 
recenzate 89 de posturi de recensământ care au acoperit reţeaua de 
drumuri judeţene în lungime de 1.182 km şi 79 km de drumuri 
comunale. 

Pentru iarna 2009-2010, Direcţia Generală pentru Administrare, 
Întreţinere şi Reparaţii, Drumuri şi Poduri Judeţene Argeş a întocmit 
Planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi 
poleiului, care cuprinde sectoarele de drum în lungime de 1182 km. 
Sectoarele de drumuri judeţene au fost repartizate pe 5 districte : 
Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung, Căteasca, Costeşti şi împărţite 
pe 4 niveluri de viabilitate. 

În anul 2010 pentru derularea "Programului privind lucrările de 
pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor 
comunale clasate – aprobat conform  H.G. nr. 577/1997 republicată" 
judeţului Argeş a fost alocată suma de 9.503.948 lei, reprezentând 
valoarea parţiala a situaţiilor de lucrări aferente lucrărilor de drumuri 
efectuate în anul 2009. 

Asfaltare DC 228 Dîrmanesti – Valea Nandrei, L = 1,15 km, în 
comuna Dârmăneşti;  

Asfaltare DC 145 Ioneşti – Vlădiţa – Podeni, L = 1,53 km, în 
comuna Buzoieşti; 

I.B.U. DC 250 Cicăneşti – Urecheşti, L = 3,3 km, în comuna 
Cicăneşti ; 

Asfaltare DC 259 Albeşti – Brăteşti, L =1,5 km, în comuna 
Albeştii de Argeş; 
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I.B.U. pe DC 18 Valea Mare – Răceni – Lereşti, L = 3,7 km, 
şanţuri betonate L = 1940 m 

parapet metalic L = 1572 m, în comuna Lereşti; 
Reabilitare DJ 703 K Mărăcineni – Budeasa – Valea Mărului, la 

Budeasa şi Mărăcineni realizat L = 15,682 km; 
Pod pe DJ 732 C la Valea Rea, km 3+159,L = 19 m, în comuna 

Godeni;  
Pod pe DC 267 Muşeteşti – Schitu Robaia, km 3+800, L = 15 m, 

în comuna Muşeteşti. 
Prin personalul de specialitate au fost efectuate revizii privind 

starea de viabilitate a drumurilor şi podurilor şi au fost luate măsuri 
de remediere a deficienţelor constatate. 

De asemenea, s-au emis un număr de 64 avize pentru 
executarea de lucrări sau amplasarea de obiective în zona 
drumurilor judeţene, în conformitate cu prevederile legale şi 
hotărârilor Consiliului Judeţean nr. 196/28.10.2010; 169/28.10.2009. 

În baza hotărârilor C. J. Argeş nr. 196/28.10.2010 ; 
169/28.10.2009 s-a încasat de la S.C. ROMTELECOM S.A. suma de 
124.293,00 lei, reprezentând taxa pentru stâlpii amplasaţi în zona 
drumurilor judeţene.  

Au fost analizate sesizările cetăţenilor şi ale Consiliilor Locale 
din judeţ luându-se măsurile legale pentru remedierea situaţiilor 
constatate. 

Personalul Direcţiei Generale pentru Administrare, Întreţinere şi 
Reparaţii, Drumuri şi Poduri Judeţene 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 Direcţiei pentru lucrările de 
investiţii  întreţinere şi reparaţii efectuate de către Consiliile Locale 
pe drumurile comunale la cererea acestora. 

Reprezentanţii D.G.A.I.R.D.P.J. participă la sesizarea 
Comitetelor Locale pentru situaţii de urgenţă din cadrul Consiliilor 
Locale, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al Judeţului Argeş, în vederea constatării pagubelor produse 
cu ocazia calamităţilor şi adoptării soluţiilor adecvate pentru 
remedierea acestora. 
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Începand cu data de 01.11.2010 s-a înfiinţat Regia Autonomă 
Judeţeană de Drumuri Argeş R.A, care are ca obiect principal de 
activitate lucrări de construcţii a drumurilor şi administrarea reţelei de 
drumuri judeţene, prin reorganizarea D.G.A.I.R.D.P.J Arges. 

 
B. INFRASTRUCTURA TEHNICĂ 
1. Reţelele de alimentare cu apă 
În cursul anului 2010 Serviciul Investiţii şi Lucrări Publice a 

monitorizat execuţia lucrărilor cuprinse în Programul de alimentare 
cu apă la sate aprobat prin HG 577/1997, execuţia lucrărilor cuprinse 
în Programul de dezvoltare a infrastructurii din mediul rural aprobat 
prin OG 7/2006, lucrările de înfiinţare distribuţii gaze naturale în 
localităţile judeţului, a participat la activitatea de evaluare a 
necesarului de reparaţii la spitalele de interes judeţean, a participat 
la şedinţele Comisiei Tehnico – Economice a Consiliului Judeţean 
Argeş, precum şi la activităţile Comisiilor pentru evaluarea pagubelor 
produse de calamităţi.  

În cadrul Programului de alimentare cu apă la sate aprobat prin 
HG 577/1997 a fost monitorizată execuţia lucrărilor în 13 comune 
(Recea, Ştefan cel Mare, Valea Danului, Godeni, Suseni, Oarja, 
Ungheni, Valea Iaşului, Valea Mare Pravăţ, Albeştii de Muscel, 
Vlădeşti, Lunca Corbului, Bradu), pentru care a fost alocată suma de 
2.119.113,00 lei.  

În cursul anului 2010 a fost monitorizată derularea lucrărilor de 
alimentare cu apă şi canalizare cuprinse în Programul de dezvoltare 
a infrastructurii din mediul rural susţinut prin OG 7/2006, în 31de 
localităţi : Albeştii de Argeş, Albeştii de Muscel, Arefu, Bogaţi, Boteni, 
Bughea de Sus, Cepari, Cuca, Dâmbovicioara, Dobreşti, Domneşti, 
Dragoslavele, Izvoru, Mălureni, Muşăteşti, Nucşoara, Pietroşani, 
Popeşti, Sălătrucu, Slobozia, Stoeneşti, Stolnici, Şuici, Suseni, Teiu, 
Ţiţeşti, Topoloveni, Uda, Valea Iaşului, Vedea, Vultureşti. Pentru 
acestea, Guvernul a alocat suma de 9.028.000,00 lei. 

În cadrul aceluiaşi program a fost monitorizată execuţia 
lucrărilor la bazele sportive din 12 localităţi : Bârla, Buzoeşti, 
Ciofrângeni, Hârseşti, Izvoru, Lereşti, Lunca Corbului, Nucşoara, 
Poiana Lacului, Săpata, Ungheni, Vlădeşti, pentru care, în anul 
2010, Guvernul a alocat suma de 1 117 000,00 lei. 
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Reprezentanţi ai serviciului au participat la stabilirea lucrărilor 
de reparaţii necesar a fi efectuate la spitalele al cărui management a 
fost transferat consiliului judeţean. Pentru aceste lucrări în anul 2010 
a fost alocată suma de 2 182 874,73 lei. 

În anul 2010 Serviciul Investiţii şi Lucrări Publice a colaborat cu 
GDF Suez şi SNP Petrom în activitatea de înfiinţare distribuţii gaze 
naturale în 6 localităţi: Lereşti, Mihăeşti, Albota, Moşoaia, Albeştii de 
Argeş, Stâlpeni. 

În cursul aceluiaşi an reprezentanţi ai Serviciului au participat la 
activitatea Comisiilor de evaluare a pagubelor produse de calamităţi 
în localităţile: Mălureni, Corbeni, Hârtieşti, Merişani, Brăduleţ, 
Poienarii de Muscel, Mozăceni, Muşăteşti, instrumentând, ulterior, 
procedura de obţinere fonduri pentru zonele calamitate. 

În cadrul şedinţelor Comisiei Tehnico – Economice au fost 
analizate, de către reprezentanţi ai Serviciului, membri în Comisia de 
avizare, 29 documentaţii tehnico – economice. 

În cursul anului 2010 Serviciul Investiţii şi Lucrări Publice a 
asigurat asistenţă de specialitate Consiliilor locale, în activitatea de 
promovare şi derulare a investiţiilor. 

2. Evidenţa  şi  Administrarea  Patrimoniului 
În perioada ianuarie – decembrie 2010 Compartimentul 

Evidenţa şi Administrarea Patrimoniului a întocmit referate şi 
rapoarte în urma cărora au fost adoptate următoarele Hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Argeş:  

1) H.C.J.A. nr. 11/28.01.2010 privind aprobarea nivelului 
redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie medicală 
concesionate potrivit prevederilor HG 884/2004; 

2) H.C.J.A. 9/28.01.2010 privind transmiterea unor bunuri din 
domeniul privat al judeţului Argeş în domeniul public al 
comunei Buzoieşti; 

3) H.C.J.A. 17/17.02.2010 privind modificarea şi completarea 
inventarului domeniului public al judeţului Argeş atestat prin 
HG nr. 447/2002 cu un imobil construcţie nouă situat în 
municipiul Piteşti; 

4) H.C.J.A 18/17.02.2010 privind modificarea şi completarea 
inventarului domeniului public al judeţului Argeş atestat prin 
HG nr. 447/2002 cu imobile aferente UAMS Şuici; 
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5) H.C.J.A. 19/17.02.2010 privind darea în administrare 
UAMS Şuici a unor imobile aflate în domeniul public al 
judeţului Argeş; 

6) H.C.J.A. 20/17.02.2010 privind concesionarea imobilului 
aferent fostului district Poienari de Argeş; 

7) H.C.J.A. 27/26.02.2010 privind darea în administrare 
comunei Priboieni a unei suprafeţe de teren de 291 mp 
aflată în domeniul public al judeţului Argeş; 

8) H.C.J.A. 30/24.03.2010 privind închirierea unor spaţii 
disponibile aflate în domeniul public al judeţului Argeş şi 
administrarea C.J. Argeş; 

9) H.C.J.A. 58/30.04.2010 privind darea în administrare 
Muzeului Judeţean Argeş a Cetăţii Poienari, imobil aflat în 
domeniul public al judeţului Argeş; 

10) H.C.J.A. 31/24.03.2010 privind darea în administrare a 
unor imobile aflate în domeniul public şi privat al judeţului 
Argeş; 

11) H.C.J.A. 73/19.05.2010 privind completarea şi modificarea 
H.C.J.A. 175/21.12.2006; 

12) H.C.J.A. 84/23.06.2010 privind completarea şi modificarea 
H.C.J.A. 136/25.08.2009; 

13) H.C.J.A. 85/23.06.2010 privind închirierea unor spaţii 
disponibile aflate în domeniul public al judeţului Argeş şi în 
administrarea C.J. Argeş; 

14) H.C.J.A. 115/9.07.2010 privind darea în folosinţă gratuită 
O.A.M.G.M.A.M. România – filiala Argeş a unui spaţiu aflat 
în domeniul public al judeţului Argeş; 

15) H.C.J.A. 120/26.07.2010 privind preluarea în domeniul 
public al juduţului Argeş a unui imobil aflat în domeniul 
public al comunei Izvoru; 

16) H.C.J. A. 127/11.08.2010 privind modificarea şi 
completarea inventarului domeniului public al judeţului 
Argeş; 

17) H.C.J.A. 128/11.08.2010 privind darea în folosinţă gratuită 
Sindicatului SANITAS Argeş a unui spaţiu aflat în domeniul 
public al judeţului Argeş; 

18) H.C.J.A. 162/25.08.2010 privind concesionarea unei 
suprafeţe de teren situat în Câmpulung, aflat în domeniul 
public al judeţului Argeş; 
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19) H.C.J.A. 168/02.09.2010 privind revocarea dreptului de 
administrare asupra unui imobil; 

20) H.C.J.A. 193/28.10.2010 privind darea în administrare 
O.A.R.Z. Argeş a unui spaţiu situat în Câmpulung; 

21) H.C.J.A. 205/30.11.2010 privind trecerea unui imobil din 
domeniul privat al judeţului Argeş în domeniul public al 
comunei Mozăceni; 

22) 226/21.12.2010 privind aprobarea nivelului revedenţei pe 
anul 2011, pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete 
medicale şi activităţi conexe actului medical concesionate 
potrivit prevederilor HG nr. 884/2004. 

Pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri au fost întocmite 
contracte de administrare, concesiune, protocoale, acte adiţionale şi 
procese verbale  corespunzătoare. 

Pentru următoarele imobile am finalizat în decursul anului 2010  
lucrările de cadastru şi de intabulare:  

- Spitalul Valea Iaşului; 
- CIA Piteşti; 
- Imobil fost district Şuici; 
- Imobil fost Spital Izvoru; 
- Staţia Tratare Apă Budeasa; 
- Staţia Tratare Apă Schitului Piteşti; 
- Casă Morareşti – donaţie; 
- Centrul de Transfuzie Sanguină Argeş. 
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 următoarele imobile aflate în domeniul public al 
judeţului Argeş şi în adminstrarea Consiliului Judeţean Argeş: 

- CITO Tigveni; 
- Imobil Valea Mare Pravăţ; 
- Imobil fosta Bancă agricolă Topoloveni; 
- Imobil fosta Bancă agricolă Câmpulung; 
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- Imobil Mioveni; 
La Compartimentul Patrimoniu a fost întocmită Procedura 

operaţională privind inventarierea elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii înregistrat la C.J. Argeş sub nr. 
6896/08.06.2010. 

Începând cu data de 02.11.2010 Compartimentul Patrimoniu a 
preluat derularea programelor „Lapte şi corn” şi „Mere”, prin 
centralizarea şi verificarea situaţiilor lunare trimise de unităţile din 
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial din judeţul Argeş, 
precum şi întocmirea documentaţiei pentru acordarea ajutorului 
comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare. 

În luna decembrie Compartimentul Patrimoniu s-a ocupat efectiv 
de demararea procesului de inventariere anuală a patrimoniului 
judeţului, angajaţii făcând parte din comisiile de inventariere care au 
fost formate cu acest prilej.  

Pe tot parcursul anului 2010, angajaţii participă frecvent în 
comisii de predare – primire a bunurilor imobile  aparţinând 
domeniului public al Judeţului Argeş. 

 
C. URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI 

CADASTRU 
Consiliul Judeţean Argeş prin Instituţia Arhitectului Şef, 

coordonează activităţile de dezvoltare durabilă a localităţilor, 
întreaga activitate de amenajare a teritoriului şi urbanism 
desfăşurată în judeţul Argeş în toate localităţile: municipii, oraşe şi 
comune. 

1. Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Cadastru 

Referitor la documentaţiile de urbanism şi amenajarea 
teritoriului în anul 2010, situaţia se prezintă astfel: 

Planul de amenajare a teritoriului judetean (P.A.T.J.) a fost 
avizat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cu avizul nr. 
3/24 septembrie 2010 

Situaţia elaborării P.U.G. – urilor este următoarea: 
TOTAL 102 localităţi, din care: 
- 81 localităţi cu PUG + RLU (Regulamentul Local de 

Urbanism) aprobate; 
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- 21 localităţi cu PUG în curs de execuţie.  
De menţionat că începând cu 2008, documentaţiile PUG se 

depun şi în format electronic. 
O situatie deosebită o reprezintă trei unităţi teritoriale (comune): 

Albeştii de Muscel, Hîrtieşti şi Popeşti, care, prin dezmembrare au 
dat naştere la încă trei unităţi administrative: Bughea de Sus, 
Vultureşti şi Râca impunându-se urgentarea/refacerea P.U.G. – 
urilor celor şase localităţi. 

Un număr de 2 localităţi au solicitat reactualizarea P.U.G.-urilor. 
Reamintim şi subliniem că elementul primordial al definitivării 

P.U.G. – urilor îl constituie şi accesarea fondurilor europene (prin 
diferite programe). Nu trebuie limitată dezvoltarea localităţilor  prin 
inexistenţa P.U.G. – urilor avizate şi aprobate, conform cerinţelor 
comunităţii europene din care România face  parte, nu se poate 
vorbi de accesare de fonduri fără documentaţie de P.U.G. 
avizate/reactualizate şi aprobate conform legii. 

Obiectivele principale urmărite prin realizarea  PUG – urilor: 
• Documentaţiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de 

planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat prin 
care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc 
obiectivele, acţiunile, procesele şi măsurile de amenajare 
durabilă a localităţilor. 
− Formularea reglementărilor pe termen mediu şi lung la 

nivelul întregului judeţ şi definitivarea PUG-urilor aflate în 
execuţie. 

− Planul urbanistic general are caracter director şi de 
reglementare operaţională şi reprezintă principalul 
instrument de planificare operaţională constituind baza 
legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de 
dezvoltare. Fiecare unitate administrativ – teritorială are 
obligaţia să întocmească şi să aprobe Planul Urbanistic 
General, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani 
însoţit de Regulamentul Local de Urbanism pentru 
întreaga unitate administrativ – teritorială (conform Legii 
350/2001 cu modificările şi completările ulterioare). 

• Pentru coordonarea dezvoltării urbanistice integrate a unor 
zone din localităţi caracterizate printr-un  grad ridicat de 
complexitate şi dinamica urbană accentuată a  dus la 
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necesitatea întocmirii unor planuri urbanistice zonale ca 
instrument de planificare urbană, de reglementare specifică. 

• Planurile Urbanistice Zonale asigură corelarea programelor 
de dezvoltare integrată a zonei cu Planul Urbanistic General 
+ Regulamentul Local de Urbanism. 

Pe parcursul anului 2010 au fost avizate un total de 33 PUZ – 
uri + RLU .   

În cadrul activităţii Compartimentului Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului şi Cadastru au fost înaintate propuneri în vederea 
aprobării de către M.D.R.T. a programelor anuale privind alocarea de 
fonduri pentru realizarea “Sistemului informaţional specific 
cadastrului imobiliar – edilitar” – în anul 2010 nu s-a mai derulat 
programul anual privind alocarea de fonduri pentru acest domeniu. 

2. Compartimentul Avizare, Autorizare şi 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 obţinerii avizelor necesare; 
- stabilirea taxelor necesare ce se plătesc de către investitor, 

atât la faza de certificat de urbanism, cât şi la cea de 
obţinere a autorizaţiei de construire/autorizaţiei de 
desfiinţare. 

În cadrul compartimentului Avizare, Autorizare şi Control 
s-au emis în anul 2010 un număr total: 

Certificate de urbanism    = 126 
Autorizaţii de construire    = 47 
Structuri de specialitate Certificate de urbanism = 58 
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(Ordonanţa 7; Măsura 3.22, etc.) 
Structuri de specialitate Autorizaţii de construire = 6 
Pentru aceste lucrări s-au încasat  următoarele sume în 

anul 2010: 
Certificate  urbanism - taxă structura specialitate    754 lei 
    - taxă certificat urbanism      7118 lei 
    TOTAL         7872 lei 
Autorizaţii construire   - taxă structură specialitate      78 lei 
    - taxa autorizaţie construire   830073 lei 
    TOTAL       830151 lei 
    TOTAL GENERAL   838023 lei 
Exemple de lucrări noi importante:  
Alimentare cu apă Drăgoleşti – Buneşti şi Buzoieşti – comuna 

Cotmeana; 
Alimentare cu apă Păuneşti – comuna Ciomăgeşti; 
Îmbrăcăminte bituminoasă pe DJ 659 A – Bradu – Costeşti L = 

10,06 km Oraş Costeşti şi comuna Bradu; 
Alimentare cu apă potabilă satele Ceparii Pământeni, Ungureni, 

Urluieşti şi Valea Măgurii – comuna Cepari; 
Sistem centralizat de canalizare în satele Ceparii Pământeni, 

Ungureni, Urluieşti şi Valea Măgurii – comuna Cepari; 
Asfaltare pe DJ 704 D – Prislop (DN 7) – Lupuieni (DJ 703 E) L 

= 2,500 km – comuna Bascov şi Băbana; 
Sală cursuri de pregătire centru de perfecţionare Voina – zona 

Valea Largă – Lereşti – (fonduri Europene). 
În cadrul celor două compartimente a căror activitate a fost 

coordonată de arhitectul şef au mai fost desfăşurate numeroase  alte 
activităţi ce au vizat: 

- participarea la Comisia Teritorială de Monumente şi Situri 
Istorice pentru lucrări specifice aferente judeţelor Argeş, 
Vâlcea, Olt şi Teleorman (arhitectul şef ca membru al 
comisiei); 

- participarea la realizarea şi avizarea P.U.Z. – uri + RLU 
pentru Zone turistice din  judeţul Argeş; 

- colaborarea cu alte direcţii din cadrul Consiliului Judeţean 
Argeş, Direcţia pentru Cultură şi Culte a Judeţului  Argeş, 
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pentru conservarea şi reabilitarea unor obiective care sunt 
declarate monumente istorice şi de patrimoniu; 

- participarea la C.T.E. (comisia tehnico – economică a 
Consiliului Judeţean Argeş); 

- participarea la Comisia de Macrodezvoltare a zonelor 
judeţului; 

- participarea la seminarii URBAN  CONCEPT – Dezvoltare 
urbană în România – lider de comunicare şi dezvoltare 
durabilă în România; 

- participare la şedinţele Comitetului Director al Parcului  
Naţional “Piatra Craiului” – (arhitectul şef în calitate de 
vicepreşedinte); 

- rapoarte lunare solicitate de Inspectoratul în Construcţii 
Argeş, în vederea verificării documentaţiilor depuse pentru 
autorizarea lucrărilor; 

- rapoarte statistice lunare referitoare la autorizaţiile de 
construire eliberate de Consiliul Judeţean Argeş; 

- reprezentarea judeţului la nivel naţional, în comisiile şi 
asociaţiile din care judeţul Argeş face parte (ALZIAR, 
CAMEX, EURISCO, OSC – în calitate de vicepreşedinte 
etc.). 

Conform atribuţiilor ce revin administraţiei publice locale la nivel 
judeţean, potrivit conceptului strategic şi orientărilor generale privind 
amenajarea teritoriului judeţului Argeş şi a conceptului de dezvoltare 
durabilă, s-a realizat verificarea şi controlul în teren a PUG – urilor şi 
a PUZ – urilor, s-au dat răspunsuri la sesizări şi reclamaţii, s-au 
efectuat controale şi rapoarte de control, s-a acordat asistenţă 
tehnică de specialitate la cerere tuturor localităţilor judeţului. 
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ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 
 
Potrivit art. 91 al. 5 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, consiliul judeţean, în exercitarea atribuţiilor, asigură, 
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind educaţia. 
Consiliul Judeţean Argeş sprijină procesul de învăţământ prin 
alocarea de fonduri pentru reabilitarea şi asigurarea cu utilităţi a 
unităţilor şcolare din judeţul Argeş în limita fondurilor disponibile. 

În anul 2010, 14 şcoli din judeţul Argeş au obţinut aprobarea 
derulării proiectelor prin Programul Operaţional Regional – Axa 
Prioritară 3 – DM 3.4 – Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi 
a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Astfel, 
localităţile Lereşti, Râca, Albeştii de Argeş, Bârla, Dârmăneşti, 
Muşăteşti, Cocu, Corbeni, Budeasa şi municipiul Câmpulung vor 
beneficia de unităţi de învăţământ modernizate, valoarea totală a 
proiectelor fiind de peste 55 milioane lei. 

IV 
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În vederea construirii, reabilitării şi asigurării cu utilităţi a unor 
unităţi de învăţământ din judeţul Argeş ce necesitau astfel de lucrări, 
s-au alocat sume de bani prin următoarele acte normative, după cum 
urmează: 

• Hotărârea de Guvern nr. 417/2010 – 750 mii lei pentru 4 
unităţi de învăţământ; 

• Hotărârea de Guvern nr. 1033/2010 – 1550 mii lei pentru 17 
unităţi de învăţământ; 

• Hotărârea de Guvern nr. 1270/2010 – 2400 mii lei pentru 23 
unităţi de învăţământ. 

Evidenţiem faptul că la un număr de 166 unităţi şcolare din 
localităţile judeţului, din lipsă de fonduri, nu s-a reuşit finalizarea 
lucrărilor începute în anii anteriori, acestea rămânând în diferite 
stadii de execuţie, fiind supuse procesului de degradare. 

Totodata, un număr de 17 localităţi ale judeţului întâmpină mari 
greutăţi din lipsa microbuzelor şcolare insuficiente pentru transportul 
elevilor la şcolile din centru ca urmare a procesului de comasare a 
şcolilor din acele localităţi. 

În ceea ce priveşte aplicarea O.G. nr. 96/2002 s-a urmărit 
derularea în bune condiţii a Programului Guvernamental „Laptele şi 
Cornul”  în unităţile şcolare din judeţul Argeş de care beneficiază 
65.188 preşcolari şi şcolari. 

Începând cu luna noiembrie a anului 2010 a fost pusă în 
aplicare şi OUG nr. 24/2010 privind încurajarea consumului de fructe 
proaspete în şcoli, elevii primind gratuit câte un măr în fiecare zi. 
Distribuţia fructelor pentru şcolile speciale: Şcoala Ajutătoare Valea – 
Mare Ştefăneşti, Centrul Şcolar Special Câmpulung, Şcoala 
Ajutătoare Costeşti şi Centrul de Zi "Marina" Curtea de Argeş se 
realizează de către Consiliul Judeţean Argeş, pentru un număr de 
181 elevi. 

Pe întreaga perioadă de derulare a contractelor, atât în anul 
şcolar 2009 – 2010 cât şi în prima parte a anului şcolar 2010 – 2011, 
a fost monitorizată permanent activitatea de distribuire a acestor 
produse de către Compartimentul  Evidenţa  şi  Administrarea  
Patrimoniului. 
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Pentru ajutorarea copiilor cu performanţe deosebite proveniţi din 
familii cu venituri mici, atât pentru cei din învăţământul universitar cât 
şi pentru cei din învăţământul preuniversitar, consiliul judeţean a 
acordat un număr de 150 burse sociale pentru anul şcolar 2009 – 
2010 aprobate prin Hotărârea consiliului judeţean  nr. 179/ 
17.11.2009 şi urmează să acorde pentru anul şcolar 2010 – 2011 un 
număr de 100 burse şcolare aprobate prin Hotărârea consiliului 
judeţean nr. 195/28.10.2010. 
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SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

  

 
 

A. SĂNĂTATE  
În cadrul procesului de descentralizare din domeniul sănătăţii 

prin transferul atribuţiilor şi competenţelor exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, Consiliul 
Judeţean Argeş a preluat conform OUG nr. 48/2010, HG nr. 
529/2010 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 910/2010, 
managementul asistenţei medicale la următoarele 14 unităţi 
medicale (Spitalul Judeţean de Urgenţă – Piteşti, Spitalul de 
Pediatrie – Piteşti, Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ilie” – Piteşti, 
Spitalul de Pneumoftiziologie – Câmpulung, Spitalul de Boli Cronice 
– Rucăr, Spitalul de Recuperare – Brădet, Spitalul „Dr. Papahagi” – 
Domneşti, Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” – Valea Iaşului, 
Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice „Constantin Bălăceanu Stolnici” – 
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Ştefăneşti, Spitalul „Dr. Ion Crăciun” – Călineşti, Spitalul de 
Pneumoftiziologie – Leordeni, Spitalul Orăşenesc „Regele Carol I” – 
Costeşti, Spitalul de Boli Cronice – Mozăceni, Spitalul de Psihiatrie 
„Sf. Maria” – Vedea.  

Prin HCJ nr. 98/09.07.2010 a fost aprobat Protocolul cadru de 
predare – preluare a managementului asistenţei medicale a 
spitalelor publice transferate, încheiat între Direcţia de Sănătate 
Publică şi Consiliul Judeţean Argeş. Au fost semnate protocoale de 
predare – preluare cu fiecare unitate sanitară în parte, cu 
următoarele obiecţiuni: 

1. Consiliul Judeţean Argeş nu îşi asumă responsabilitate 
cheltuielilor angajate de unităţile sanitare în perioada 1 
aprilie 2010, până la data semnării efective a protocolului de 
predare – primire; 

2. Cheltuielile prevăzute la alin. 1 sunt în sarcina exclusivă a 
Ministerului Sănătăţii (reprezentat în judeţ prin Direcţia de 
Sănătate Publică Argeş) şi a Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate conform prevederilor art. 93 din OUG nr. 48/2010. 

Ulterior, prin HG nr. 1142 din 17.11.2010 s-a aprobat 
desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie “Sf. Ilie” Piteşti cu sediul 
în Municipiul Piteşti str. Negru Vodă nr. 53 ca unitate cu 
personalitate juridică şi preluarea acestuia ca secţie de specialitate 
de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti. 

Consiliului Judeţean Argeş a aprobat prin HCJ nr. 
113/09.07.2010 înfiinţarea Compartimentului pentru managementul 
unităţilor sanitare publice, structură ce face parte din cadrul Direcţiei 
Sinteze, Strategii, Relatii Internaţionale. 

Compartimentul pentru Managementul Unităţilor Sanitare 
Publice din subordinea Consiliului Judeţean Argeş are următoarele 
atribuţii: 

- prezintă Consiliului Judeţean Argeş situaţia bugetară, 
financiară, medicală a spitalelor din proiectul pilot pe baza 
situaţiilor trimestriale întocmite şi transmise de către 
managerii de spitale; 

- propune măsuri de redresare a activităţii medicale şi 
financiar – bugetare, acolo unde este cazul, cu strategii 
concrete pentru atingerea obiectivului de eficienţă maximă a 
managementului spitalicesc, cu respectarea structurii 
organizatorice actuale; 
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- stabileşte şi propune politica sanitară spitalicească la nivelul 
judeţului Argeş în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică 
Arges, Colegiul Medicilor, Ordinul Asistentelor, Sindicatul 
Sanitas, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Argeş, 
Medicii de Familie. 

- sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor sanitare publice 
aflate în administrare şi urmăreşte integrarea acestora în 
programele de dezvoltare socio – economică la nivelul 
comunităţilor locale. 

 

În cursul anului 2010 s-au realizat următoarele acţiuni 
organizatorice: 

1.1. A fost aprobat prin Hotărâre de Consiliu Judeţean Argeş 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea funcţiei de manager la spitalele aflate în 
subordinea Consiliului Judeţean Argeş. 

1.2. Au fost numiţi prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Argeş pentru o perioadă de 6 luni a 
reprezentanţilor Comitetului Director (director medical, 
director financiar – contabil şi director îngrijiri pentru 
spitalele cu peste 400 paturi) până la ocuparea prin 
concurs a funcţiei de manager. 

1.3. A fost organizat  concursul pentru ocuparea funcţiei de 
manager la cele 13 spitale. 

1.4. A fost încheiat contractul de management dintre 
Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş şi managerul 
fiecărui spital care a câştigat concursul pentru o perioadă 
de 3 ani (cu drept de prelungire pe o perioadă de 3 luni 
de maxim 2 ori). 

1.5. A fost încheiat contractul de administrare între managerul 
spitalului şi membrii Comitetului Director pe o perioadă de 
3 ani (cu posibilitatea prelungirii cu înca 6 luni). 

1.6. Au fost desemnaţi reprezentanţii/ supleanţii în Consiliile 
de Administraţie a spitalelor. 

Dificultăţi  survenite  în activitatea de management a 
spitalelor publice transferate 
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1. Transferul atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor 
ce urmează a fi exercitate de Consiliul Judeţean Argeş în 
cadrul managementului asistenţei medicale s-a făcut fără 
asigurarea resurselor financiare necesare. 

2. Ponderea veniturilor spitalelor din reţeaua consiliului 
judeţean o constituie cea realizată din contractul cu Casa 
Judeţeană de Asigurări de Sănătate Argeş, instituţie 
subordonată CNAS – asupra căreia consiliul judeţean nu 
poate exercita niciun control privind modul de repartizare 
a sumelor pentru spitalele publice. 

3. Contractele încheiate de CAS Argeş cu spitalele nu ţin 
cont de numărul de internări pe care l-au realizat lunar 
spitalele în anul anterior şi de aici asigurarea unor 
resurse financiare cu mult sub necesar pentru anul 
curent. 

4. Lipsa mijloacelor băneşti de care spitalele suferă face ca 
şi dotarea acestora cu aparatură specifică performantă să 
fie deficitară, actul medical având de suferit. 

5. La o serie de spitale preluate s-a constatat un 
management defectuos în gestionarea mijloacelor băneşti 
de care acestea au dispus, având drept consecinţe 
înregistrarea de datorii cu mult peste termenul legal 
admis. 

6. Veniturile bugetului Consiliului Judeţean Argeş fiind 
diminuate an de an prin Legea bugetului de stat, acesta 
nu are posibilitatea sprijinirii substanţiale ale spitalelor 
pentru lucrările de reparaţii – întreţinere, consolidări, 
modernizări, deşi în majoritatea cazurilor clădirile 
necesită aceste operaţii fiind construcţii vechi, de peste 
40 – 50 sau chiar 60 de ani (Spitalul de Pneumoftiziologie 
„Sf. Andrei” Valea Iaşului). 
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B. ASISTENŢA SOCIALĂ 
 

 
 
Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului 

Argeş, instituţie  publică cu personalitate juridică, ce exercită atribuţii 
legale de aplicare a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în 
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a altor persoane 
aflate în dificultate,  în cursul anului 2010 a desfăşurat următoarele 
activităţi : 

I. Consolidarea şi creşterea capacităţii sistemului de 
servicii sociale a judeţului Argeş 
1. Instruirea personalului de la nivelul SPLAS-urilor şi 

personalului încadrat cu atribuţii de asistenţă socială de la 
nivelul autorităţilor publice locale prin implementarea 
Proiectulului „Specializarea personalului implicat în 
furnizarea şi managementul serviciilor sociale din cadrul 
Consiliului Judeţean Argeş şi primăriilor din judeţul 
Argeş”. 
      Proiectul depus în cadrul Programul Operaţional 
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” propune 
specializarea a 200 de salariaţi care lucrează în domeniul 
social, atât la nivelul primăriilor din judeţul Argeş, cât şi 
din cadrul DGASPC şi a instituţiilor subordonate. 
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      Obiectivul nu a fost realizat datorită procesului greoi 
de derulare a procedurilor de achiziţie publică. 

Activităţile vor continua în anul următor: 
2. Instruirea personalului atât la nivelul personalului 

DGASPC, cât şi la cel al unităţilor aflate în subordine şi 
specializarea acestuia în vederea creşterii operabilităţii şi 
eficienţei managementului serviciilor sociale de la nivel 
judeţean prin implementarea Proiectulului „Specializarea 
personalului implicat în furnizarea şi managementul 
serviciilor sociale din cadrul Consiliului Judeţean Argeş şi 
primăriilor din judeţul Argeş”. 

 Proiectul depus în cadrul Programului Operaţional 
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” propune 
specializarea a 200 de salariaţi care lucrează în domeniul 
social, atât la nivelul primăriilor din judeţul Argeş, cât şi 
din cadrul DGASPC şi a instituţiilor subordonate.  

 Obiectivul nu a fost realizat, datorită procesului greoi 
de derulare a procedurilor de achiziţie publică.  

 Activităţile vor continua în anul următor. 
3. Optimizarea structurii funcţionale a DGASPC astfel încât 

să răspundă eficient nevoilor sociale ale persoanelor 
vulnerabile la nivel judeţean prin demararea Proiectulului 
„Implementarea sistemului de management al calităţii la 
nivelul unor servicii din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş”. 

 Poiectul depus în cadrul Programului Operaţional 
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” propune 
îmbunătăţirea serviciilor publice furnizate la nivelul 
Consiliului Judeţean Argeş – Direcţiei Generale pentru 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş. Astfel se 
vor organiza 2 sesiuni de formare: 
a.  O sesiune pentru manager al sistemelor calităţii 
• 20 persoane, angajate în cadrul DGASPC Argeş  
b.  A doua sesiune pentru auditor în domeniul calităţii 
• 20 persoane, angajate în cadrul DGASPC Argeş 

Obiectivul nu a fost realizat, datorită procesului greoi 
de derulare a procedurilor de achiziţie publică.  
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 Activităţile vor continua în anul următor. 
4. Întărirea capacităţii DGSPC de a accesa şi gestiona 

surse externe şi interne de finanţare în vederea susţinerii 
proiectelor de dezvoltare a serviciilor sociale la nivel 
judeţean prin implementarea Proiectulului „Specializarea 
personalului implicat în furnizarea şi managementul 
serviciilor sociale din cadrul Consiliului Judeţean Argeş şi 
primăriilor din judeţul Argeş”. 

 Proiectul depus în cadrul Programul Operaţional 
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” propune 
specializarea a 200 de salariaţi care lucrează în domeniul 
social, atât la nivelul primăriilor din judeţul Argeş, cât şi 
din cadrul DGASPC şi a instituţiilor subordonate.  

 Obiectivul nu a fost realizat, datorită procesului greoi 
de derulare a procedurilor de achiziţie publică.  

 Activităţile vor continua în anul următor. 
5. Perfecţionarea mecanismelor şi procedurilor  de lucru ale 

DGASPC cu privire la persoanele vulnerabile beneficiare 
ale serviciilor sociale din judeţ prin demararea 
Proiectulului „Implementarea sistemului de management 
al calităţii la nivelul unor servicii din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Argeş. 

 Poiectul depus în cadrul Programului Operaţional 
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” propune 
îmbunătăţirea serviciilor publice furnizate la nivelul 
Consiliului Judeţean Argeş – Direcţiei Generale pentru 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş. Astfel se 
vor organiza 2 sesiuni de formare: 

 O sesiune pentru manager al sistemelor calităţii. Va 
participa la aceasta un număr de 20 persoane, angajate 
în cadrul DGASPC Argeş  

 A doua sesiune pentru auditor în domeniul calităţii. 
Va participa un număr de 20 persoane, angajate în cadrul 
DGASPC Argeş  

 Obiectivul nu a fost realizat, datorită procesului greoi 
de derulare a procedurilor de achiziţie publică.  

 Activităţile vor continua în anul următor 
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6. Creşterea capacităţii ONG – urilor furnizoare de servicii 
sociale din judeţul Argeş de a veni în întâmpinarea 
nevoilor grupurilor vulnerabile şi de a contribui la 
elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice 
la nivel judeţean. 

 În baza „Acordului - cadrul de colaborare între 
DGASPC şi ONG care desfăşoară activităţi în domeniul 
social” s-au organizat întâlniri trimestriale în vederea 
analizării activităţilor realizate şi identificării de noi 
domenii de cooperare. 

 Obiectivul a fost realizat. 
 
II. Dezvoltarea de servicii sociale comunitare adresate 

grupurilor vulnerabile existente la nivelul judeţului 
Argeş, prin derularea  procesului de restructurare a 
instituţiilor rezidenţiale. 
1. Restructurarea Centrului de Integrare şi Terapie 

Ocupaţională Tigveni prin implementarea Proiectului 
”Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie 
Ocupaţională Tigveni”, depus în cadrul Programului de 
Incluziune Socială – Componenta 1 ”Persoane cu 
Dizabilităţi”. 

 Proiectul a fost aprobat de către ANPH şi propune 
restructurarea CITO Tigveni, prin înfiinţarea unui Centru 
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică şi a 4 
Locuinţe Protejate . 

  Activităţile vor continua în anul următor. 
2. Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Vultureşti prin implementarea proiectului “ Închiderea 
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Vultureşti” depus 
în cadrul Programului de Incluziune Socială – 
Componenta 1 ”Persoane cu Dizabilităţi”.   

 Proiectul a fost aprobat de către ANPH şi propune 
restructurarea CRR Vultureşti  înfiinţarea unui Centru de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică şi  a 5  
Locuinţe protejate. 

  Activităţile vor continua în anul următor. 
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3. Restructurarea Complexului de Servicii pentru Copii cu 
Handicap – Valea Mare prin Proiectul „Modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
din cadrul Centrului de Zi Valea Mare Ştefăneşti” în 
cadrul Programului Operaţional Regional 3.2.  

 Proiectul propune modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale din cadrul 
Centrului de Zi Valea Mare Ştefăneşti. 

 Proiectul a fost depus, se află în etapa de evaluare, 
urmând ca după aprobare să fie implementat în anul 
următor. 

4. Dezvoltarea de servicii destinate persoanelor vârstnice 
prin Depunerea proiectelor “Extinderea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii Unităţii de 
Asistenţă Medico-Socială Călineşti “  şi „Extinderea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Băiculeşti în cadrul 
Programului Operaţional Regional 3.2.  

 Proiectele propun modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale din cadrul 
comunelor Călineşti şi Băiculeşti şi au ca grup ţintă 
persoane cu afecţiuni cronice care necesită permanent 
sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament 
şi care, din cauza unor motive de natură economică, 
fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi 
asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi 
şi competenţe pentru integrare socială. 

 Servicii acordate: servicii sociale, medicale, de 
îngrijire, hrană şi cazare.  

 Activităţile vor continua în anul următor.  
5. Dezvoltarea de servicii destinate persoanelor cu 

dizabilităţi prin depunerea proiectelor „Modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
din cadrul Centrului de Zi Valea Mare Ştefăneşti” şi 
„Extinderea clădirii Complexului de Servicii pentru Copilul 
cu Handicap Trivale, Piteşti” în cadrul Programului 
Operaţional Regional 3.2.   
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 Proiectele propun modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale din cadrul 
Centrului de Zi Valea Mare Ştefăneşti şi din cadrul 
Complexului de Servicii pentru Copilul cu Handicap 
Trivale, Piteşti. 

 Proiectele au fost depuse şi se află în etapa de 
evaluare, urmând ca după aprobare să fie implementate 
în anul următor. 

 
III. Promovarea unui model de dezvoltare socio-economică 

la nivelul judeţului Argeş, care să stimuleze incluziunea 
socială a grupurilor defavorizate/marginalizate 
1. Îmbunătăţirea accesului şi participării pe piaţa forţei de 

muncă a persoanelor cu dizabilităţi prin organizarea în 
colaborare cu AJOFM de burse de locuri de muncă 
pentru persoanele cu dizabilităţi; 

 Obiectiv realizat. 
2. Îmbunătăţirea accesului şi participării pe piaţa forţei de 

muncă a tinerilor de peste 18 ani care părăsesc sistemul 
de protecţie prin organizarea în colaborare cu AJOFM a 
burselor de locuri de muncă pentru tinerii proveniţi din 
sistemul de protecţie a copilului. 

 Obiectiv realizat. 
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3. Susţinerea participării grupurilor vulnerabile la activităţi în 
cadrul comunităţii şi a educaţiei comunitare incluzive prin: 
− Campanii de promovare a conceptului de educaţie 

inclusivă la nivelul unităţilor şcolare din judeţ; 
− Organizarea de campanii în vederea combaterii 

violenţei domestice, traficului de persoane precum şi 
altor forme de abuz; 

− Organizarea de campanii în vederea conştientizării 
principiului egalităţii de şanse; 

− Derularea de activăţi specifice în vederea stimulării 
implicării active a persoanelor vârstnice în viaţa 
societăţii. 

Obiectivul a fost realizat. 
4. Stimularea integrării populaţiei rome în cadrul comunităţii 

prin promovarea de campanii de conştientizare în 
vederea combaterii discriminării şi promovării atitudinii 
pozitive faţă de populaţia romă. 

 Obiectivul a fost realizat. 
 
Date statistice privind numărul copiilor/persoanelor adulte 

monitorizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială si 
Protecţia Copilului Argeş în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 

 
Evoluţia numărului de copii protejaţi în sistem alternativ 

familial în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 
Măsura de 
protecţie 

Existenţi la  
data de 

01.01.2010 

Intrări  în 
perioada 

01.01.2010-
31.12.2010 

Ieşiri în 
perioada 

01.01.2010-
31.12.2010 

Rămaşi la 
data de 

31.12.2010 

Plasament  
la Asistent 
Maternal 
Profesionist 

417 54 40 431 

Plasament 
la  ruda 
până la  
gradul IV 

287 30 60 257 
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Plasament 
la alte familii 
şi persoane 

61 7 12 56 

Tutelă 51 5 9 47 
Încredinţare 
în vederea 
adopţiei 

24 17 35 6 

TOTAL 840 113 156 797 
 
Evoluţia numărului de copii protejaţi în centrele de 

plasament rezidenţiale din subordinea D.G.A.S.P.C Argeş, în 
perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 
Număr centre 
rezidenţiale 

Număr copii 
existenţi la 

data de 
01.01.2010 

Intrări în 
perioada 

01.01.2010 – 
31.12.2010 

Ieşiri în 
perioada 

01.01.2010 – 
31.12.2010 

Număr 
copii 

existenţi la 
data de  

31.12.2010 
 

14 
 

 
450 

 
103 

 
94 

 
459 

 
 
Evoluţia numărului de copii protejaţi în centrele de zi din 

subordinea D.G.A.S.P.C Argeş în perioada 01.01.2010 – 
31.12.2010 
Număr 
centre 
de zi 

Număr copii 
existenţi 
la data de 
01.01.2010 

Intrări în 
perioada 

01.01.2010 – 
31.12.2010 

Ieşiri în 
perioada 

01.01.2010 – 
31.12.2010 

Număr copii 
existenţi 
la data de 
31.12.2010 

 
10 
 

 
169 

 
95 

 
67 

 
197 

 
Evoluţia numărului de copii protejaţi în centrele de 

recuperare din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeş în perioada  
01.01.2010 – 31.12.2010 

Număr 
centre de 

recuperare 

Număr 
copii 

existenţi la 
data de 

Intrări în 
perioada 

01.01.2010 
–

Ieşiri în 
perioada 

01.01.2010 
– 

Număr 
copii 

existenţi la 
data de  
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01.01.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 
 
3 
 

 
174 

 
61 

 
29 

 
206 

 
Dinamica copiilor încadraţi în grade de handicap fără 

măsură de protecţie (din familie) din evidenţa D.G.A.S.P.C Argeş 
în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 
01.01.2010 31.12.2010 
GRAV 690 GRAV 718 
ACCENTUAT 258 ACCENTUAT 274 
MEDIU 596 MEDIU 565 
UŞOR 0 UŞOR 2 
Doar orientare 
şcolară/profesională 

32 Doar orientare 
şcolară/profesională 

28 

TOTAL 1576 TOTAL 1587 
 
1. Evoluţia numărului de persoane adulte protejate în 

centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeş în perioada 
01.01.2010 – 31.12.2010 

Număr 
centre 

rezidenţiale 

Număr 
persoane 

adulte 
existente la 

data de 
01.01.2010 

Intrări în 
centre  în 
perioada 

01.01.2010 
 –  

31.12.2010 

Ieşiri din 
centre  în 
perioada 

01.01.2010 
– 

31.12.2010 

Număr 
persoane 

adulte 
existente la 

data de  
31.12.2010 

4 
 

635 47 61 621 

 
2. Evoluţia numărului de persoane adulte protejate în 

unităţi medico-sociale în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 
Număr de 

unităţi 
medico –
sociale 

Număr 
persoane 

adulte 
existente 
la data de 
01.01.2010 

Intrări în 
perioada 

01.01.2010 
– 

31.12.2010 

Ieşiri  în 
perioada 

01.01.2010 
 – 

31.12.2010 

Număr 
persoane 

adulte 
existente la 

data de  
31.12.2010 

3 160 60 50 170 
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TOTAL 1+2 795 107 111 791 

 
Evoluţia numărului de persoane adulte protejate în centre 

de zi/recuperare  în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 
Număr 

centre de zi 
de tip 

ambulatoriu 

Număr 
persoane 

adulte 
existente 
la data de 
01.01.2010 

Intrări în 
centre  în 
perioada 

01.01.2010 
– 

31.12.2010 

Ieşiri din 
centre  în 
perioada 

01.01.2010 
– 

31.12.2010 

Număr 
persoane 

adulte 
existente la 

data de  
31.12.2010 

2 217 14 17 214 
 
Evoluţia numărului de persoane adulte protejate în unitatea 

de îngrijire la domiciliu în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 
Număr 

unităţi de 
îngrijire la 
domiciliu 

Număr 
persoane 

adulte 
existente la 

data de 
01.01.2010 

Intrări  în  
perioada 

01.01.2010 
– 

31.12.2010 

Ieşiri  în 
perioada 

01.01.2010 
– 

31.12.2010 

Număr 
persoane 

adulte 
existente la 

data de  
31.12.2010 

1 
 

23 12 9 26 

 
Tabel 3.1 
Numărul familiilor care sunt plecate la muncă în străinatate 

precum şi numărul copiilor rămaşi în ţară la 31.12.2010 
Număr de familii 
în care părinţii 
sunt plecaţi la 

muncă în 
străinătate 
la sfârşitul 
perioadei 
raportate 

Număr 
de copii 

la 
sfârşitul 
perioa-

dei 
rapor-
tate 

Număr de 
copii aflaţi 
în îngriji-
rea rude-

lor până la 
gradul IV, 

fără 
măsură de 
protecţie 

Număr de copii cu măsură de 
protecţie la sfârşitul perioadei 

raportate 

Alte 
situaţii 
(preci-
zaţi) la 

AMP 
în centre 
de plasa-
ment pu-
blice sau 
private 

la rude 
până la 
gradul  

IV 

la alte 
per-

soane/
familii 

- cu ambii 
părinţi 
plecaţi la 
muncă în 

734 894 847 5 18 12 0 12 
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străinătate 

- cu un 
singur 
părinte 
plecat la 
muncă în 
străinătate 

793 1069 1031 1 18 16 0 3 

- cu părinte 
unic 
susţinător 
al familiei 
monopa-
rentale 
plecat la 
muncă în 
străinătate 

212 265 227 10 8 8 1 11 

Total 1739 2228 2105 16 44 36 1 26 

• datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul 
comunităţilor locale 

NOTĂ: Pentru coloana ”Alte situaţii – precizaţi” copiii sunt lăsaţi 
la rude peste gr. IV, verişori, vecini, naşi, prieteni de familie, 
cunoştinţă de familie după cum urmează: 

- 2 copii  cu ambii părinţi plecaţi, lăsaţi  la prieteni; 
- 2 copii cu ambii părinţi plecaţi, lăsaţi  la rude mai mari de gr. IV; 
- 6 copii cu un părinte plecat, lăsaţi  la rudă peste gr. IV ; 
- 2 copii cu un părinte plecat, lăsaţi în grija unei cunoştinţe de 

familie ; 
- 1 copil cu un părinte plecat, lăsat  în grija unui vecin ; 
- 3 copii cu un părinte plecat, lăsaţi în grija unor prieteni de 

familie; 
- 8 copii cu unic părinte plecat, lăsaţi la rude mai mari de gr. IV; 
- 1 copil cu unic părinte susţinător plecat, lăsat în grija sorei 

concubinului mamei; 
- 1 copil cu unic părinte susţinător plecat, lăsat în grija unei 

prietene de familie.  
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Tabel 3.2 

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

Distribuţia pe sexe 
M F 

2228 1129 1099 
 Obs. Numărul de copii la sfârşitul perioadei raportate din 

tabelul  3.1 trebuie să fie egal cu numărul copiilor din  coloana 1 a 
tabelului 3.1 

      
Tabel 3.3 

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate pe grupe de vârstă 

<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 
ani 

8 42 282 450 795 651 
Obs. Numărul de copii la sfârşitul perioadei raportate din  

tabelui 3.1 trebuie să fie egal cu suma numărului copiilor din 
coloanele 1-6 ale tabelului 3.3. 

Raportarea s-a făcut de la 77 primării din totalul de 102 primării. 
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CULTURĂ, RELIGIE ŞI INVESTIŢII 
SOCIAL CULTURALE 

 

 
 
Instituţiile publice de cultură din subordinea consiliului judeţean 

au  efectuat activităţi culturale specifice fiecarei instituţii conform  
Programului de activităţi, aprobat anual de către consiliul judeţean, 
cum ar fi manifestări culturale de tradiţii,  organizare de expoziţii,  
spectacole şi concursuri pe diferite teme, astfel : 

 
1. CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI 

PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE ARGEŞ 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Argeş, instituţie de cultură finanţată de Consiliul 
Judeţean Argeş, şi-a propus conform calendarului de manifestări 

VI 
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aprobat de Consiliul Judeţean Argeş să realizeze o serie de 
manifestări cu impact judeţean, naţional şi internaţional.  

Datorită faptului că în cadrul instituţiei activează Ansamblul 
profesionist „Dorul” şi Orchestra „Doina Argeşului”, se desfăşoară o 
activitate diversă privind promovarea artei coregrafice, instrumentale 
şi muzicale pe raza judeţului Argeş. Astfel, s-a răspuns în anul 2010 
tuturor solicitărilor venite din partea primăriilor care au organizat 
„Ziua comunei” sau „Întâlnirea cu fiii satului”. 

În anul 2010 au fost promovate sărbătorile tradiţionale 
„Rapsodia păstorească” de la Corbi, sărbătoare folclorică tradiţională 
cu participarea unor formaţii artistice din judeţele Gorj, Sibiu, Vâlcea 
şi Argeş, ediţia a XL-a, Corbi, 23 mai 2010 (Valea Râului Doamnei), 
„Sârba de la Berevoeşti ” – sărbătoare de cânt şi joc popular 
românesc, ediţia a XI-a, 20 iulie 2010 (Valea Bratiei), „Brâul de la 
Boteni” – sărbătoare folclorică tradiţională din Muscel, ediţia a XV-a, 
1 august 2010 (Valea Argeşelului) şi „Hora ca la Bârla” –  spectacol  
popular urmat de tradiţionala horă a satului, ediţia a VI-a, 8 august 
2010 (Valea Cotmenei). 

Toate obiectivele propuse la început de an au fost realizate: 
Festivalul Internaţional de Folclor „Carpaţi”, Festivalul Internaţional 
de Muzică Corală „D.G. Kiriac”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe 
teme de folclor, Expoziţia Naţională de Artă Naivă, Festivalul 
obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou „Florile Dalbe”, publicarea unor 
lucrări de specialiate. 

 
Manifestările realizate de CJCPCT Argeş în anul 2010 au fost: 
• Spectacol folcloric muzical – coregrafic prezentat de 

Ansamblul folcloric profesionist „Dorul” şi Orchestra „Doina 
Argeşului” ale CJCPCT Argeş, cu prilejul Unirii Principatelor 
Române, Piteşti. 

• Apariţia lucrării „Virtuozi ai fluierului, interpreţi din Argeş – 
Muscel” (autori: Moise Mitulescu şi Traian Ciuculescu), la 
Editura „Alean” a CJCPCT Argeş. 

• „Mozăceni – leagănul copilăriei mele” – emisiunea 
Confesiuni Culturale (West TV Domneşti) la care au 
participat prof. Constantin Cârstoiu – folclorist şi Paul Ion 
Cruceană – ziarist, moderator: Sorin Mazilescu. 

• Iniţierea unui ciclu de spectacole pentru persoanele aflate în 
dificultate (în urma unui protocol semnat între CJCPCT 
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Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Argeş) – primul spectacol muzical – coregrafic a 
fost susţinut la Complexul de Servicii Comunitare pentru 
Copilul în Dificultate „Sf. Constantin şi Elena” din Piteşti de 
către Ansamblul folcloric profesionist „Dorul” şi soliştii 
Orchestrei „Doina Argeşului” – ale CJCPCT Argeş, Piteşti. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut de Ansamblul 
folcloric profesionist „Dorul” şi soliştii Orchestrei „Doina 
Argeşului” – ale CJCPCT Argeş – la Complexul de Tip 
Familial Valea Mare din Ştefăneşti. 

• „De la Dragobete la Valentine’s Day” – emisiunea Tradiţii 
româneşti (Argeş TV – Piteşti) la care a participat din partea 
instituţiei noastre Sorin Mazilescu, moderator: Raluca Nicula. 

• „Ţi-am luat un mărţişor!” – spectacol de varietăţi moderat de 
Dorin Oancea în Sala mare a Teatrului „Al. Davila” din 
Piteşti, cu formaţiile profesioniste ale Centrului nostru şi ale 
Teatrului: Ansamblul folcloric „Dorul”, Orchestra „Doina 
Argeşului” şi Teatrul de revistă „Constantin Zărnescu”. 

• Apariţia Buletinului Cultural Argeşean, anul VI, nr. 4 
(19)/2010, trimestrial de opinii şi informaţii culturale editat de 
Consiliul Judeţean Argeş, prin CJCPCT Argeş. 

• „Astăzi e ziua ta!” – acordarea premiilor „Femina” de către 
cotidianul Argeşul – spectacol muzical – coregrafic oferit de 
Ansamblul folcloric „Dorul” şi de Orchestra „Doina Argeşului” 
la Hotelul – restaurant „Victoria”, Piteşti.  

• Emisiunea Confluenţe Culturale (Argeş TV din Piteşti) 
moderată de Sorin Mazilescu, avându-l invitat pe maestrul 
coregraf Dorin Oancea. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut de Ansamblul 
folcloric profesionist „Dorul” şi soliştii Orchestrei „Doina 
Argeşului” – ale CJCPCT Argeş – la Centrul de recuperare şi 
reabilitare a persoanelor cu handicap din Vultureşti. 

• Salonul de primăvară al artiştilor plastici din judeţul Argeş, 
Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia” din Mioveni. 

• Întâlnirea de lucru a folcloriştilor argeşeni – consfătuirea 
anuală a membrilor Asociaţiei folcloriştilor argeşeni 
„Constantin Rădulescu – Codin”, CJCPCT Argeş. 
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• Spectacol muzical – coregrafic susţinut de Ansamblul 
folcloric profesionist „Dorul” şi soliştii Orchestrei „Doina 
Argeşului” – ale CJCPCT Argeş – la Centrul de îngrijire şi 
asistenţă Bascovele pentru persoanele aflate în dificultate. 

• „Maria Cârstoiu – Piţuleasa, vestit rapsod popular din 
Nucşoara” – emisiunea Confluenţe Culturale (Argeş TV din 
Piteşti) la care a participat din partea instituţiei noastre prof. 
Constantin Cârstoiu, folclorist, moderator: Sorin Mazilescu. 

• „Târgul de primăvară al meşterilor populari” – spectacol 
muzical – coregrafic susţinut în cadrul Complexului 
comercial Jupiter City de către Ansamblul folcloric 
profesionist „Dorul” şi soliştii Orchestrei „Doina Argeşului” – 
ale CJCPCT Argeş, Piteşti. 

• Întâlnirea de lucru cu directorii căminelor culturale din Argeş; 
s-au discutat manifestări cultural – artistice pe anul în curs; 
au moderat prof. Costin Alexandrescu, coregrafii Cătălin şi 
Dorin Oancea, prof. Constantin Cârstoiu şi Sorin Mazilescu, 
la Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” din Piteşti. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut de Ansamblul 
folcloric profesionist „Dorul” şi soliştii Orchestrei „Doina 
Argeşului” – ale CJCPCT Argeş – la Centrul de Servicii 
pentru Copilul cu Dizabilităţi din Costeşti pentru copii cu 
nevoi speciale, Costeşti. 

• Expoziţia – concurs naţională de icoane „Rugămu-ne Ţie!”, 
ediţia a XII-a, Galeria de Artă Naivă a Muzeului Judeţean 
Argeş. 

• Reuniunea bianuală a conducerilor caselor de cultură şi a 
centrelor culturale din judeţul Argeş, unde au fost prezentate 
principalele activităţi şi probleme cu care se confruntă şi s-au 
propus colaborări între instituţii, Sala „Ars Nova” a Centrului 
Cultural din Piteşti. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut de Ansamblul 
folcloric profesionist „Dorul” şi soliştii Orchestrei „Doina 
Argeşului” – ale CJCPCT Argeş – la Centrul de Îngrijire şi 
Terapie Ocupaţională din Tigveni pentru persoanele cu 
dizabilităţi. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut cu ocazia Sfintelor 
Paşti de Ansamblul folcloric profesionist „Dorul” şi Orchestra 
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„Doina Argeşului” – ale CJCPCT Argeş – la Penitenciarul din 
Colibaşi, Mioveni. 

• Spectacol muzical-coregrafic susţinut de Ansamblul folcloric 
profesionist „Dorul” şi soliştii Orchestrei „Doina Argeşului” – 
ale CJCPCT Argeş – la Unitatea de Asistenţă Medico – 
Socială din Călineşti pentru persoanele cu nevoi speciale. 

• „Cultura în Argeş şi Muscel” – emisiunea Confesiuni 
Culturale (West TV Domneşti), la care a participat maestrul 
coregraf Cătălin Oancea, moderator: Sorin Mazilescu. 

• „Cultură şi spiritualitate în Argeş şi Muscel” – masă rotundă 
şi vernisajul unei expoziţii de artă naivă, manifestare 
realizată de CJCPCT Argeş în parteneriat cu Casa de 
Cultură „Tudor Muşatescu” din Câmpulung Muscel, Centrul 
Cultural din Mioveni. 

• „Personalităţi ale culturii argeşene” – emisiunea Confluenţe 
Culturale (Argeş TV din Piteşti), moderată de Sorin 
Mazilescu, avându-l invitat pe prof. Constantin Cârstoiu. 

• Preselecţiile pentru concursul „Mugurii folclorului argeşean” 
şi Reuniunea de primăvară a corurilor din Argeş, unde au 
fost promovaţi 16 solişti (vocali şi instrumentişti) şi patru 
coruri; la Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I” din 
Câmpulung Muscel şi la Casa de Cultură „George 
Topîrceanu” din Curtea de Argeş. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut de Ansamblul 
folcloric profesionist „Dorul” şi soliştii Orchestrei „Doina 
Argeşului” – ale CJCPCT Argeş – la Complexul de Servicii 
pentru Copilul în dificultate din comuna Rucăr. 

• Preselecţia festivalului – concurs de muzică populară veche 
„Sus pe Argeş la izvoare”, ediţia I, manifestare realizată de 
CJCPCT Argeş, în parteneriat cu Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii din Piteşti; din partea Centrului în juriu a fost prof. 
Gheorghe Gomoiu. 

• Expoziţia retrospectivă a artiştilor populari Ion Arsene din 
Jugur – Poienarii de Muscel şi Ion Rodoş din Nucşoara, 
lansarea Caietului monografic (apărut la Editura „Alean” a 
CJCPCT Argeş) şi vizionarea de filme etnografice dedicate 
celor doi creatori (realizator: Sorin Mazilescu; West TV – 
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Domneşti în colaborare cu CJCPCT Argeş), Biblioteca 
Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” din Piteşti. 

• Gala laureaţilor Festivalului – concurs de muzică populară 
veche „Sus pe Argeş la izvoare”, ediţia I, cu participarea 
extraordinară a Ansamblul folcloric profesionist „Dorul” şi a 
Orchestrei „Doina Argeşului” – ale CJCPCT Argeş, Teatrul 
„Al. Davila” din Piteşti. 

• „Simfonia Lalelelor”, ediţia a XXXIII-a – spectacol muzical – 
coregrafic susţinut de Ansamblul folcloric profesionist „Dorul” 
şi de soliştii Orchestrei „Doina Argeşului” – formaţii artistice 
ale CJCPCT Argeş, Piaţa „Vasile Milea” din Piteşti. 

• Preselecţia pentru concursul „Mugurii folclorului argeşean” şi 
Reuniunea de primăvară a corurilor din Argeş, unde au fost 
promovaţi nouă solişti (vocali şi instrumentişti) şi trei coruri; 
la Casa de Cultură „Preot Ion Ionescu” din Topoloveni. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut de Ansamblul 
folcloric profesionist „Dorul” şi soliştii Orchestrei „Doina 
Argeşului” – ale CJCPCT Argeş – la Unitatea de Asistenţă 
Medico – Socială din comuna Şuici pentru persoanele cu 
nevoi speciale. 

• Faza finală a concursului judeţean al soliştilor vocali şi 
instrumentişti de muzică populară „Mugurii folclorului 
argeşean”, ediţia a III-a. Au fost promovaţi şapte solişti vocali 
şi cinci solişti instrumentişti, Liceul „Dinu Lipatti” din Piteşti. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut de Ansamblul 
folcloric profesionist „Dorul” şi soliştii Orchestrei „Doina 
Argeşului” – ale CJCPCT Argeş – la Complexul de Servicii 
pentru Copilul cu Dizabilităţi din Câmpulung Muscel. 

• Festivitatea de premiere a Expoziţiei – concurs naţională de 
icoane „Rugămu-ne Ţie!”, ediţia a XII-a, şi Festivalul – 
concurs al filmului cu tematică religioasă „Lumină din 
Lumină”, ediţia a XVII-a, Casa de Cultură „George 
Topîrceanu” din Curtea de Argeş. 

• „Sărbătoarea primăverii, a muncii şi a bucuriei” – spectacol 
muzical – coregrafic susţinut de Ansamblul folcloric 
profesionist „Dorul”, soliştii şi instrumentiştii Orchestrei 
„Doina Argeşului” – formaţii ale CJCPCT Argeş, Parcul 
Ştrand din Piteşti. 
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• Spectacol muzical – coregrafic susţinut de Ansamblul 
folcloric profesionist „Dorul” şi soliştii Orchestrei „Doina 
Argeşului” – ale CJCPCT Argeş – la Complexul de Servicii 
pentru Copilul în Dificultate din Câmpulung Muscel. 

• Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema: „Ceremonialul 
existenţial – restructurări diacronice”, organizată de CJCPCT 
Argeş şi de Asociaţia folcloriştilor argeşeni „Constantin 
Rădulescu – Codin”, Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu 
Golescu” din Piteşti. 

• „Sărbătoarea Narciselor”, manifestare folclorică locală. 
Spectacol muzical – coregrafic susţinut de Ansamblul 
folcloric profesionist „Dorul” şi soliştii Orchestrei „Doina 
Argeşului” – ale CJCPCT Argeş, comuna Negraşi. 

• Spectacol folcloric prezentat de Ansamblul folcloric 
profesionist „Dorul” şi Orchestra „Doina Argeşului” – ale 
CJCPCT Argeş, cu prilejul vizitei delegaţiei Oftalmologilor din 
România, Muzeul Pomiculturii şi Viticulturii din Goleşti. 

•  „Întrecerea căluşarilor din Argeş”, ediţia a XXII-a, estrada în 
aer liber de la Căminul Cultural din Stolnici. 

• Concursul judeţean de creaţie şi interpretare „Pe aripile 
poeziei”, ediţia a VIII-a, Sala Teatrului „Al. Davila” din Piteşti. 

• „Festivalul Primăverii de la Podişor”, ediţia a VI-a, spectacol 
de muzică populară şi tradiţii locale, Comuna Pietroşani. 

• Consfătuirea naţională a directorilor centrelor judeţene 
pentru promovarea şi conservarea culturii tradiţionale şi a 
centrelor culturale, la care au participat din partea instituţiei 
Sorin Mazilescu, directorul CJCPCT Argeş şi maestrul 
coregraf Cătălin Oancea, Hotel „Casa Mureşan”, Braşov. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut cu ocazia Zilei 
Comunei, de Ansamblul folcloric profesionist „Dorul” şi de 
Orchestra „Doina Argeşului” – formaţii artistice ale CJCPCT 
Argeş, comuna Slobozia. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut cu ocazia Zilei 
Comunei, de Ansamblul folcloric profesionist „Dorul” şi de 
Orchestra „Doina Argeşului” – formaţii artistice ale CJCPCT 
Argeş, comuna Miceşti. 
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• Rapsodia păstorească, ediţia a XL-a, manifestare folclorică 
tradiţională locală, în poiana „La Chilii”, comuna Corbi. 

• Spectacol folcloric prezentat de Ansamblul folcloric 
profesionist „Dorul” şi Orchestra „Doina Argeşului” – ale 
CJCPCT Argeş, comuna Valea Iaşului. 

• „Doina de dor şi dor de doină”, spectacol în premieră 
extraordinar de folclor tradiţional cu şase tablouri tematice 
prezentată de Ansamblul folcloric profesionist „Dorul” şi 
soliştii Orchestrei „Doina Argeşului” – ale CJCPCT Argeş, 
Sala Teatrului „Al. Davila” din Piteşti. 

• Concursul judeţean al ansamblurilor folclorice şi al formaţiilor 
de dansuri populare de copii şi tineri „Gheorghe Popescu – 
Judeţ”, ediţia a X-a, Casa de Cultură „Preot Ion Ionescu” din 
Topoloveni. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut cu ocazia Zilei 
Comunei de Ansamblul folcloric profesionist „Dorul” şi de 
Orchestra „Doina Argeşului” – formaţii artistice ale CJCPCT 
Argeş, comuna Domneşti. 

• „Ziua Internaţională a Copilului” – spectacol muzical – 
coregrafic susţinut de Ansamblul folcloric profesionist „Dorul” 
şi de Orchestra „Doina Argeşului” – formaţii artistice ale 
CJCPCT Argeş, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii din Goleşti. 

• Expoziţie de promovare a culturii şi etnografiei argeşene – 
manifestări culturale realizate la Parlamentul European de 
către Consiliul Judeţean Argeş, la care a participat din partea 
instituţiei noastre dr. Sorin Mazilescu, directorul CJCPCT 
Argeş, Bruxelles. 

• „Zilele deschise” – manifestare realizată de Şcoala cu 
clasele I-VIII Nr. 20 din cartierul Tudor Vladimirescu din 
Piteşti, în colaborare cu CJCPCT Argeş. Prof. Constantin 
Câstoiu, referent la CJCPCT Argeş a prezentat micilor elevi 
activitatea Centrului şi filmul cu tematică etnografică Ion 
Arsene – meşterul care face lemnul să cânte. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut cu ocazia Zilei 
Comunei, de Ansamblul folcloric profesionist „Dorul” şi de 
Orchestra „Doina Argeşului” – formaţii artistice ale CJCPCT 
Argeş, comuna Mălureni. 
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• Festivalul Internaţional de Muzică corală „D.G. Kiriac”, ediţia 
a XXVIII-a, 40 de ani de la prima ediţie (1970 – 2010), 
manifestările incluzând un colocviu dedicat celor patru 
decenii de la prima ediţie, o serie de concerte oferite de 
grupuri corale din ţară şi din străinătate (Italia şi Grecia) pe 
scenele de la Casa de Cultură a Sindicatelor şi Teatrul 
„Alexandru Davila” – Piteşti şi concerte de muzică sacră la 
Mănăstirea din Curtea de Argeş; directorul festivalului: 
Cătălin Oancea, director artistic: Gheorghe Gomoiu, Piteşti şi 
Curtea de Argeş. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut cu ocazia 
„Festivalului Ţuicii”, ediţia a IX-a, de Ansamblul folcloric 
profesionist „Dorul” şi de Orchestra „Doina Argeşului” – 
formaţii artistice ale CJCPCT Argeş, comuna Coşeşti. 

• Spectacol cu ocazia împlinirii a trei decenii de existenţă a 
Ansamblului folcloric „Bratia” din Vlădeşti, manifestare la 
care a fost lansată lucrarea Cântecul Bratei, Bratia 
cântecului (autori: Ion şi Steluţa Stroe) apărută la Editura 
„Alean” a CJCPCT Argeş. 

• Turneu al Ansamblului folcloric profesionist „Dorul – tineri” al 
CJCPCT Argeş (maestru coregraf: Cătălin Oancea) la 
Festivalul Internaţional de Folclor Delle Tre Tori, Castelforte, 
Italia. 

• O serie de concerte oferite de Corul „ARS NOVA” al 
CJCPCT Argeş (dirijor: prof. Gheorghe Gomoiu), la invitaţia 
Coralei bărbăteşti de muzică bizantină din Patras, Grecia. 

• Brâul de la Boteni, ediţia a XV-a, spectacol muzical-
coregrafic prezentat de Ansamblul folcloric „Dorul” şi 
Orchestra „Doina Argeşului” – ale CJCPCT Argeş, Căminul 
Cultural din Boteni. 

• „Hora ca la Bârla”, ediţia a VI-a, spectacol muzical – 
coregrafic prezentat de Ansamblul folcloric profesionist 
„Dorul” şi Orchestra „Doina Argeşului” – ale CJCPCT Argeş, 
Căminul Cultural din Bârla. 

• Festivalul Internaţional de Folclor „Carpaţi 2010”, ediţia a 
XXVII-a, cu ansambluri folclorice invitate din Italia, Islanda, 
Ucraina şi Mexic; Teatrul „Al. Davila”, Piaţa „Vasile Milea” şi 
Parcul Ştrand – Piteşti, Câmpulung Muscel, Piaţa Primăriei; 
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Mioveni, Casa de Cultură a Sindicatelor; Curtea de Argeş, 
Biserica Domnească şi Topoloveni. 

• Turneu al Ansamblului folcloric profesionist „Dorul” al 
CJCPCT Argeş (director artistic: Dorin Oancea, maestru 
coregraf: Cătălin Oancea) la Festivalul European de Dans 
Popular Tradiţional Citta di Cortona, ediţia a VII-a, Cortona, 
Arezzo, Italia. 

• Festivalul Dracula Fest 2010, ediţia a II-a, spectacol muzical 
oferit de soliştii şi Orchestra „Doina Argeşului” a CJCPCT 
Argeş, Poiana Măgura, comuna Arefu. 

• Expoziţia de carte etnografică: istoria şi tradiţia unor aşezări 
omeneşti din arealul Argeş – Muscel reflectate în lucrările 
apărute în mileniul III, Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu 
Golescu” din Piteşti. 

• Festival cu expoziţie culinară şi concurs de ciclism montan 
pentru cunoaşterea obiceiurilor specifice din zona Rucăr, 
spectacol muzical oferit de soliştii şi Orchestra „Doina 
Argeşului” a CJCPCT Argeş, Dâmbovicioara. 

• Expoziţie de afişe, deschiderea noii stagiuni a Teatrului „Al. 
Davila” din Piteşti şi spectacol muzical oferit de soliştii şi 
Orchestra „Doina Argeşului” a CJCPCT Argeş, Piteşti. 

• Sărbătorile Argeşului şi Muscelului, ciclu de manifestări 
cultural – artistice şi ştiinţifice, ediţia a IV-a, organizate de 
către Consiliul Judeţean Argeş: acordarea titlului de 
„Fiu/Fiică a Argeşului şi Muscelului” şi a distincţiei de 
„Cetăţean de Onoare” al judeţului Argeş; spectacol folcloric 
prezentat de Ansamblul folcloric profesionist „Dorul” şi 
Orchestra „Doina Argeşului” – ale CJCPCT Argeş, Muzeul 
Viticulturii şi Pomiculturii din Goleşti. 

• Participarea Ansamblului folcloric „Dorul” al CJCPCT Argeş 
la Festivalul Naţional de Artă şi Tradiţie Românească 
„Otopeni” 2010, ediţia a IX-a, Otopeni. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut cu ocazia Zilei 
Comunei, de Ansamblul folcloric profesionist „Dorul”, 
Orchestra „Doina Argeşului” şi grupul folcloric bărbătesc 
„Doruri muscelene” din Văcarea – Mihăeşti – formaţii 
artistice ale CJCPCT Argeş, Parcul comunal din Priboieni. 
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• Spectacol muzical – coregrafic susţinut cu ocazia Zilei 
Comunei de Ansamblul folcloric profesionist „Dorul”, 
Orchestra „Doina Argeşului” şi grupul folcloric bărbătesc 
„Doruri muscelene” din Văcarea – Mihăeşti – formaţii 
artistice ale CJCPCT Argeş, comuna Bascov. 

• Moment folcloric prezentat de soliştii Orchestrei „Doina 
Argeşului” a CJCPCT Argeş cu ocazia împlinirii a 35 de ani 
de activitate cultural – artistică a Corului Veteranilor „M. 
Viteazu” din Piteşti, Cercul Militar din Piteşti. 

• Spectacol coregrafic susţinut cu ocazia deschiderii noului an 
universitar prezentat de Ansamblul folcloric profesionist 
„Dorul” al CJCPCT Argeş, Casa de Cultură a Sindicatelor, 
Piteşti. 

• Spectacole muzical – coregrafice prezentate de Ansamblul 
folcloric profesionist „Dorul” şi Orchestra „Doina Argeşului” – 
ale CJCPCT Argeş, cu prilejul Zilei Internaţionale a 
persoanelor vârstnice, Teatrul „Alexandru Davila” din Piteşti. 

• Spectacol muzical – coregrafic susţinut de Ansamblul 
folcloric profesionist „Dorul” şi Orchestra „Doina Argeşului” 
cu ocazia Expoziţiei gastronomice din cadrul „Cupei 
Argeşului”, ediţia a IV-a, Complexul Cornul Vânătorului. 

• Concursul de creaţie poetică „Ion Pillat – Acolo unde-n 
Argeş”, ediţia a V-a, Centrul de Cultură „Brătianu”, Vila 
Florica, Ştefăneşti. 

• Prezentarea ofertei de carte a Editurii „Alean” a CJCPCT 
Argeş în cadrul Salonului cărţii argeşene, ediţia a V-a, 
Biblioteca Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” din Piteşti. 

• Întâlnirea de lucru cu directorii caselor de cultură şi 
căminelor culturale din judeţ, Casa de cultură „George 
Topîrceanu” din Curtea de Argeş. 

• Expoziţia Naţională de Artă Naivă, ediţia a XLII-a, Muzeul 
Judeţean Argeş. 

• Simpozion dedicat vieţii şi activităţii folcloristului „Constantin 
Rădulescu – Codin”, Primăria comunei Priboieni. 

• Expoziţia judeţeană de icoane Pârvu Mutu – Zugravu, ediţia 
a II-a, dedicată artiştilor iconari din judeţul Argeş, Biblioteca 
Judeţeană Argeş „Dinicu Golescu” din Piteşti. 
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• „Florile dalbe” – Festivalul obiceiurilor tradiţionale de Crăciun 
şi Anul Nou, ediţia a XXVIII-a, premierea la Curtea de Argeş. 

•  „Florile dalbe” – Concert – spectacol de Crăciun şi Anul Nou 
al CJCPCT Argeş. Acordarea premiilor din domeniul culturii 
populare pe anul 2010. 

• Lansarea „Buletinului informativ” al CJCPCT Argeş, Nr. 
7/2009, Piteşti. 

• Concert de Colinde – susţinut de Corurile din judeţul Argeş 
participante la Festivalul Internaţional „D.G.Kiriac”. 
 

2. ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII PITEŞTI 
 

 
 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti s-a înfiinţat în 1958, 

iniţiază şi desfăşoară programe în domeniul educaţiei permanente, 
în toate genurile artistice (muzică, coregrafie, arte plastice, arte 
teatrale, artă fotografică etc.), în domeniul formării profesionale 
continue, al conservării şi promovării meşteşugurilor, artelor şi 
meseriilor tradiţionale şi moderne, al culturii tradiţionale şi creaţiei 
populare prin programe şi proiecte specifice instituţiei, urmărind cu 
consecvenţă: 

• păstrarea prin programele de şcolarizare a specificului zonal 
şi al cerinţelor  populaţiei pe care o deserveşte; 
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• instruirea şi educaţia în domeniul artistic, a meseriilor 
tradiţionale şi moderne; 

• formarea profesională a adulţilor; 
• conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor  morale, 

artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale 
patrimoniului cultural naţional şi universal; 

• stimularea  creativităţii şi talentului populaţiei deservite; 
• învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor 

tradiţionale; 
• cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare 

contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate 
genurile: muzică, coregrafie, teatru, etc; 

• dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional 
şi internaţional. 

Condusă de un Manager – Director, Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii Piteşti îşi desfăşoară activitatea la sediul din Piteşti şi in 9 
secţii externe din judeţul Argeş, prin  două departamente: 

- personal – didactic; 
- financiar – administrativ. 
Organizare – Având un număr de peste 700 elevi la sediu şi 

peste 200 de elevi la secţiile externe, pentru îndeplinirea obiectivelor 
sale Şcoala îşi desfăşoară activitatea la următoarele specializări: 

1. La sediul din Piteşti elevii îşi pot dezvolta abilităţile artistice la: 
- canto (muzică uşoară, popular); 
- instrumente (orgă, pian, chitară, vioară, ţambal, saxofon, 

percuţie); 
- dansuri (clasic, popular, sportiv, artistic); 
- teatru; 
- 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); 
- Topoloveni (pian); 
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- Valea Danului (sculptură în lemn); 
- Stolnici (căluşari); 
- Corbi (fluieraşi); 
- Poienarii de Muscel – Jugur (confecţionat instrumente 

muzicale); 
- Rucăr (ţesut – cusut);  
- Coşeşti (olărit); 
- Nucşoara (sculptură în lemn). 

Activităţi  
În anul calendaristic 2010, elevii şcolii, îndrumaţi cu 

profesionalism şi devotament de dascălii lor, au desfăşurat 
numeroase activităţi, după cum urmează: 

- Pe data de 15 Ianuarie 2010, ziua marelui poet naţional 
Mihai Eminescu, elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii 
Piteşti au participat cu un program cultural – artistic alături de 
Centrul Cultural, Liceul "Dinu Lipati" şi Biblioteca Judeţeană 
Argeş, la Casa Sindicatelor din Piteşti, cu ocazia manifestării 
“Medalion – Mihai Eminescu”. Cu acest prilej, talentaţii elevi 
ai Şcolii noastre au recitat şi au interpretat melodii pe versuri 
ale poetului nepereche. 

- În luna Martie 2010, Şcoala Populară de Arte şi Meserii 
Piteşti a organizat în holul Consiliului Judeţean Argeş o 
expoziţie de felicitări şi mărţişoare, exponatele fiind realizate 
de elevii şi profesorii de la clasele de design vestimentar şi 
pictură. Expoziţia s-a bucurat de un real success, micii artişti 
primind sponsorizări pentru lucrările lor. 

- Tot în luna martie, elevii şi profesorii Şcolii au pregătit la 
Teatrul Al. Davila un spectacol muzical – coregrafic dedicat 
Zilei de 8 Martie. La acest spectacol de mare amploare au 
fost invitate mamele şi bunicile micilor artişti de la toate 
secţiile, inclusiv cele externe, care au apreciat prin aplauze 
grandiosul spectacol pregătit de fiii lor. Fiecare mamă a 
primit un ghiocel ca simbol al gingăşiei şi iubirii. 

- În cadrul Festivalului „Simfonia lalelelor” – aprilie 2010, 
îmbrăcaţi în costume realizate la secţia de design 
vestimentar, elevii noştri au participat la „Parada florilor” 
alături de ceilalţi elevi din judeţ, iar în cadrul expoziţiei florale 
au pregătit un stand care a cuprins exponate. 
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- Aflat la a III-a ediţie, Concursul „Mugurii folclorului argeşean” 
a fost un bun prilej de afirmare a elevilor noştri care au 
participat la faza finală din aprilie, şi la care au luat multe 
premii ce au fost înmânate cu ocazia zilelor Argeşului şi 
Muscelului.  

- În perioada 15 – 16 aprilie 2010, Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii Piteşti a organizat prima ediţie a Festivalului – 
Concurs Naţional de Muzică Populară Veche  “SUS PE 
ARGEŞ LA IZVOARE” în colaborare cu Consiliul Judeţean 
Argeş, ansamblul profesionist “Dorul” şi orchestra “Doina 
Argeşului” ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş, Teatrul “Al. Davila” 
Piteşti şi Cercul Militar Piteşti. Festivalul – concurs s-a 
bucurat de un succes impresionant, fiind lăudat de 
concurenţii veniţi din judeţele: Giurgiu, Teleorman, Braşov, 
Ilfov, Gorj, Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, cât şi de invitaţii sosiţi 
din ţările prietene: Serbia, Olanda, Portugalia, Letonia, 
Italia,etc. Scopul principal al acestui festival a fost sprijinirea 
şi lansarea talentelor muzicale şi interpretative din cadrul 
şcolilor populare de arte din ţară. Această manifestare 
artistică şi-a propus valorificarea cântecului tradiţional 
românesc şi păstrarea lui în cultura şi sufletul tuturor 
românilor. Orchestra şcolii, dând  dovadă de mult 
profesionalism şi tact pedagogic, a acompaniat cu succes 
toţi concurenţii. 

- Tot în luna aprilie, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti 
a organizat a III-a ediţie a Festivalului – Concurs Naţional de 
Pian „Primăvara Artelor”, festival care se bucură deja de 
prestigiu în rândul celor mai bune Şcoli Populare de Artă din 
ţară. Elevii noştri s-au bucurat de un real succes. 

- În cadrul altor Festivaluri – concurs de pian organizate în 
Judeţul Vâlcea şi Dâmboviţa elevii noştri s-au situat pe 
primele locuri. 

- Cu ocazia zilei de 1 mai, “Ziua Internaţională a Muncii”, 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti a pregătit pe 
scena în aer liber a Parcului Ştrand Piteşti un spectacol 
muzical – coregrafic. Pentru acest spectacol elevii de la 
secţiile de canto (muzică uşoară şi populară) coordonaţi de 
domnii profesori: Petra Pană, Nicoleta Dumitrache, Marius 
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Bălan, Mihaela Chiriţescu, Carmen Iordache Cernea, 
Elisabeta Grigorescu şi dans (popular şi modern, profesorii: 
Valeria Coman, Gabriela Tănase) s-au pregătit intens pentru 
a oferi publicului un spectacol minunat. Emoţionaţi, dar în 
acelaşi timp plini de entuziasm, elevii şcolii au urcat rând pe 
rând pe scenă, oferindu-le celor prezenţi un spectacol de 
neuitat. 

- De ziua copilului – „1 Iunie” – micuţii elevi ai şcolii, au 
participat la mai multe manifestări dedicate acestui 
eveniment, ca de exemplu: teatru în aer liber, dansuri, 
spectacol muzical – coregrafic, organizate în colaborare cu 
Consiliul Judeţean Argeş, Centrul pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş, Centrul Cultural 
Piteşti, Palatul Copiilor Piteşti, Liceul Dinu Lipatti. 

- Tradiţionala serbare de sfârşit de an şcolar intitulată „Gala 
Laureaţilor” – organizată pe 9 iunie – a avut un real succes şi 
s-a bucurat de aprecierea unanimă a părinţilor şi 
specialiştilor.  

- În perioada 5 – 13 iulie 2010, un grup de elevi şi profesori ai 
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti au participat, la 
Festivalul de Dans şi Cântec pentru Tinerii Letoni din Riga, 
în urma invitaţiei primite din partea Consiliului Local Jelgava. 
Grupul de căluşari de la Stolnici coordonaţi de domnul 
profesor Voicu Cristian a  participat la acest festival de 
muzică şi dans. Pentru acest eveniment, elevii de la secţiile 
externe de la Curtea de Argeş şi Stolnici, au pregătit o serie 
de cântece şi dansuri specifice zonei Argeşului şi Muscelului.  

- În perioada 7 – 10 august a fost rândul şcolii noastre să 
găzduiască un grup de elevi şi profesori din Letonia invitaţi 
de Consiliul Judeţean Argeş. În cadrul acestui program, 
elevii argeşeni şi letoni au susţinut un program folcloric pe 
scena în aer liber din Piaţa Vasile Milea, unde au fost 
aplaudaţi la scenă deschisă de toţi participanţii. De 
asemenea, grupul de copii români şi letoni au făcut în 
această perioadă vizite la Muzeul Goleşti, Mânăstirea Curtea 
de Argeş şi Barajul Vidraru pentru a cunoaşte tradiţiile şi 
frumuseţile plaiurilor argeşene. 

- În perioada 25.08 – 01.09.2010 s-au organizat „Zilele Şcolii 
Populare de Artă” Piteşti. În cadrul acestei ample 
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manifestări, s-a organizat un program artistic şi o expoziţie 
de pictură şi fotografie. 

- Sărbătorile Argeşului şi Muscelului din perioada 01 – 
11.09.2010 au fost un bun prilej de afirmare pentru elevii 
care au participat la programul organizat de Consiliul 
Judeţean Argeş, Muzeul Goleşti.  

Elevii secţiei foto îndrumati de profesorii: Ion Sănduloiu şi Dana 
Prună, au organizat expoziţia intitulată „Imagini argeşene” expoziţia 
fiind realizată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” 
Piteşti. 

- În luna septembrie a avut loc vizita delegaţiei din Letonia în 
cadrul proiectului „COMENIUS – REGIO” cu tema: 
Compararea Sistemelor Educaţionale. În cadrul acestei 
vizite, profesorii noştri au făcut schimb de experienţă cu 
privire la metodele pedagogice, planurile de învăţământ, 
programele şcolare şi programele culturale desfăşurate după 
terminarea cursurilor. 

- În perioada 23 – 24 septembrie 2010, Şcoala Populară de 
Arte şi Meserii Piteşti a inaugurat patru noi secţii externe de 
meşteşuguri tradiţionale, cu sprijinul Consiliului Judeţean 
Argeş şi anume: 
1. Clasa de olărit – Coşeşti; 
2. Clasa de ţesut – cusut – Rucăr; 
3. Clasa de sculptură în lemn – Nucşoara; 
4. Clasa de confecţionat instrumente muzicale – Poienarii 

de Muscel. 
Înfiinţarea acestor secţii s-a făcut cu sprijinul Consiliului 

Judeţean Argeş şi al Consiliilor Locale din comunităţile respective, 
având ca scop păstrarea şi trasmiterea către generaţiile tinere, a 
tradiţiilor şi meşteşugurilor locale şi argeşene. 

- În data de 25 septembrie 2010, elevii şi profesorii Şcolii 
Populare de Arte şi Meserii Piteşti, au participat la amplul 
program de curăţenie  “Let’s do it“ desfăşurat în toată ţara. 
Scopul acestui eveniment a fost provomarea unui mediu 
curat, informarea, conştientizarea, educarea şi implicarea 
populaţiei asupra importanţei păstrării unui mediu curat, 
beneficiarul principal al calităţii mediului fiind populaţia şi 
generaţiile viitoare. 
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- În data de 29 septembrie 2010 un grup de elevi şi profesori 
au participat la „Ziua Internaţională de Monitorizare a Apei”, 
care a avut ca scop conştientizarea în rândul tinerilor 
cetăţeni a gradului de poluare a resurselor de apă din judeţul 
Argeş. Pentru elevii de la clasa de pictură, mica excursie a 
reprezent pentru ei o adevarată sursă de inspiraţie pentru 
viitoarele lucrări artistice, natura plină de viaţă şi de culoare 
reprezentând, pentru micii pictori în devenire, o adevărată 
comoară ce trebuia descoperită. 

- În luna noiembrie a avut loc Concursul Judeţean „Speranţe 
argeşene”  ediţia a III-a, organizat de Şcoala Populară de 
Arte şi Meserii Piteşti  în colaborare cu Consiliul Judeţean 
Argeş. 

- Expoziţia Internaţională de Arte Plastice şi Decorative, 
organizată de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti şi 
Consiliul Judeţean Argeş a ajuns la a XVI-a ediţie în luna 
decembrie şi s-a bucurat de un real succes, la ea participând 
un număr de peste 100 de expozanţi din 12 Şcoli Populare 
de Artă din ţară şi din străinătate (Serbia şi Letonia). 
Expoziţia a fost găzduită de Muzeul Judeţean Argeş şi au 
fost expuse lucrări din domeniile: pictură, grafică, artă 
decorativă, design vestimentar, foto. 

Activităţile culturale şi educative s-au încheiat cu sărbătoarea de 
Craciun, la care au participat majoritatea elevilor şi părinţilor. 

Activităţi Administrative – Pentru ridicarea calităţii procesului 
instructiv – educaţional şi crearea condiţiilor optime pentru învăţare, 
conducerea şcolii, consiliul de administraţie, cu sprijinul şi sub 
directa îndrumare a Consiliului Judeţean Argeş a realizat o 
îmbunătăţire a dotării şcolii din punct de vedere material, şi anume: 

• Datorită faptului că sobele cu care era dotată şcoala nu 
realizau încălzirea corespunzătoare pentru elevi, s-a montat 
centrala termică şi s-a amenajat încăperea destinată 
acesteia. Pregătirea de specialitate a elevilor se desfăşoară 
în mod corespunzător. 

• Având în vedere faptul că localul şcolii este vechi, s-au făcut 
reparaţii la tâmplăria şcolii, ferestre şi uşi, la mobilierul şcolar 
pentru depozitarea materialelor didactice şi a arhivei din 
secretariat şi contabilitate. 

• S-au  achiziţionat bănci şcolare pentru sălile de clasă. 
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• S-a recondiţionat instalaţia de iluminat electric acolo unde a 
fost cazul. 

• S-au făcut reparaţii la canalizare, grupuri sanitare, ignifugare 
sediu şi s-au achiziţionat materiale necesare pentru P.S.I. 

• S-a reparat şi înlocuit parchetul în sălile de la subsol, unde a 
fost cazul. 

• S-a reamenajat curtea şcolii în stil rustic, aducându-se flori şi 
ornamente, cu ajutorul sponsorilor. 

• S-au adus îmbunătăţiri şi dotări cu materiale didactice pentru 
toate sălile de clasă şi în special pentru sala de pictură, foto, 
sala design vestimentar, sala pentru spectacole, sala de 
canto. 

• S-au achiziţionat table noi cu marker pentru a evita inhalarea 
prafului de cretă în timp ce cântă, de către elevi. 

• S-a achiziţionat sistemul de supraveghere video intern şi 
extern. În acest fel considerăm că este asigurată siguranţa 
elevilor, profesorilor şi a personalului. 

• S-au achiziţionat materiale didactice pentru dotarea sălilor şi 
cabinetelor de lucru, ca de exemplu: 
- aparat video profesional; 
- instrumente pentru orchestra şcolii; 
- instrumente muzicale, accesorii, aparatură electronică, 

necesare desfăşurării activităţii didactico – educative; 
- s-a reactualizat site-ul şcolii care cuprinde un istoric al 

şcolii, cele mai importante evenimente şi fotografii din 
activităţile elevilor; 

- s-a introdus internetul şi cablul video în toată şcoala 
pentru vizionarea unor programe didactice pentru elevi. 
S-au adaptat programe speciale didactice la 
calculatoarele existente în săli; 

- s-au efectuat filmări audio şi video de către elevii şcolii ca 
materiale didactice şi de prezentare; 

- s-au dotat cu materiale didactice sălile unde funcţionează 
clasele externe de meşteşuguri. De asemenea, aceste 
săli au fost dotate şi de către Consiliile Locale din 
Comunele respective ale judeţului. 
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1. S-au primit următoarele sponsorizări şi donaţii de la 
persoane fizice şi juridice: 
- un acordeon pentru instruire elevi; 
- scenă demontabilă pentru spetacole, la catedra de 

actorie; 
- masă de lucru pentru catedra design; 
- premii şi materiale pentru elevii care au participat la 

diferite spectacole şi concursuri: foto, pictură, dansuri 
populare, canto popular, muzică uşoară. 

Proiecte şi Activităţi Externe 
1. S-a reuşit derularea unui proiect european Comenius Regio 

cu tema „Cetăţeni Activi” pentru perioada   2010 – 2012, 
proiect coordonat de Primăria Piteşti, în care Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii Piteşti este partener alături de 
Liceul de Industrializarea Lemnului Piteşti. Partenerul extern 
al acestui proiect este localitatea Tynarloo, Olanda. 

2. Expoziţia de Pictură şi Arte Decorative, aflată la a XVI-a 
ediţie, a devenit internaţională, la ea participând concurenţi 
din Serbia şi Letonia. 

3. Festivalul – Concurs „Sus de Argeş la Izvoare”, desfăşurat în 
aprilie 2010, a avut ca ecou intenţia de participare pentru 
ediţia din 2011 a unor concurenţi din: Serbia, Letonia, 
Olanda, Portugalia. În acest fel, în anul 2011, se va organiza 
în perioada 13 – 15 aprilie Festivalul Internaţional de Muzică 
Tradiţională Veche „Sus pe Argeş la Izvoare”. 

4. Participarea elevilor de la secţiile de pictură şi foto la diferite 
concursuri naţionale şi prezentarea lucrărilor pe site-ul şcolii 
în 2010, a avut ca efect invitaţia lor de a participa în anul 
2011 la un concurs internaţional în Slovacia. 

5. În virtutea bunelor relaţii de colaborare pe care managerul 
şcolii le-a realizat cu instituţii similare din Europa, în luna 
octombrie 2010 Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti a 
încheiat un protocol de colaborare pe perioadă 
nedeterminată cu Olzolnieki Music School din Letonia şi în 
luna noiembrie 2010 cu Centrul Cultural pentru Promovarea 
Culturii Tradiţionale Abrasevic Kragujevac din Serbia. 
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Principalii Indicatori Realizaţi în Anul 2010 
 Prevederi 

buget iniţial 
Realizări % 

I.  VENITURI TOTALE 
Din care: 
Venituri proprii 
Alocaţii de la bugetul local 

1.505.000 
 

   180.000 
1.325.000 

    1.167.623     
 
       235.496 
       932.127 

78% 
 

131% 
71% 

II. CHELTUIELI TOTALE 
Din care: 
Cheltuieli personal 
Cheltuieli materiale 
Cheltuieli capital 

1.505.000 
 

1.093.000 
   317.000     
     95.000 

    1.167.623 
 
       635.416 
       439.236 
         92.971 

78% 
 

59% 
139% 
98% 

 
3. TEATRUL „AL. DAVILA” PITEŞTI 
 

 
 
Activitatea Teatrului „Al. Davila” s-a desfăşurat pe baza 

Programului anual al principalelor activităţi cultural – artistice pe anul 
2010 şi al Proiectului de Management. 

S-a continuat promovarea dramaturgiei româneşti clasice şi 
contemporane în vederea punerii  în valoare a acesteia, realizarea 
unor proiecte internaţionale susţinute de sponsori şi Ministerul  
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
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S-au desfăşurat schimburi cultural – artistice cu teatre şi 
asociaţii internaţionale (Germania, Suedia), participarea la festivaluri 
internaţionale de teatru (Macedonia, Bulgaria, Serbia) în vederea 
promovării, pe plan internaţional, a valorilor spirituale ale judeţului 
Argeş, a judeţului nostru şi a teatrului românesc. 

S-au încheiat peste 50 de parteneriate cu şcoli şi licee din 
judeţul Argeş, cu instituţiile culturale, cu alte instituţii (Penitenciarul 
Colibaşi). Au fost prezentate spectacole de teatru în oraşele judeţului 
nostru şi în unele localităţi rurale, promovarea teatrului în rândul 
copiilor şi a tinerilor, susţinând accesul tuturor generaţiilor la 
spectacolul de teatru. 

Teatrul, prin secţiile estradă şi fanfară a participat la toate 
evenimentele majore şi sărbători ale judeţului, promovând şi 
spectacolele în aer liber (Piaţa Teatrului, Ştrand, Parcul Trivale etc.) 

 
I. Premiere 
În anul 2010, deşi un an cu probleme financiare şi de personal, 

au fost prezentate 2 premiere la secţia dramă, 2 la secţia estradă, 2 
la secţia păpuşi „Aşchiuţă” şi 2 la secţia fanfară, după cum urmează: 

- Patriotica română, de Mircea Ştefănescu, regia artistică Dan 
Tudor; 

- Duminică la ora 3, de Ana Maria Bamberger, regia artistică 
Matei Varodi; 

- O mireasă de împrumut, de Astrid Lindberg, regia artistică 
Zoltan Schapira; 

- Investiţia, de Sebastian Ungureanu, regia artistică Matei 
Varodi; 

- Pasărea Verde,  de Gozzi, regia artistică Bogdan Cioabă; 
- Sus e cerul, de Marian Ioniţă, regia artistică Luminiţa Borta; 
- Eu, din teatru n-am sa plec, scenariul şi regia artistică Paul 

Surugiu (Fuego); 
- La noi trombonul face tonul, de Ion Popa, regia artistică 

Emilian Cortea; 
- Diseară ce faci tu?, scenariul şi regia artistică Paul Surugiu 

(Fuego); 
- Isprăvile lui Păcală,  regia artistică Nicolae Bănică; 
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- Crăiasa Zăpezii, de Fraţii Grimm, regia artistică Mirela 
Nicolau. 

În afara acestora, premiera cu piesa „Ecstasy”, realizată cu 
deţinuţii de la Penitenciarul Colibaşi a fost realizată de actriţa 
teatrului nostru Cornelia Niculescu şi prezentată pe scena teatrului. 

 
II. Spectacole 
Au fost prezentate 323 de spectacole cu plată şi 58 fără plată, 

după cum urmează: 100 la secţia proză, 51 la secţia estradă, 117 la 
secţia păpuşi şi 2 la secţia fanfară. 

La aceste spectacole au asistat 20294 spectatori cu plată şi 
peste 9200 fără plată (spectacole în aer liber, spectacole prezentate 
la copiii asistaţi, handicapaţi, ceremonii oficiale, spectacole de 
caritate, zile ale localităţilor). 

Secţia proză are în repertoriu 19 piese de teatru pe care le-a 
prezentat în anul 2010, unic în rândul teatrelor din România, secţia 
estradă a prezentat 7 piese, secţia de păpuşi „Aşchiuţă” a prezentat 
8 piese, iar secţia fanfară 1 piesă de divertisment. 

În afara spectacolelor susţinute la sediu, spectacolele din 
deplasare au avut loc la Curtea de Argeş, Bucureşti, Mioveni, 
Topoloveni, Goleşti, Bascov, Coşeşti, Costeşti, Valea Mare Pravăţ, 
Mozăceni, Ştefăneşti, Stâlpeni, Craiova, Rm Vâlcea. 

 
III. Repetiţii 
Au avut loc 1235 repetiţii. 
 
IV. Participarea la turnee în ţară şi străinătate 
Teatrul a obţinut, prin secţia proză, cu spectacolul „Duminică la 

ora trei”, în regia lui Matei Varodi, locul I şi titlul de Laureat al 
Festivalului Balcanic de Teatru de la Piteşti, iar Luminiţa Borta, titlul 
de Laureat al Festivalului Internaţional de Teatru de la Ohrid 
(Macedonia). La Festivalul Internaţional al Teatrului de la Vraţa 
(Bulgaria), teatrul, cu spectacolul SKIN DEEP în regia lui Dan Tudor, 
a obţinut Premiul pentru originalitate. 

La Festivalul Internaţional de Teatru de la Kraguevac (Serbia), 
spectacolul „Patriotica Română”, în regia lui Dan Tudor, a primit 
Premiul Special al Juriului. 
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Secţia de Păpuşi „Aşchiuţă” a participat la Festivalurile Teatrelor 
de Copii de la Galaţi şi Cernavodă, iar secţia de Fanfară la 
Festivalurile Muzicii de Fanfară de la Galaţi, Giurgiu şi Sighişoara. 

 
V. Festivalul Internaţional al teatrului de Studio (Davila 

Studio Interfest), Ediţia a XIV-a , 19 – 25 noiembrie 2010 
Festivalul a reunit 12 teatre din România, Bulgaria şi Serbia, în 

12 spectacole, în faţa a peste 1300 de spectatori, în sala „Studio 
125”, cu 110 locuri pe scaune. 

Au fost prezente teatrele: Teatrul Evreiesc de Stat Bucureşti, 
Teatrul „La Scena” Bucureşti, Teatrul „Anton Pann” – Râmnicu 
Vâlcea, Teatrul „Tandem” Piatra Neamţ, Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” Craiova, Compania „Teatrulescu” Craiova, Compania 
„Unesco” Bucureşti, Teatrul „Al. Davila” Piteşti şi Teatrele din Vraţa 
(Bulgaria) şi Kraguevac (Serbia). 

Festivalul a fost sprijinit de Consiliul Judeţean Argeş şi de 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, fiind considerat unul 
dintre cele mai importante Festivaluri de teatru din România şi, în 
acelaşi timp unic, fiind un brand al Argeşului în Europa. 

Marele Premiu a fost câştigat de Compania „Teatrulescu” 
Craiova. Este singura manifestare cultural artistică profesionistă din 
judeţul Argeş care se desfăşoară cu regularitate, după regulamente 
internaţionale, cu juriu şi premii, la ea participând numai actori 
profesionişti şi teatre profesioniste. 

 
VI. Festivalul Balcanic al Teatrului, ediţia I, 19 – 24 

noiembrie 2010 
Teatrul a realizat prima ediţie a acestui Festival dorit de teatrele 

din Balcani, la care au participat teatre din Bulgaria, Serbia şi 
România. 

Prima ediţie a fost câştigată de Teatrul „Al. Davila” Piteşti. 
 
VII. Festivalul Fanfarelor „Argeş”, Ediţia I 
La această primă ediţie au participat patru fanfare din ţară şi s-a 

bucurat de un deosebit succes la Piteşti şi Topoloveni. 
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VIII. Alte activităţi 
 Spectacole pentru vârsta a treia; 
 Spectacole pentru handicapaţi, cu prilejul zilei pentru 

persoanele cu dizabilităţi; 
 Spectacole de caritate; 
 Spectacole – lectură la Clubul Dramaturgilor din cadrul 

Uniunii Scriitorilor Bucureşti; 
 Recitări de poezie la Biblioteca Judeţeană Argeş, Centrul 

Cultural Piteşti, Centrul de Cultură Brătianu, TV. 
 Participarea la Zilele Localităţilor, în comune din judeţul 

Argeş (Arefu, Câmpulung, Curtea de Argeş, Costeşti, 
Mioveni, Topoloveni, Stâlpeni, Schitu Goleşti,etc. 

 Participarea la Festivalul Internaţional de Folclor Carpaţi; 
 Expoziţia de afişe a Teatrului „Al. Davila” ; 
 Parada modei; 
 Spectacol „Adrian Păunescu – In memoriam”; 
 Concertul Orchestrei „Weinberg – Blues Band”; 
 Spectacole ale altor teatre: Teatrul Liric Craiova, Teatrul Mic 

Bucureşti; 
 Festivalul de Film pentru Tineret; 
 Spectacole ale Şcolii de Arte şi Meserii Piteşti; 
 Spectacole ale Centrului Creaţiei Populare Argeş; 
 Festivalul Internaţional de Muzică Corală „D.G. Kiriac”; 
 Premiera Orchestrei „Doina Argeşului”; 
 Cenacluri de Poezie; 
 Selecţie pentru Festivalurile de Muzică Uşoară „Mamaia 

copiilor” şi „Cerbul de Aur”; 
 Spectacole „DOREMI”; 
 Spectacole Alianţa Franceză Argeş; 
 Spectacolul „Dragobetele la români”, al Muzeului Goleşti; 
 Spectacol aniversar „Ars Nova – 40 ani” ; 
 Spectacole ale Clubului Elevilor; 
 Spectacol de teatru al Penitenciarului Colibaşi; 
 Spectacol de Colinde de Crăciun al Teatrului „Al. Davila” 
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 Spectacol al Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului; 
 Concertul de Colinde de Crăciun al Corurilor din Argeş; 
 Spectacol „Miss World” România; 
 Concursul Judeţean pentru Copii Mini – Miss Argeş; 
 Spectacole preluate de TV din Serbia, Macedonia şi Bulgaria 

din cele prezentate la Festivalurile Internaţionale din aceste 
ţări de teatrul nostru; 
 

IX. Audienţa la public 
Spectacolele prezentate atât la sediu cât şi în deplasare au fost 

urmărite de peste 29.000 spectatori. Cele 323 de spectacole au fost 
urmărite de 2419 spectatori plătitori, ceea ce denotă o medie de cca. 
80 de spectatori plătitori/spectacol, în condiţiile în care două dintre 
sălile noatre au numai câte 100 – 110 locuri. Încasările din biletele la 
spectacole se ridică la 99.001 lei.  

X. Concluzii. 
− S-a continuat promovarea dramaturgiei româneşti; 
− Au fost susţinute spectacole în toate oraşele argeşene; 
− Teatrul a participat la 4 festivaluri internaţionale din Serbia, 

Bulgaria şi Macedonia; 
− Luminiţa Borta a primit premiul şi titlul de Laureat al 

festivalului Internaţional de teatru de la Ohrid Macedonia; 
− Teatrul a primit Premiul de originalitate la Festivalul 

Internaţional de Teatru de la Vraţa (Bulgaria); 
− Teatrul a obţinut Premiul I şi titlul de Laureat al festivalului 

Balcanic de teatru desfăşurat la Piteşti; 
− A organizat ediţia a XIV-a a Festivalului Internaţional al 

Teatrului de Studio şi prima ediţie a Festivalului Balcanic de 
Teatru; 

− A susţinut spectacole în judeţ şi în alte oraşe din ţară; 
− A obţinut fonduri externe pentru un spectacol de teatru; 
− A continuat deschiderea în lumea teatrului, prin contacte, 

turnee şi invitaţii primite din Bulgaria, Grecia, Macedonia, 
Serbia, Germania, Suedia, Maroc, Spania, Rusia etc.  
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4. MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ 
 

 
 

I. Activitatea expoziţională 
Sectorul expoziţiilor permanente 
De la 1 iulie 2010, numărul expoziţiilor permanente ale muzeului 

a crescut la 11, prin preluarea Cetăţii Poenari (comuna Arefu, sat 
Căpăţâneni).  

Muzeul Sportului Argeşean s-a extins cu un sector dedicat 
baschetului, în care sunt prezentate materiale legate de activitatea 
competiţională a echipei B.C.U. Piteşti, câştigătoarea ediţiei 1999 – 
2000 a campionatului naţional. 

La Planetariu, cele două spectacole produse de RSA Cosmos 
(Călătorie în Sistemul Solar şi Cursă către Pământ), cărora le-au 
expirat licenţele de prezentare publică, au  fost înlocuite cu alte două 
spectacole educative: "Astronomyths. Cerul de toamnă" (producţie 
grecească a studiourilor White Tower Media) şi "Două mici bucăţele 
de sticlă. Istoria telescopului" (co – producţie internaţională). 

Tot în cadrul structurilor permanente trebuie menţionată şi 
deschiderea, începând cu 31 august 2010 a magazinului de 
suveniruri al muzeului ("Museum – Suveniruri"), în clădirea Galeriei 
de Artă.  
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Expoziţii temporare 
Activitatea în domeniul expoziţiilor temporare a fost remarcabilă, 

de-a lungul anului 2010 muzeul organizând sau fiind co – participant 
la nu mai puţin de 25 de expoziţii temporare (artă plastică, fotografie, 
istorie – memorialistică, ştiinţele naturii): 

• Moment expoziţional "Mihai Eminescu – 160 de ani de la 
naştere" (15 ianuarie – Expoziţia de istorie) 

• Expoziţie "Retrospectiva Rudolf Schweitzer – Cumpăna 
(1886-1975)" – 35 de ani de la moartea artistului  (17 
februarie – Galeria de Artă); 

• Expoziţie de fotografie "The Charm of Macao", organizată în 
colaborare cu Ambasada Chinei la Bucureşti (22 februarie – 
Galeria de Artă Naivă); 

• Expoziţie de artă naivă „Portret de femeie” (8 martie – 
Galeria de Artă Naivă); 

• Expoziţie naţională "Nicolae Tonitza – Armonii de culoare", 
organizată de Muzeul Naţional Cotroceni (17 martie – 
Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni); 

• Expoziţie documentară "Martorii evrei ai unui secol 
european" realizată în colaborare cu Asociaţia CENTROPA 
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş (25 martie – holul 
clădirii vechi); 

• Expoziţie naţională de icoane "Rugămu-ne Ţie" – ediţia a 
XII-a, organizată în colaborare cu Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş şi 
Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului (26 martie – Galeria de 
Artă Naivă); 

• Expoziţie – concurs de desen şi pictură "Împreună pentru 
viitorul Terrei" (11 aprilie – Expoziţia de Artă Naivă); 

• Expoziţia de arheologie "Cea mai veche scriere din lume", 
organizată de Muzeul din Călăraşi – Muzeul Judeţean Argeş 
a expus colecţia de figurine gumelniţene de la Teiu  (30 
aprilie – Călăraşi); 

• Expoziţia "Cuiburi şi ouă" itinerată la Muzeul Judeţean 
Teleorman, Alexandria (5 mai – Alexandria); 
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• Expoziţie de fotografie "Peisaje îndepărtate, orizonturi 
ascunse", organizată în colaborare cu Ambasada Mexicului 
la Bucureşti (19 mai – Galeria de Artă Naivă); 

• Expoziţia "Între ritual şi viciu – ceai, cafea, tabac" (20 mai – 
Corp A, Sala de expoziţii temporare);  

• Expoziţia de grafică a artistului Ion Bărbulescu (1887 – 1969) 
"Lumea lui B'Arg", organizată împreună cu doamna 
Theodosia Oprescu, fiica artistului şi moştenitoarea colecţiei 
de artă Ion Bărbulescu (20 mai – Galeria de Artă); 

• Expoziţie de pictură "Ziua Internaţională a Copilului", cu 
participarea grădiniţelor cu program prelungit nr. 10 şi nr. 14 
din Piteşti (1 iunie – Galeria de Artă Naivă); 

• Expoziţie de fotografie artistică, organizată în colaborare cu 
Colegiul I.C. Brătianu, coordonator prof. Nicoleta Barbu (1 
iunie – Galeria de Artă Naivă); 

• Expoziţia Mineralia (4 iunie – Holul clădirii vechi); 
• Expoziţia de grafică şi pictură "Ţărăncuţa din Băjeşti" cu 

lucrări ale copilului Mara Luxandra (9 iunie – Galeria de Artă 
Naivă)  

• Expoziţie de grup "Pictura şi sculptura naivă" (Gustav Hlinka, 
Doina Hlinka, Viorica Farkas, George Molin, Vasile Popovici) 
organizată în colaborare cu Deutsche Kunst Reschitza (26 
august – Galeria de Artă Naivă); 

• Tezaur Muzeistic Argeşean (31 august – Corpul A – Sala de 
expoziţii temporare); 

• Expoziţie documentară "Exporimentul Piteşti – Reeducarea 
prin tortură" organizată în colaborare cu Asociaţia Foştilor 
Deţinuţi Politici – Filiala Argeş (22 septembrie – Galeria de 
Artă Naivă); 

• Expoziţia Naţională de Artă Naivă – ediţia a XLII-a, 
organizată în colaborare cu Centrul Judeţean  pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş (31 
octombrie – Galeria de Artă Naivă); 

• Expoziţie memorială "Liviu Rebreanu – 125 de ani de la 
naştere" (26 noiembrie – Corpul A, sala de expoziţii 
temporare); 
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• Expoziţie memorială "Dinu Lipatti – 60 de ani de la moarte" 
realizată în parteneriat cu Societatea Română de 
Radiodifuziune (28 noiembrie – Foaierul Sălii Radio, 
Bucureşti); 

• Expoziţia Naţională a Şcolilor Populare de Arte şi Meserii – 
pictură, grafică, modă, fotografie (30 noiembrie – Galeria de 
Artă Naivă); 

• Expoziţie de fotografie "China văzută prin caleidoscop", 
organizată în colaborare cu Ambasada Chinei la Bucureşti şi 
Asociaţia de Prietenie România – China, filiala Argeş (28 
decembrie – Galeria de Artă Naivă). 

Muzeul a participat la programul european Noaptea muzeelor, 
15 mai 2010, oferind publicului evenimentul La porţile Orientului – O 
noapte orientală la muzeu: o noapte culturală cu specific oriental – 
vizitare nocturnă a expoziţiilor permanente, ateliere de origami, 
expoziţii temporare tematice, proiecţii de filme documentare în aer 
liber (pe faţada muzeului), reprezentaţii teatrale, spectacole de 
planetariu etc. Acţiunea a avut nu mai puţin de 2.060 vizitatori (cu 
1.200 mai mult decât la ediţia precedentă). 

Numărul total de vizitatori în anul 2010 a fost de 69.656, un 
record absolut pentru Muzeul Judeţean Argeş. Sugestiv este faptul 
că numărul vizitatorilor cu plată din 2010 (57.626) a reuşit să 
depăşească totalul general (cu şi fără plată) cumulat al numărului de 
vizitatori din precedenţii doi ani (24.853 în anul 2008 şi 29.907 în 
anul 2009; Total general vizitatori 2008 + 2009 = 54.760). O privire 
succintă asupra situaţiei statistice de mai jos demonstrează că 
marele merit în această creştere spectaculoasă a numărului de 
vizitatori revine Cetăţii Poenari. 

Situaţia numărului de vizitatori, repartizată pe sectoare 
expoziţionale, arată astfel: 
Expoziţia Nr. total 

vizitatori 
Cu plată Fără plată sau 

cu abonament 
Planetariu 15715 12805 2910 
Istorie + Ecologie 9269 5602 3667 
Cetatea Poenari 31783 31700 83 
Castrul Roman „Jidova” 1760 1690 70 
Muzeul Sportului 
Argeşean 

2009 245 1764 

Flori de Mină 4555 2344 2211 
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Galeria de Artă Naivă 335 90 245 
Casa Verde 2155 2155 0 
Galeria de Artă 1842 882 960 
Casa Lipatti - Ciolceşti 233 113 120 
TOTAL 69656 57626 12030 

 
În 2010 au continuat vânzările de abonamente, conform 

următoarei situaţii: 
• Abonamente vândute: 807 pentru anul şcolar 2009 – 2010 şi 

450 pentru anul şcolar 2010 – 2011. Total = 1257. 
• Valoare: 1257 x 10 lei = 12570 lei 
Pentru promovarea Cetăţii Poenari, muzeul a editat şi tipărit o 

serie de materiale publicitare: 
• Ilustrate tip carte poştală – 9 modele x 3000 exemplare = 

27000 buc. 
• Pliant limba română – 8000 buc. 
• Pliant limba engleză – 5000 buc. 
• Flyere Museum Suveniruri – 5000 buc. 
 
II. Creşterea şi evidenţa colecţiilor 
În anul 2010, în urma şantierelor arheologice, cercetărilor de 

teren, donaţiilor şi achiziţiilor, colecţiile muzeului au crescut cu 1583 
piese de patrimoniu, repartizate astfel: 

- 918 – Istorie; 
- 52 – Muzeul sportului argeşean; 
- 32 – Numismatică; 
- 570 – Ştiinţele naturii; 
- 11 – Artă plastică. 
Inventarul bibliotecii muzeului a sporit cu 227 volume (achiziţii, 

donaţii şi schimburi), iar cel al fototecii – videotecii cu 96 unităţi (DVD 
şi CD). 

Pentru evidenţa colecţiilor a continuat realizarea fişelor analitice 
de evidenţă (un total de 3893 fişe realizate în 2010: 1580 fişe la 
Ştiinţele Naturii, 466 fişe la Istorie, 1847 fişe la Artă). 
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Au fost realizate nouă interviuri de arhivă cu personalităţi ale 
vieţii sportive şi administrative argeşene: Ion Pietrăreanu, Ion Barbu, 
Gheorghe Chivescu, Ilie Bărbulescu, Marian Sandu, Corneliu 
Petrescu, Ion Dulică, Ion Teodorescu, Stelian Rădulescu. 

De asemenea, la capitolul evidenţei colecţiilor muzeului, se 
adaugă următoarele: 

- determinarea unui număr de 50 plante şi 224 coleoptere şi 
lepidoptere pentru a fi inventariate în colecţia muzeului; 

- trierea a 400 exemplare de nevertebrate; 
- continuarea înregistrării digitale a colecţiilor de istorie 

modernă şi contemporană;  
- finalizarea înregistrării digitale a colecţiilor de botanică, 

entomologie, vertebrate, preparate umede; 
- finalizarea evidenţei computerizate la colecţia de fototecă – 

Ştiinţele naturii; 
- continuarea organizării pe criterii sistematice a materialului 

lepidopterologic din depozitul de entomologie. 
 
III. Activitatea de cercetare ştiinţifică, publicaţii, contracte 
Lucrările ştiinţifice (cărţi, articole, studii, sinteze) publicate de 

cercetătorii şi muzeografii Muzeului Judeţean Argeş în 2010: şase 
volume şi nu mai puţin de 43 articole ştiinţifice, după cum urmează: 

a) Volume publicate: 
Nr. 
crt. 

Autor(i) Denumire  Editura, ISBN 

1. 

Colectiv Anuarul Argesis. Seria 
Istorie, XVII, 2008 

Ed. Ordessos, 
Piteşti. 
ISSN 1453-2182, 
433 p. 

2. 

Colectiv Anuarul Argesis. Seria 
Istorie, XVI, 2008 

Ed. Ordessos, 
Piteşti,  
ISSN 1453-2182, 
190 p. 

3. 

Dragoş 
Măndescu 

Cronologia perioadei 
timpurii a celei de-a 
doua epoci a fierului 
(sec. V-III a.Chr.) între 
Carpaţi, Nistru şi 

Editura Istros, 
Brăila, 510 p., ISBN 
978-973-1871-65-3.  
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Nr. 
crt. 

Autor(i) Denumire  Editura, ISBN 

Balcani 

4. 

Marius 
Păduraru, 
Aurelian Chistol 

Comuna Bârla, judeţul 
Argeş. Studiu 
monografic 

Editura Impuls, 
Bucureşti, 995 p., 
ISBN 978-973-
8132-70-2 

5. 

Dragoş 
Măndescu 
(ediţie îngrijită, 
studiu 
introductiv, note, 
comentarii şi 
traduceri)  

Dimitrie C. Butculescu, 
Călătorii şi exploraţiuni 
arheologice în Muscel – 
Ediţia a II-a 

Editura Ars 
Docendi, Bucureşti, 
183 p. 
ISBN 978-973-558-
505-1 

6. 

Marius 
Păduraru, 
Romeo 
Maschio, Ion 
Dumitrescu 

Comuna Cuca, judeţul 
Argeş. Studiu 
monografic 

Editura Ordessos, 
Piteşti, 462 p., ISBN 
978-973-88414-9-9 

 
b) Cele 43 articole ştiinţifice publicate în periodice şi culegeri de 

studii au fost atât pe teme de ştiinţele naturii – ecologie (33 articole), 
cât şi de istorie – arheologie (10 articole). 

 
Activitatea Editurii Ordessos a Muzeului Judeţean Argeş s-a 

materializat în anul 2010 prin editarea şi publicarea a cinci volume cu 
conţinut ştiinţific: 

• Marius Păduraru, Romeo Maschio, Ion Dumitrescu, Comuna 
Cuca, judeţul Argeş. Studiu monografic. 

• Dan Dimulescu, Jurnal de călătorie. Chemarea munţilor. 
• Ioana Cristache – Panait, Biserici de lemn din judeţul Argeş. 
• Argesis. Studii şi comunicări – Seria Istorie, XVIII/2009. 
• Argesis. Studii şi comunicări – Seria Ştiinţele Naturii, 

XVII/2009. 
Contract de cercetare în derulare: Studiul corologic al 

categoriilor sozologice din flora judeţului Argeş, pentru refacerea 
fitopopulaţiilor periclitate prin metode convenţionale şi biotehnologice 
de înmulţire. PNCDI 2 – Program 4 - "Parteneriate în domeniile 
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prioritare", finanţat de Centrul Naţional de Management Programe 
din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Beneficiar: 
Universitatea din Piteşti, Muzeul Judeţean Argeş, BIOPHAN 
Băiculeşti. Coordonator: conf. univ. dr. Valeriu Alexiu. 

Proiect de promovare turistică declarat eligibil REGIO: 
Muzeul Judeţean Argeş – moştenire culturală, istorie şi continuitate. 
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. 
Coordonator: Elena Stâlpeanu. 

Sesiuni de comunicări ştiinţifice: 
Specialiştii muzeului au participat în anul 2010 la 17 manifestări 

ştiinţifice (sesiuni de comunicări ştiinţifice), trei dintre ele fiind 
organizate de muzeu, iar 14 de alte instituţii (muzee, universităţi, 
institute de cercetare etc.). 

Manifestările ştiinţifice organizate de muzeu în anul 2009 au fost 
trei sesiuni de comunicări ştiinţifice cu caracter naţional şi 
internaţional: 

• Ecosinteze şi etnosinteze carpatine – ediţia a XLI-a – 
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Muzeului 
Judeţean Argeş (28 – 29 octombrie), manifestare de 
prestigiu a muzeului, unde specialişti din întreaga ţară,  în 
cadrul a două secţiuni, au prezentat un număr de 61 
comunicări. Din partea muzeului, au prezentat comunicări: 
Spiridon Cristocea, Marius Păduraru, Romeo Maschio, 
Valeriu Alexiu, Daniela Stancu, Cristina Constantinescu, 
Nicolae Lotrean şi Adrian Mestecăneanu. 

• Sesiunea Comisiei de Istorie a Oraşelor din România (28 – 
29 octombrie). Din partea muzeului a comunicat Dragoş 
Măndescu.    

• Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură, ediţia a X-a 
(22 – 23septembrie). Din partea muzeului a comunicat 
Dragoş Chistol. 

Personalul de specialitate al muzeului a participat la 14 
manifestări ştiinţifice şi culturale de profil organizate de alte instituţii, 
atât cu caracter naţional, cât şi internaţional:  

• Adunarea generală a Reţelei Naţionale a Muzeelor din 
România, Daneş – Dumbrăveni Sibiu, 5 – 7 martie (Spiridon 
Cristocea). 
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• Colocviul de Arheometalurgie, Institutul de Arheologie 
Bucureşti, 15 aprilie (Dragoş Măndescu). 

• Colocviul Arhitectură Restaurare Arheologie, Institutul de 
Arheologie Bucureşti, 22 – 24 aprilie (Dragoş Măndescu).  

• Sesiunea naţională de rapoarte arheologice, ediţia a 44-a, 
Suceava, mai (Spiridon Cristocea, Marius Păduraru). 

• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Câmpulung, 
septembrie (Marius Păduraru, Ion Dumitrescu). 

• Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Monumentul", Iaşi, 
octombrie, (Spiridon Cristocea, Marius Păduraru). 

• Simpozionul Educaţia muzeală – programe şi perspective, 
Muzeul Goleşti, 14 octombrie (Daniela Stancu, Cristina 
Constantinescu, Nicolae Lotrean). 

• Congresul de Zoologie, Muzeul Naţional Grigore Antipa, 
Bucureşti (Cristina Constantinescu).  

• Conferinţa de cercetare astronomică, Bucureşti, septembrie 
(Ion Drăgoi şi Ioan Oprescu). 

• Workshop Planificarea strategică a activităţii de relaţii publice 
în muzee, 6 – 8 octombrie, Bucureşti (Cristina 
Constantinescu, Elena Stâlpeanu). 

• Workshop Teatrul de umbre la muzeu, Bucureşti, 4 – 6 
octombrie (Daniela Stancu). 

• Sesiunea Naţională de Conservare – Restaurare, Muzeul 
Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", Bucureşti (Magda Alexe). 

• Sesiunea de conservare – restaurare de la Muzeul Goleşti 
(Reghina Măceşeanu). 

• Sesiunea de conservare – restaurare de la Muzeul 
Câmpulung (Reghina Măceşeanu). 

 
IV. Conservare, restaurare 
Activitatea laboratoarelor de restaurare ale muzeului în anul 

2010 se reflectă în cele 56 piese de patrimoniu restaurate şi 
consolidate: 

− Laboratorul de restaurare metale (Cristian Deliu): 17 piese şi 
seturi metalice restaurate (şase piese din patrimoniul 
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Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, set componente 
metalice trăsură, akinakes, vârf de suliţă, trei zăbale din 
epoca fierului, topor de luptă, set cuie romane, amnare, 
baionetă, obiecte din şantiere arheologice); 

− Laboratorul de restaurare lemn (Luigi Şuta): patru piese 
restaurate (lucrări de consolidare, tratamente specifice: sicriu 
monoxylă, baston Brătianu, ramă oglindă Rocaille, "Stâlpul 
Iubirii" de Gh. Iliescu – Călineşti); 

− Laboratorul de restaurare ceramică (Ancuţa – Elena Soare): 
25 piese  şi loturi ceramice restaurate (14 ornamente 
arhitectonice, un urcior Băjeşti, un vas Ferigile, o farfurie de 
porţelan de sec. XIX, un vas Glavacioc, un lot de 54 piese 
ceramice Cetăţeni neîntregibile, două obiecte decorative de 
exterior, un lot de 50 piese Valea Stânii neîntregibile, două 
olane Vultureşti, un lot de piese ceramice Jidova 72 
fragmente). 

− Laboratorul de naturalizare (Adrian Mestecăneanu): zece 
păsări restaurate (uliu păsărar, cinteză, sitar de mal, două 
presuri aurii, găinuşă de baltă, nagâţ, prepeliţă, călifar roşu, 
cucuvea). 
  

V. Activitate cultural – educativă 
În anul 2010, muzeul a continuat să realizeze parteneriate de 

colaborare cu unităţile de învăţământ din judeţul Argeş, fiind 
încheiate în acest an peste 100 de astfel de parteneriate cu şcoli, 
licee şi grădiniţe. 

Au fost organizate în decursul anului 2010 cinci simpozioane ce 
au marcat evenimentele istorice importante sau au omagiat unele 
personalităţi, toate aceste acţiuni desfăşurându-se cu participarea 
activă a şcolilor sau colegiilor din Piteşti:  

− Simpozion 24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor (20 
ianuarie – Amfiteatru);  

− Împreună pentru viitorul Terrei – Simpozion internaţional 
organizat împreună cu Şcoala nr. 11 din Piteşti (11 aprilie – 
Amfiteatru şi Galeria de Artă Naivă); 

− Simpozion Rudolf Schweitzer – Cumpăna, cu colaborarea 
elevilor de la Colegiului I.C. Brătianu, clasa prof. Nicoleta 
Barbu (8 mai – Galeria de Artă);  
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− Simpozion "9 Mai – o zi cu multiple semnificaţii" şi proiecţie 
film artistic Carol I (7 mai – Amfiteatru); 

− Simpozion 1 Decembrie – Constituirea Statului Unitar 
Român (30 noiembrie – Amfiteatru). 
 

 
5. MUZEUL POMICULTURII ŞI VITICULTURII GOLEŞTI 
 

 
 
În anul 2010, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti şi-a 

desfăşurat activitatea în baza strategiei de dezvoltare şi a agendei 
principalelor manifestări, aprobate de Consiliul Judeţean Argeş, în 
limitele alocaţiei bugetare acordate. 

Obiectivele propuse au fost finalizate, fiind prezentate în 
continuare pe baza criteriilor derivate din funcţiile principale ale 
muzeului. 

 
I. Cercetare Ştiinţifică – Teme de cercetare: 
În perioada iunie – septembrie 2010, s-au efectuat deplasări 

într-un număr de 19 localităţi din zona Valea Argeşelului, pentru 
culegerea de informaţii referitoare la monumentele de arhitectură 
populară păstrate in situ, în vederea realizării unui catalog cu aceste 
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monumente, urmând ca expoziţia cu monumentele şi realizarea 
catalogului să se realizeze în anul 2011. 

Alte teme de cercetare realizate au fost:  
 Obiceiuri de nuntă din Valea Şieului şi Valea Mureşului; 
 Ritualuri de nuntă în Argeş şi Muscel; 
 Genealogia Goleştilor – trecut şi prezent; 
 Alexandru Golescu – Negru (Arăpilă) – personalitatea şi 

activitatea politică; 
 Pedagogie muzeală – actualitate şi perspective; 
 Olăritul în judeţul Argeş; 
 Interiorul locuinţei şi funcţionalitatea ei; obiceiuri de peste an; 

folclor; portul popular în zona etnografică Argeş – Muscel; 
 Tudor Vladimirescu şi Revoluţia de la 1821; 
 Nicolae Golescu – personalitate şi activitate politică; 
 Obiceiuri pascale la români; 
 Muzeul în societatea postmodernă; relaţia muzeu – public, 

studiu de caz: muzeele din judeţul Argeş; 
 Satul românesc în opera lui Lucian Blaga; 
 Obiceiuri de naştere în Muscel; 
 Tradiţii şi obiceiuri: nunta în Argeş; 
 Obiceiuri de muncă: arta ţesutului în Argeş; 
 Obiceiuri de Sfântul Dumitru; 
 Arhitectura vernaculară în nordul judeţului Argeş. 
Cercetarea ştiinţifică a fost realizată în arhive, biblioteci şi pe 

teren, având ca obiective: depistarea, în vederea achiziţionării, a 
obiectelor cu valoare etnografică şi artistică, elaborarea, susţinerea 
şi publicarea comunicărilor, referatelor ştiinţifice şi articolelor de 
presă. 

Rezultatele cercetării au fost valorificate, de asemenea, la 
prezentarea unor studii şi comunicări ştiinţifice la simpozioanele şi 
sesiunile anuale de referate ştiinţifice ale altor muzee din judeţ şi din 
ţară. 

Cercetarea etnografică de teren a avut următoarea tematică: 
 aşezări tradiţionale; 
 arhitectură populară; 
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 ocupaţii şi meşteşuguri; 
 obiceiuri şi tradiţii de muncă; 
 obiceiuri sociale şi familiale; 
 etnologie urbană – interferenţe. 

 
II. Îmbogăţirea Patrimoniului Muzeal a avut ca scop 

completarea tematicii expoziţionale a Muzeului în aer liber, 
îmbogăţirea patrimoniului muzeal al colecţiilor secţiilor, 
precum şi reorganizarea expoziţiei de bază a Secţiei de 
istorie – pedagogie - Conacul Goleştilor. 

Îmbogăţirea patrimoniului s-a realizat prin: 
− achiziţii: 325 obiecte; 
− donaţii: 132 obiecte. 
Total obiecte: 457, înregistrate cu numerele 52.693 – 53.150. 
De asemenea, au fost demontate şi transferate, în muzeu: 

Casa bătrânească din Albota şi Casa de pomicultor din Stâlpeni 
(sec. XIX, monument istoric clasa B), amândouă urmând a fi 
remontate în anul 2011. 

 
III. Valorificarea Patrimoniului Muzeal s-a realizat, în 

conformitate cu agenda manifestărilor cultural – artistice şi 
ştiinţifice, de către colectivul ştiinţific: 
 „Poetul nepereche” – Mihai Eminescu, simpozion, 14 

ianuarie 2010 
Manifestarea a fost dedicată aniversării a 160 de 

ani de la naşterea  marelui poet naţional, făcând parte 
din programul de pedagogie muzeală iniţiat de colectivul 
ştiinţific al instituţiei şi s-a derulat sub forma dialogului 
între elevi şi specialişti din muzee şi şcoli. 

 „Unire-n cuget şi-n simţiri” – 190 de ani de la naşterea 
lui Alexandru Ioan Cuza, simpozion, 21 ianuarie 2010. 

Comunicările ştiinţifice prezentate s-au axat pe 
evocarea personalităţii domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza şi pe cea a momentelor semnificative ce au 
condus la Unirea de la 1859. 

Din sumarul lucrărilor, menţionăm:  
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• Despre personalitatea domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza; 

• Unirea – încă un pas către modernizare; 
• Contextul internaţional al Unirii de la 1859. 

 „Ziua internaţională a limbii materne”, simpozion, 18 
februarie 2010  

Simpozionul a făcut parte din programul de 
pedagogie muzeală şi s-a derulat sub forma dialogului 
între elevii şi muzeografii participanţi. 

Din sumarul lucrărilor susţinute, menţionăm: 
• Originea Zilei internaţionale a limbii materne; 
• Limbi dispărute…; 
• Limbi materne vorbite pe  Glob; 
• Primele atestări ale limbii române; 
• Dialecte ale limbii române; 
• Iordache Golescu şi limba română; 
• Limba română în prezent. 

 „Dragobete – sărbătoarea dragostei la români”, ediţia a 
IV-a, 22 februarie 2010 

Evenimentul s-a desfăşurat în Sala Mare a 
Teatrului „Alexandru Davila”, reunind în spectacol sute 
de elevi de la şcolile generale nr. 12, 15, Liceul Teoretic 
„Ion Barbu”, precum şi de la Colegiile Naţionale Liceale 
„Zinca Golescu”, „Alexandru Odobescu” şi „I.C. 
Brătianu”, din Piteşti – actori şi spectatori ai unui 
program tineresc şi atractiv, axat pe tematica tradiţiei. 

Alături de organizatori, colaboratorii noştri  de la 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog – 
Argeş,  Asociaţia Sprijin pentru Viaţă şi Asociaţia Salvaţi 
Copiii – filiala Argeş au  contribuit, material,  pentru 
sprijinirea familiei greu încercate. 

 „Personalităţi culturale şi politice din familia Goleştilor”, 
simpozion, 25 februarie 2010 

Conacul Goleştilor a găzduit o ediţie dedicată 
personalităţilor din familia Davila, înrudită cu familia 
Golescu. 
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Simpozionul, care a făcut parte din proiectul 
educaţional Istoria – pasiunea mea, a fost o incursiune 
– prezentare (power-point) despre momentele inedite 
din viaţa şi activitatea membrilor familiei Davila. 

 „Obiceiuri de înmormântare în zona Argeş sud”, 
cercetare de teren şi film documentar, februarie 2010 

 „Mărţişorul – trecut şi prezent”, ediţia a III-a   
În perioada 26 februarie – 1 martie 2010, în 

conacul de la Goleşti, elevi ai Şcolii „Radu Golescu” – 
Goleşti, Şcoala nr. 1 Ştefăneşti şi Şcoala nr. 9 Piteşti au 
participat la atelierul – expoziţie de creaţie.  

Evenimentul a făcut parte dintr-o suită de acţiuni 
culturale consacrate tradiţiilor româneşti, rolul muzeului 
fiind acela de a aduna şi a expune mărţişoarele  create 
de micii artişti. 

 „Să ne cunoaştem trecutul”- Proiect educaţional 
judeţean, cuprinzând un concurs de cunoştinţe muzeale 
derulat în perioada 3 martie –  15 iunie 2010. 

 „Femeia ieri – femeia azi”, ediţia a III-a, masă rotundă, 8 
martie 2010 

Dezbaterea s-a desfăşurat la conacul Goleştilor, 
având ca invitate personalităţi feminine argeşene, 
reprezentative pentru domeniile: sănătate, magistratură, 
învăţământ, cultură, mediul de afaceri. 

 „Obiceiuri pascale – încondeierea ouălor”, ediţia a III-a, 
atelier de creaţie populară, 22 – 28 martie 2010 

În perioada 29 martie – 1 aprilie 2010, la sediul 
Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti, a fost 
deschis un atelier de încondeiere a ouălor de Paşti. Au 
participat peste 100 de elevi, de la Şcoala Renault, 
Şcoala Generală nr. 20 „Tudor Vladimirescu” - Piteşti, 
Şcoala „Banul Radu Golescu” – Goleşti, Şcoala 
Specială Valea Mare, Căminul Cultural Călineşti, Şcoala 
Generală Vrăneşti, Şcoala Generală Văleni, Şcoala 
Generală Călineşti şi Şcoala Generală Râncăciov, 
însoţiţi de cadre didactice; aceştia au fost iniţiaţi în 
tainele încondeierii ouălor sub îndrumarea creatoarei 
populare Liliana Vasile, din Galeş – Argeş. 
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 „Ziua mondială a Cărţii”, simpozion, 15 aprilie 2010 
În conacul Goleştilor, a fost prezentată expoziţia 

temporară Carte veche, cu ocazia Zilei Mondiale a 
Cărţii, a Drepturilor de Autor şi a Zilei Bibliotecarului. 

Manifestarea, iniţiată şi coordonată de colectivul 
ştiinţific al Muzeului Goleşti, a beneficiat de prezenţa 
specialiştilor de la Biblioteca Judeţeană Argeş  Dinicu 
Golescu şi de cea a elevilor de la Colegiul Naţional I. C. 
Brătianu – Piteşti şi de la Şcoala  Radu Golescu – 
Goleşti, care au susţinut comunicări dedicate celor două 
evenimente. 

 „Obiceiuri de naştere în Muscel”, cercetare de teren şi 
film documentar, aprilie 2010 

 „Sfântul Gheorghe – purtătorul de biruinţă”, masă 
rotundă, 22 aprilie 2010 

Sumarul lucrărilor prezentate cuprinde:  
• Sfântul Gheorghe – creştinism şi istorie; 
• Sângeorz – Anul nou pastoral. 
La eveniment, au participat elevi şi cadre didactice 

din Ştefăneşti.  
 „Ziua Internaţională a Europei”,  simpozion judeţean, 6 

mai 2010 
Manifestarea s-a derulat în colaborare cu 

Biblioteca Judeţeană Argeş,  Şcoala nr. 8, Palatul 
Copiilor din Piteşti şi Şcoala Merişani, care au prezentat 
un program dedicat evenimentului. 

Din tematica lucrărilor susţinute de elevi: 
• Ideea de Uniune Europeană de-a lungul timpului; 
• Scurt istoric al Uniunii Europene; 
• Semnificaţia Zilei de 9 mai. 

 Evenimentul s-a înscris în seria 
manifestărilor culturale, din cadrul celei de-a IV-a ediţii a 
Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului. 

 „Obiceiuri tradiţionale din ciclul familial”, ediţia a II-a, 
simpozion judeţean, 11 mai 2010 
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Manifestarea a avut ca obiectiv prezentarea 
obiceiurilor sociale legate de momentele fundamentale 
ale existenţei umane: naşterea, botezul, căsătoria şi 
moartea.  

Specialiştii muzeului au susţinut referate bazate pe 
cercetare etnografică: 1. Naşterea, botezul şi 
ursitoarele, 2. Aspecte ale nunţii şi 3. Riturile de trecere 
– în zona etnoculturală Oltenia. 

 „Târgul Moşilor de vară”, ediţia a XXIX-a,  manifestare 
naţională, 13 – 16 mai 2010 

Manifestarea s-a înscris în suita evenimentelor 
organizate în cadrul Sărbătorilor Argeşului şi 
Muscelului, fiind apreciată, în egală măsură, de 
instituţiile de cultură din ţară, de publicul iubitor de artă 
populară, precum şi de renumiţi meşteri populari, 
participanţi consecvenţi la expoziţiile autohtone de 
creaţie populară. 

 „Ziua Internaţională a Muzeelor – Noaptea muzeelor”, 
simpozion judeţean, 17 – 18 mai 2010 

Acţiunea s-a înscris în seria manifestărilor 
naţionale  şi internaţionale cuprinse în programul 
Noaptea Muzeelor, eveniment de succes iniţiat de 
Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, din anul 
2004. 

În data de 17 mai, în parcul domeniului feudal, s-a 
desfăşurat un spectacol muzical – artistic susţinut  de 
cei mai talentaţi elevi ai colegiilor şi liceelor piteştene: 
Dinu Lipatti, Zinca Golescu, I.C. Brătianu, Alexandru 
Odobescu, Ion Barbu, precum şi de grupul studenţesc 
EFFATTA al Asociaţiei Surzilor din Piteşti. 

Ziua Internaţională a Muzeelor(18 mai), inaugurată 
de Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), în 1977, 
este un eveniment anual sărbătorit de muzeele din toată 
lumea. Astfel, Muzeul Goleşti şi-a deschis porţile gratuit 
tuturor vizitatorilor săi, pregătind spectacole pe 
parcursul întregii zile, susţinute de: Şcoala Populară de 
Arte, Centrul Cultural Mioveni şi Palatul Copiilor din 
Topoloveni.  
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Evenimentul a făcut parte din Calendarul ediţiei a 
IV-a a Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului.  

 „Repere de actualitate în conservare şi restaurare”, 
ediţia a V-a, simpozion naţional, 18 mai 2010 

Au participat specialişti cu experienţă şi rezultate  
remarcabile aplicate din marile instituţii româneşti: 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional - Centrul de 
perfecţionare a specialiştilor din cultură, Universitatea 
Piteşti, Muzeul Judeţean Argeş, Muzeul Olteniei – 
Craiova, Complexul muzeal Naţional „Curtea 
Domnească” – Târgovişte, Muzeul Municipal 
Câmpulung, Muzeul Municipal Curtea de Argeş, Muzeul 
Judeţean Buzău. 

Din tematica lucrărilor susţinute, menţionăm: 
• Priorităţi de conservare asupra unor tezaure 

monetare aflate în custodia BNR, între anii 1980 
– 1999; 

• Conservarea centrului istoric al oraşului Curtea 
de Argeş; 

• Îndepărtarea depunerilor aderente şi 
neaderente la icoana troiţei Cuca-Argeş, din 
Muzeul Goleşti. 

În acest context, la conacul Goleştilor, s-a deschis 
şi expoziţia temporară  Obiecte restaurate din 
patrimoniul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti, 
cuprinzând lucrări semnificative de restaurare în piatră, 
lemn, textile, pictură. 

 „Festivalul Căluşului la Goleşti”, ediţia a III-a, 
manifestare cultural – artistică, 20 mai 2010 

Spectacolul din parcul domeniului feudal al 
Goleştilor a fost susţinut de renumite ansambluri de 
căluşari din comuna Stolnici şi, respectiv, de ansamblul 
folcloric al Casei de Cultură din Corbi. 

 „Tudor Vladimirescu – 230 de ani de la naştere”, 
simpozion judeţean, 27 mai  2010 

În foişorul de la Goleşti, Tudor Vladimirescu a trăit 
ultimele 3 zile de libertate. În 21 mai 1821, el a fost 
capturat de soldaţii lui Alexandru Ipsilanti. 
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Simpozionul a făcut parte din proiectul educaţional 
Istoria – pasiunea mea, iar dintre lucrările susţinute, 
cităm: 

• Premisele şi contextul declanşării revoluţiei din 
1821; 

• Tudor – simbol al redeşteptării naţionale a 
românilor; 

• Imaginea lui Tudor Vladimirescu în mediile 
politico-diplomatico-culturale ale vremii şi în 
scrierile unor călători străini. 

Evenimentul s-a înscris în calendarul cultural al 
Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului.  

 „Cântecele şi jocurile copilăriei”, ediţia a III-a, 
manifestare cultural – artistică, 1 iunie 2010 

Programul cultural – artistic al evenimentului a 
cuprins dansuri populare şi moderne, scenete, teatru 
şcolar, cântece şi poezii, susţinute de tinerii artişti ai 
ansamblului „Dorul”, trupei „Star Fix” şi Şcolii speciale 
Valea Mare. Fanfara teatrului Alexandru Davila a 
susţinut un concert. 

La manifestare au participat 250 de elevi de la 
şcolile generale nr. 9 şi nr. 20 – Piteşti, Şcoala Văleni – 
Călineşti, „Radu Golescu”– Goleşti şi Şcoala 
„Constantin Brâncoveanu” – Ştefăneşti, de la liceele 
„Ion Cantacuzino”, „Armand Călinescu”, Colegiul 
Naţional „Zinca Golescu” – Piteşti, Grădiniţa Specială - 
Piteşti, însoţiţi de cadre didactice. 

 „Festivalul teatrului de copii şi tineret – Lumea satului”, 
4 – 5  iunie 2010 

În cadrul manifestării, au fost interpretate scenete 
sau monologuri, având ca temă principală viaţa satului 
tradiţional românesc, reflectată în scrierile lui Ion 
Creangă, Petre Dulfu, Dinu Săraru, Marin Preda, Mircea 
Sântimbreanu, Marin Sorescu.  Capra cu trei iezi, 
Păcală şi Tândală, Duşmancele… sunt câteva dintre 
scenetele care au fost interpretate de participanţi. 

La festival, au participat elevi de la şcolile nr. 6 
„Nicolae Bălcescu”, nr. 8, 16, din Piteşti, Palatul copiilor 



 

 

RA
PO

RT
UL

 P
RE

ŞE
D

IN
TE

LU
I  

20
10

 

102 

– Piteşti,  Şcoala nr. 2 „Vintilă Brătianu” – Ştefăneşti, 
Şcoala nr. 1 – Topoloveni, precum şi de la  Colegiile 
Naţionale  „Zinca Golescu”, „Alexandru Odobescu” - 
Piteşti, „Vlaicu Vodă” – Curtea de Argeş şi de la liceele  
„Mihai Viteazul”, „Ion Barbu” – Piteşti şi „Iulia 
Zamfirescu” – Mioveni.  

 Juriul a reunit nume celebre ale teatrului şi 
filmului românesc: actriţa Luminiţa Borta, regizorul 
Bogdan Cioabă şi actorul Răzvan Fodor. 

În pauzele spectacolului, participanţii şi invitaţii au 
vizitat expoziţiile muzeului şi parcul de iniţiere în 
echitaţie. 

 „Ziua Mondială a Mediului”, masă rotundă, 3 iunie 2010  
La eveniment au fost invitaţi, alături de colectivul 

Muzeului Goleşti, reprezentanţi ai Agenţiei Protecţiei 
Mediului – Argeş, specialişti de la Muzeul Judeţean 
Argeş, cadre didactice şi elevi de la Şcolile Miceşti, 
Purcăreni, Goleşti. 

Tematica mesei rotunde a pus în discuţie: 
• Rolul pădurilor în diminuarea nivelului emisiilor 

de gaze cu efect de seră, întrucât acţiunile de 
despădurire sunt responsabile pentru 20% din 
emisiile care contribuie la încălzirea globală; 

• Tehnologii şi strategii “low-carbon” mai eficiente 
din punct de vedere economic, ecologic şi 
social; diminuarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră -  tranziţia către o economie fără carbon; 

• Impactul poluării asupra sănătăţii; 
• Reciclarea gunoiului – o metodă eficientă de 

diminuare a poluării; 
• Maşini ecologice, energie ecologică. 

 „Meşteşugul confecţionării podoabelor tradiţionale”, 
atelier de creaţie populară, 21 iunie – 02 iulie 2010 

Atelierul de creaţie populară Arta confecţionării 
podoabelor tradiţionale, coordonat de creatoarea 
populară Virginia Linul din Bistriţa Năsăud, a făcut parte 
din seria manifestărilor cultural – artistice cuprinse în 
ediţia a IV-a a Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului. 
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Creaţiile micilor meşteri – bijutieri au fost expuse, 
ulterior, în conacul Goleştilor, cele mai bune dintre ele 
fiind premiate de partenerii instituţiei noastre: Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Argeş şi 
Asociaţia „Suflet pentru Suflet XXI” şi „Sprijin pentru 
Viaţă”. 

 „Rădăcinile tradiţiei ”- Proiect educaţional judeţean, 21 – 
25 iunie 2010 

 „Sânzienele – sărbătoarea luminii la români”, ediţia a III-
a,  manifestare cultural – artistică, 24 iunie 2010 

Evenimentul a fost cuprins în Calendarul 
Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului. 

 „Ziua Drapelului”, masă rotundă, 25 iunie 2010 
La eveniment au participat, alături de colectivul 

ştiinţific al Muzeului,  ANVR – filiala judeţului Argeş, 
Asociaţia Basarab I – a cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere – din Argeş, Corul Veteranul – Cercul Militar 
Piteşti şi elevi argeşeni însoţiţi de cadre didactice. 

Din program, amintim: 
• Istoricul şi semnificaţia Zilei Drapelului; 
• Cântece despre drapel; 
• Am luptat sub drapelul patriei - evocări istorice. 

  „Pictura icoanelor pe lemn”, ediţia a VI-a, atelier de 
creaţie populară, 12 – 23 iulie 2010 

Atelierul de creaţie populară Pictura icoanelor pe 
lemn a fost coordonat de pictorul Florian Colea din 
Târgovişte.  

Pe parcursul a două săptămâni 110 de elevi au 
descoperit tainele pictării icoanelor pe lemn. 

Creaţiile micuţilor au fost, ulterior, reunite într-o 
expoziţie temporară, la conacul Goleştilor, cele mai 
bune dintre ele fiind premiate de organizatorii şi 
partenerii implicaţi în acţiune, respectiv: Agenţia 
Naţională Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog - Argeş, Asociaţiile Sprijin pentru 
viaţă, Suflet pentru suflet XXI şi Fundaţia Lumină în 
suflet. 
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 „Obiceiuri de Sfântul Ilie”, simpozion judeţean,  20 iulie 
2010. 

 „Meşteşugul ţesăturilor din lână”, ediţia a IV-a, atelier de 
creaţie populară, 26 iulie –  6 august 2010 

Atelierul de creaţie populară a fost coordonat de 
restauratoarea Malvine Mocenco. 

Pe parcursul a două săptămâni, 50 de copii au 
învăţat meşteşugul ţesutului pe gherghef.  

Creaţiile micuţilor au fost, ulterior, expuse la 
conacul Goleştilor, cele mai bune dintre ele fiind 
premiate.  

  „Ziua Imnului de Stat”, masă rotundă, 27 iulie 2010 
La colocviu, au participat, alături de colectivul 

ştiinţific al Muzeului Goleşti, ANVR – filiala judeţului 
Argeş, Asociaţia Basarab I – a cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere – din Argeş, Corul Veteranul al 
Cercului Militar Piteşti şi  elevi de la şcoli generale din 
Piteşti, Ştefăneşti, Goleşti, Râncăciov, Vrăneşti, Văleni 
şi Călineşti, însoţiţi de cadre didactice. 

Din programul evenimentului, cităm: 
• Istoricul şi semnificaţia Zilei Imnului de Stat; 
• Evocări istorice despre imn; 
• Corul Veteranul – recital muzical. 

 „Elena Stoica şi micii pictori de la Corbeni”, ediţia a II-a, 
Tabără de creaţie cu tematică etnografică, 16 – 27 
august  2010 

Pictoriţa şi profesoara Elena Stoica a devenit 
cunoscută lumii de pe toate continentele, împreună cu 
copiii pictori ai Cercului de pictură Culoare şi vis, 
obţinând peste 100 de premii la festivaluri naţionale şi 
internaţionale. 

 „Tradiţii şi obiceiuri – Nunta în Argeş”, cercetare 
etnografică de teren şi film documentar , august 2010 

 „Fiii Argeşului”, ediţia a IV-a, eveniment naţional,  
septembrie 2010 

În cadrul Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului, 
sâmbătă, 4 septembrie 2010, la Muzeul Viticulturii şi 
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Pomiculturii – Goleşti, a avut loc întâlnirea FIILOR 
ARGEŞULUI, ediţia a IV-a, la care au fost invitate să 
participe elitele argeşene apreciate oficial pentru 
incontestabila lor valoare profesională şi morală. 

Programul manifestării a cuprins:  
• Acordarea titlului şi distincţiei de FIU/FIICĂ AL/A 

ARGEŞULUI ŞI CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
JUDEŢULUI ARGEŞ, pentru domeniile: Justiţie, 
Armată, Religie; 

• Lansarea Catalogului Fiii Argeşului, volumul al 
III-lea; 

• Inaugurarea Expoziţiei şi Fondului Documentar 
Fiii Argeşului; 

• Târgul Micilor Meşteşugari, la care au participat 
30 de copii de la şcoli generale şi grădiniţe din 
judeţul Argeş, prezenţi la taberele de creaţie 
populară organizate de instituţia noastră. 
Acestora li s-au alăturat şi meşteri populari 
consacraţi pe plan naţional, invitaţi la a XVII-a 
ediţie a târgului de profil. 

• Spectacolul muzical – coregrafic, folcloric şi de 
muzică uşoară a fost susţinut de: Fanfara 
Teatrului Alexandru Davila – Piteşti, Ansamblul 
folcloric Dorul şi Orchestra Doina Argeşului ale 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale, precum şi de 
solişti ai Şcolii Populare de Arte şi Meserii – 
Piteşti; 

• Inaugurarea Primăriei Hârseşti – Argeş şi a 
Casei de pomi-viticultor Văleni Prahova. 

 „Târgul Meşterilor Populari”, ediţia a XVII-a, 2 – 5 
septembrie 2010. 

 „Obiceiuri de muncă. Arta ţesutului în Muscel”, 
cercetare etnografică de teren şi film documentar, 
septembrie – octombrie 2010 

 „Ziua Mondială a Animalelor”, masă rotundă, 4 
octombrie 2010 
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Evenimentul a reunit, alături de colectivul ştiinţific al 
Muzeului, elevi de la şcolile nr. 8 din Piteşti şi „Radu 
Golescu” din Goleşti, care au prezentat un program 
literar – artistic (compuneri despre animalele de 
companie, recitări, carnaval cu măşti). 

 „Educaţie  muzeală – programe şi perspective”, 
simpozion judeţean, 14 octombrie 2010 

Manifestarea şi-a propus să evidenţieze noile 
metode şi tendinţe educaţionale ca o alternativă la cele 
tradiţionale şi în strânsă relaţie cu programa şcolară. 
Totodată, simpozionul a avut drept obiectiv schimbul de 
experienţă în ceea ce priveşte strategia şi procedeele 
educaţionale între instituţiile participante, în perspectiva  
elaborării unor programe comune, menite să atragă un 
număr cât mai mare de elevi. 

 „Integrarea persoanelor cu dizabilităţi în viaţa muzeului 
de la Goleşti”, program artistic, 21 octombrie 2010 

Colectivul Muzeului Goleşti a invitat un grup de  
persoane cu deficienţe de auz, coordonat de  
inspectorul – interpret Florin Iorga, din cadrul Asociaţiei 
Naţionale a Surzilor din România, filiala Piteşti. 

Invitaţii au susţinut un program artistic, din 
cuprinsul căruia amintim: 

• Dezvăluiri din experienţa şi trăirile persoanelor 
cu deficienţe de auz; 

• Mărul şi Viermele, Drama unui mim – episoade 
de pantomimă; 

• Funcţionarul public – teatru mimat. 
• „Focul lui Sumedru”, 25 octombrie 2010 
Specialiştii instituţiei noastre au prezentat lucrări cu 

tematica menţionată, la eveniment participând elevi ai 
şcolii generale „Radu Golescu” – Goleşti. 

 „Obiceiuri de Sfântul Dumitru”, cercetare etnografică de 
teren şi film documentar, 26 octombrie 2010 

  „Doine şi balade în tradiţia românească”, masă 
rotundă, 18 noiembrie 2010 
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 „Marea Unire de la 1918”, masă rotundă, 25 noiembrie 
2010 

Manifestarea a făcut parte din programul de 
educaţie muzeală Istoria – pasiunea mea,  iniţiat de 
colectivul Muzeului Goleşti.  

În cadrul mesei rotunde, specialiştii  instituţiei 
noastre şi profesori de istorie din Argeş au susţinut 
expuneri  privind: 

• Considerente generale asupra Marii Uniri; 
• Marea Unire în izvoarele narative; 
• Activitatea politică internă pentru Unirea tuturor 

românilor; 
• Imaginea Reginei Maria în amintirile oamenilor 

politici.  
 „Sfântul Andrei, apostolul lupilor”, masă rotundă, 30 

noiembrie 2010 
La manifestare au participat muzeografi şi 

specialişti de la Biblioteca Judeţeană Argeş,  care au 
prezentat lucrări legate de tematică. 

 „Bucuria sărbătorilor de iarnă – Sfântul Ierarh Nicolae”, 
ediţia a III-a, manifestare cultural – artistică, 6 
decembrie 2010 

 „Deschide uşa, creştine!”, ediţia a VI-a, manifestare 
folclorică – colinde tradiţionale, 13 – 17 decembrie 2010 

Au participat colindători de la grădiniţa 
Kindergarten – Ştefăneşti, Centrul educaţional Maria 
Pro Day – Piteşti, Centrul Cultural – Mioveni, Asociaţia 
de Pensionari Viaţă lungă – Mioveni şi de la şcoli 
generale din Goleşti, Suseni, Ştefăneşti, Mioveni, 
Călineşti şi Piteşti. 

 „Premiile Muzeului Goleşti pentru promovarea tradiţiilor 
şi obiceiurilor de odinioară”, manifestare cultural – 
artistică, 15 decembrie 2010 

La Biblioteca Judeţeană Argeş Dinicu Golescu, 
Sala de Conferinţe, a avut loc decernarea Premiilor 
Muzeului Goleşti pentru promovarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor de odinioară. 
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În acest context, au fost premiate cadrele didactice 
care, pe parcursul anului 2010, s-au implicat în mod 
autentic în proiectele educaţionale iniţiate şi organizate  
de Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti. 

 
IV. Expoziţii 

 „Simfonia lalelelor”, Expoziţie cu vânzare de artă 
populară, 28 martie 2010 

 „Ziua mondială a Cărţii”, 15 aprilie 2010 - expoziţie 
temporară de Carte veche, cu ocazia Zilei Mondiale a 
Cărţii, a Drepturilor de Autor şi a Zilei Bibliotecarului. 

 „Tradiţii populare româneşti”, expoziţie temporară la 
Palatul Parlamentului Europei, Bruxelles, iunie 2010 

 „Arome şi parfumuri orientale” – expoziţie temporară în 
parteneriat cu Muzeul de Etnografie Braşov 

 „Dansul şi costumul popular”, expoziţie internaţională de 
pictură, 11 august 2010 

Evenimentul, care a fost găzduit de Bolniţa Banului 
Radu Golescu, i-a avut ca oaspeţi pe domnul Mihailo 
Lisanin, organizatorul Concursului Internaţional pentru 
tinerii pictori, directorul Galeriei de Artă din Celje, 
Slovenia şi pe pictoriţa Elena Stoica şi elevii pictori 
premiaţi.  

La ediţia din acest an, au participat tineri cu vârste 
cuprinse între 6-19 ani, provenind din 40 de ţări de pe 
trei continente, elevii Cercului de pictură Culoare şi vis, 
coordonat de pictoriţa Elena Stoica, fiind  laureaţi ai 
acestui prestigios concurs. 

Expoziţia a cuprins 96 de lucrări premiate. 
 „Patrimoniu 2010”, expoziţie temporară,  4 noiembrie 

2010 
Obiectele expuse sunt cele mai bune piese ale 

copiilor – participanţi (peste 500) la atelierele de creaţie 
populară, organizate pe parcursul vacanţei de vară, la 
sediul Muzeului Goleşti: Arta confecţionării podoabelor 
tradiţionale, Pictura icoanelor pe lemn, Arta 
confecţionării ţesăturilor din lână, Elena Stoica şi micii 
pictori de la Corbeni. 
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 „Pictorii buzoieni la Muzeul Goleşti”, expoziţie itinerantă, 
15 decembrie 2010 – 15 martie 2011 

Expoziţia cuprinde tablouri de colecţie realizate de 
renumiţi artişti buzoieni: Gogu Iliescu, Dumitru Ghiaţă, 
Gore Mircescu şi alţii, care ilustrează peisaje din lumea 
satului tradiţional românesc, din secolul al XIX-lea.  

 Expoziţii permanente 
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti a 

inaugurat joi, 2 septembrie 2010, următoarele expoziţii 
de bază: 

• Primăria Hârseşti – Argeş – monument de 
arhitectură tradiţională, începutul secolului XX, 
donat Muzeului Goleşti de Consiliul Local 
Hârseşti, în 2009; 

•  Gospodăria de pomi – viticultor din Vălenii de 
Munte – Prahova, care cuprinde: Casa Stanciu, 
monument istoric clasa B, ¼ secolul al XIX-lea, 
reprezentativă pentru arhitectura zonei Prahova, 
transferată în 2009 şi Pimniţă din Valea 
Călugărească – Prahova, secolul al XIX-lea. 

 
V. Marketing şi Relaţii Publice 

 Promovarea imaginii instituţiei în mass – media locală şi 
naţională prin comunicate de presă, interviuri, articole, 
filme documentare, mailing etc.; 

 Atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori prin 
derularea de programe cultural – educative, manifestări 
ştiinţifice, promovarea imaginii Muzeului; 

 Număr vizitatori: 37451, din care: copii – 4212, adulţi – 
2986, fără taxă – 30253; 

 Realizarea de materiale promoţionale şi de prezentare: 
pliante, flyere, panouri de mari dimensiuni etc.; 

 Monitorizarea prezenţei instituţiei în mass – media: 
peste 100 de articole, 50 de interviuri, 100 de ştiri. 
Toate acestea au reflectat o percepţie pozitivă asupra 
activităţii desfăşurate de colectivul muzeului; 
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 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; 

 Coordonarea şi realizarea agendei manifestărilor 
cultural – ştiinţifice; 

 Îndrumarea vizitatorilor, în grup sau individual, conform 
graficelor întocmite; 

 Evidenţa vizitatorilor, cu ocazia târgurilor anuale şi a 
expoziţiilor temporare. 

   
VI. Materiale  de Specialitate şi Publicitare 

 Elaborarea şi redactarea catalogului „FIII  
ARGEŞULUI”, volumul al III-lea; 

 Însemnarea călătoriei mele… – Constantin (Dinicu) 
Golescu. 

VII. Conservarea şi Restaurarea Patrimoniului Muzeal 
În  cadrul secţiei Conservare – Restaurare, în cursul anului 

2010, s-au efectuat următoarele activităţi:  
 verificarea periodică a stării de conservare a 

monumentelor în aer liber şi a obiectelor muzeistice 
aflate în gospodării; 

 urmărirea stării de conservare a pieselor aflate în 
secţiile: Pedagogie, Memorial, Etnografie şi Istorie; 

 biocidarea obiectelor de lemn ce prezentau atac xilofag 
activ; 

 curăţarea şi tratarea obiectelor muzeistice provenite din 
achiziţii şi donaţii; 

 tratarea unui număr de 820 de obiecte din care:  
• lemn – 500 obiecte (îndepărtarea depunerilor prin 

pensulare, periere şi cu ajutorul solvenţilor Contrad 
2000, apă alcoolizată; biocidarea pieselor prin 
injectare în orificiile de zbor şi pensulare cu Per-xil 10); 

• textile – 200 obiecte (scuturare, periere, spălare şi 
curăţare umedă cu Radix Saponaria); 
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• ceramică – 120 obiecte (curăţare cu Contrad 2000); 
 dezafectarea gospodăriei Maramureş, efectuarea 

tratamentelor necesare obiectelor aflate în gospodărie 
şi anexe şi reamenajarea ei; 

 efectuarea tratamentelor necesare bărcilor de la 
gospodăria Dobrogea; 

 realizarea lucrărilor specifice de conservare la terasa 
din parc şi la mobilierul acesteia; 

 pregătirea pieselor muzeistice pentru expoziţia de la 
Braşov (curăţarea, mici intervenţii de restaurare, 
ambalare, respectând normele de conservare); 

 îndepărtarea depunerilor şi biocidarea obiectelor din 
lemn la gospodăriile Dobrogea şi Olt, precum şi la 
anexele acestora; 

 îndepărtarea depunerilor – gard Dâmboviţa; 
 efectuarea operaţiunilor de conservare a obiectelor din 

biserica Drăguţeşti; 
 curăţarea şi tratarea tâmplăriei de la Bolniţă şi expoziţia 

Fiii Argeşului; 
 curăţarea şi tratarea obiectelor provenite din donaţia de 

la Stâlpeni; 
 curăţarea şi băiţuirea tâmplăriei de la Primăria Hârseşti; 
 biocidarea lemnului folosit la ridicarea Primăriei 

Hârseşti; 
 efectuarea tratamentelor de conservare a obiectelor 

muzeistice din Pimniţa Dobriţa; 
 dezafectarea Conacului de Deal, efectuarea 

operaţiunilor de conservare – restaurare a obiectelor din 
lemn, reamenajare; 

 biocidarea grinzilor de la Conac; 
 dezafectarea casei Drăgăşani, tratarea obiectelor şi a 

lemnăriei clădirii, reamenajare; 
 efectuarea tratamentelor de conservare – restaurare a 

obiectelor muzeistice la gospodăria Mehedinţi; 
 amenajarea casei Vălenii de Munte (pregătirea 

obiectelor, curăţarea şi vopsirea tâmplăriei); 
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 efectuarea tratamentelor de conservare – restaurare a 
mormântului  lui Albu Golescu din parc şi vopsirea 
grilajului; 

 curăţarea gardului de piatră de la gospodăria Buzău; 
 curăţarea şi tratarea obiectelor muzeistice la Pimniţa 

Negoeşti; 
 verificarea stării de conservare şi efectuarea 

tratamentelor preventive a obiectelor muzeistice din 
expoziţia Casa Învăţător Colţ din Câmpulung Muscel; 

 efectuarea tratamentelor de conservare a fântânilor de 
la intrarea principală, a turnurilor de apărare şi a 
zidurilor de incintă; 

 curăţarea, tratarea, ambalarea pieselor muzeistice 
pentru expoziţia de la Bruxelles; 

 completarea fişelor de conservare, în număr de 200; 
 colectivul secţiei de Conservare – Restaurare a efectuat 

deplasări pe teren la mai multe gospodării, în vederea 
identificării formelor de degradare întâlnite la piesele 
muzeistice; 

 consultarea materialelor de specialitate, în vederea 
realizării referatelor pe teme de conservare; 

 participarea la sesiunile de comunicări de specialitate la 
Muzeul Municipiului Câmpulung Muscel, Muzeul Satului 
Bucureşti, Muzeul Astra Sibiu; 

 organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice ”Repere 
de actualitate în conservare – restaurare” şi participarea 
cu lucrări de specialitate; 

 amenajarea expoziţiei cu obiecte restaurate din 
patrimoniul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti; 

 reamenajarea depozitului de lemn, curăţarea şi tratarea 
obiectelor; 

 reorganizarea depozitului de textile după următoarele 
criterii: tipodimensionare, aşezarea pieselor pe zone 
etnografice, pe categorii de obiecte (marame, şorţuri, 
feţe de masă, ştergare, poale etc.); 

 piesele au fost tratate şi protejate cu netex; 
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 piesele clasate au fost aşezate separate pe rafturi, fiind 
protejate cu huse de pânză; 

 au fost cusute numere de inventar pentru piesele textile 
nou achiziţionate; 

 reorganizarea depozitului Documente; 
 introducerea informaţiilor legate de Maria Golescu 

(documente, articole, fotografii) în format electronic – 
prin scanare şi prin tehnoredactare a textelor; 

 asigurarea condiţiilor optime de conservare a 
documentelor aflate în depozit; 

 au fost restaurate un număr de 50 de piese textile (6 
covoare, 31 ştergare, 2 fote, 2 şorţuri, 3 feţe de masă, 1 
ie, 5 poale); 

 au fost finalizate lucrări de restaurare la icoana Troiţei 
Cuca – Argeş; 

 alte 3 icoane sunt în curs de restaurare, fiind realizate 
operaţiunile de consolidare, suport, consolidare strat 
pictural, chituire, curăţare. Lucrările de restaurare vor fi 
încheiate în anul 2011; 

 au fost întocmite documentaţiile  aferente fiecărei piese; 
 în cadrul muzeului, au fost remontate şi restaurate Casa 

din Vălenii de Munte – Prahova, Primăria din Hârseşti – 
Argeş şi Pimniţă din Valea Călugărească – Prahova. 
 

VIII. Evidenţa  Patrimoniului  Muzeal 
 înregistrarea, în registrele ştiinţifice, a obiectelor 

achiziţionate sau primite ca donaţii; 
 întocmirea unui număr de 2060 fişe analitice de 

evidenţă ştiinţifică (F.A.E.); 
 completarea FAE cu fotografii; 
 transcrierea, în registrele ştiinţifice, a datelor din F.A.E.; 
 întocmirea a 200 dosare de clasare pentru categoriile 

TEZAUR şi FOND; 
 fotografierea unui număr de 2260 obiecte muzeistice 

pentru completarea arhivei digitale;  
 inventarierea generală a obiectelor muzeistice. 
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IX. Design Digital:   
 efectuarea fotografiilor pentru F.A.E., conservare şi 

restaurare; 
 fotografierea aspectelor de la lucrările de demontare şi 

remontare a construcţiilor din aer liber; 
 fotografierea şi filmarea aspectelor de la principalele 

manifestări culturale organizate de muzeu: târguri, 
tabere de creaţie, expoziţii temporare simpozioane, 
sesiuni anuale; 

 tehnoredactarea programelor cu ocazia manifestărilor 
culturale ale muzeului; 

 tehnoredactarea diplomelor, legitimaţiilor 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 colectivul ştiinţific al instituţiei; 
 administrarea reţelei de calculatoare; 
 tehnoredactarea vol. X, „MUSEUM”; 
 tehnoredactarea catalogului „FIII  ARGEŞULUI” – vol. al 

III-lea. 
 

X. Investiţii 
 Amenajarea unui spaţiu, în imediata apropiere a 

parcului hipic, de recreare pentru publicul vizitator;  
 Construcţia unui grajd modern, cu 6 boxe,  în cadrul 

parcului hipic; 
 Construirea unei anexe tradiţionale (han rustic) pentru 

servicii către public în cadrul parcului hipic. 
 

XI. Agrement 
 Lecţii de echitaţie, manej, plimbări cu trăsura; 
 Organizare de serbări şcolare, activităţi de tip team – 

building. 
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XII. Biblioteca 
 În anul 2010, patrimoniul bibliotecii s-a îmbogăţit cu un 

număr de 200 cărţi şi 59 publicaţii, prin achiziţii sau 
donaţii; 

 Numărul total al cititorilor: 75; 
 Evidenţa bibliotecii a fost realizată şi în format 

electronic; 
 Fiind o bibliotecă de specialitate, cărţile şi publicaţiile 

achiziţionate sau primite prin donaţii se înscriu în 
preocupările personalului ştiinţific al muzeului. 

 
La data de 31 decembrie 2010 , instituţia a realizat 

principalii indicatori după cum urmează: 
 

                                                     PREVEDERI  REALIZĂRI               
                                                         BUGET                             lei  
1. VENITURI TOTALE               5.590.000,00           5.522.407,80  
         din care : 
venituri proprii                                 150.000,00                   82.407,80 
alocaţii de la bugetul local           5.440.000,00              5.440.000,00 
2. CHELTUIELI – TOTAL           5.590.000,00              5.501.867,61 
        din care : 
cheltuieli de personal                   2.352.000,00             2.351.833,00 
cheltuieli materiale                       2.038.000,00             1.949.984,61 
cheltuieli capital                           1.200.000,00          1.200.000,00 
 
3. CHELTUIELI  EFECTIVE – TOTAL           4.226.339,00 
       din care : 
cheltuieli de personal             -           2.321.726,00 
cheltuieli materiale             -                       1.828.224,00 
cheltuieli de capital             -                            76.389,00 
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Veniturile proprii au fost realizate din vânzare material 
popularizare (vederi, pliante, diapozitive, reviste), taxe vizitare, taxe 
filmări, produse proprii (lapte), adaos comercial.  

Bugetul de venituri şi cheltuieli, la data de 31 decembrie 2010, 
aprobat de Consiliul Judeţean Argeş în calitate de ordonator 
principal de credite, a fost în sumă de 5.590.000 lei (alocaţii de la 
buget 5.440.000 şi venituri proprii 150.000 lei) defalcat pe 
următoarele titluri de cheltuieli : 

-    cheltuieli de personal  -  2.352.000; 

- cheltuieli materiale  -  2.038.000; 

- cheltuieli de capital  -  1.200.000. 

Activităţile prezentate în raportul pe anul 2010 au fost realizate 
în conformitate cu atribuţiile stabilite prin fişe de post şi structuri 
organizatorice tematice, de un colectiv format din 102 salariaţi care 
gestionează şi dezvoltă un patrimoniu muzeal deosebit de complex 
şi valoros (170 monumente istorice care cuprind: ansamblul 
medieval din secolul al XVII-lea, construcţii istorice din secolele XVIII 
– XIX, gospodării ţărăneşti complete din secolele XVIII-XIX – toate 
clasate la categoria tezaur în Lista monumentelor istorice), amplasat 
pe o suprafaţă de 14 ha. 

 Întreţinerea instituţiei se face cu responsabilitate 
profesională şi ştiinţifică, patrimoniul spiritual reprezentând, alături de 
cel material, un tezaur de valori autentice care trebuie conservate, 
promovate şi transmise către publicul vizitator, către tinerele 
generaţii. 
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6. CENTRUL DE CULTURĂ „ BRĂTIANU” 
 

 
 
Organizarea şi funcţionarea Centrului de Cultură “Brătianu” – 

Ştefăneşti 
Centrul de Cultură “Brătianu” este instituţie publică de cultură, 

cu personalitate  juridică, înfiinţată prin Ordinul  Ministrului Culturii 
518/05.04.1993, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la 
bugetul de stat şi judeţean, care funcţionează sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Argeş. Centrul de Cultură “Brătianu” iniţiază şi 
desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei 
permanente şi culturii tradiţionale.      

Centrul de Cultură “Brătianu” iniţiază şi desfăşoară proiecte şi 
programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi culturii 
tradiţionale, urmărind cu consecvenţă : 

• elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie 
permanentă; 

• conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi 
tehnice ale comunităţii pe raza căreia funcţionează, precum 
şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal; 

• păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local; 
• stimularea creativităţii şi talentului; 
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• revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor 
specifice zonei în raza căreia funcţionează şi susţinerea 
celor care le practică; 

• cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare 
contemporane şi artei interpretative  neprofesioniste de toate 
genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.; 

• dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional 
şi internaţional. 

Obiectul de activitate al Centrului de Cultură "Brătianu" îl 
constituie realizarea unui program cultural care vizează integrarea în 
circuitul cultural a monumentului istoric, cunoaşterea contribuţiei 
familiei Brătianu la dezvoltarea spiritualităţii româneşti, conservarea, 
restaurarea şi valorificarea patrimoniului din administrare. 

Centrul de Cultură “Brătianu” realizează prestaţii culturale în 
beneficiul tuturor cetăţenilor, fără deosebire de naţionalitate, 
categorie socială, convingeri religioase sau opţiuni politice. 

Activităţile sunt proprii sau organizate în colaborare cu alte 
instituţii de cultură – festivaluri, colocvii, conferinţe, spectacole, 
concerte, lansări de carte, expoziţii.  

Instituţia este adăpostită spiritual şi funcţional de către vila 
“Florica“. Este locul unde Brătienii au trăit şi au construit sub deviza 
“legea neamului ne cheamă”.   

Fondurile băneşti (dotări materiale, întreţinere şi reparaţii, 
precum şi salarizarea personalului) se asigură din bugetul Consiliului 
Judeţean Arges. 

 
I. Activitatea Administrativă 
Centrul de Cultură “Bratianu”  are şi o funcţie  administrativă, 

prin care se urmăreşte ocrotirea patrimoniului cultural şi imobil din 
administrare (mijloace fixe şi obiecte de inventar), rezolvarea 
problemelor de administraţie curente ale imobilului, asigurarea 
serviciilor necesare funcţionării tuturor serviciilor  (alimentare cu apă, 
energie electrică şi termică, pază), încheierea contractelor cu 
furnizorii, organizarea pazei contra incendiilor, întreţinerea şi 
reparaţia imobilului (zugrăvit, reparaţii, întreţinerea instalaţiilor de 
apă, canalizare, etc). 

Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de Cultură 
“Brătianu” este format din: 
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− corpul A: vilă cu cramă, parter şi două etaje; aici este cea 
mai mare parte a muzeului cu mobilier original, biblioteci, uşi, 
sobe originale; 

− corpul B: aici se află birourile şi bucătăria; 
− corpul C: aici se află pompa, centrala şi magazinul instituţiei 

cu spaţiul expoziţional. 
Lucrări de reparaţii capitale: 
− reparaţie parţială a acoperişului Vilei Florica – corp A: 44790 lei ; 
− reparaţie instalaţie hidranţi şi alimentare cu apă: 32000 lei. 
Alte lucrări de reparaţii curente: 
− igienizarea grupului sanitar parter vilă; 
− reparaţii şi zugrăveli spaţii parter; 
− reparaţii ferestre şi uşi corpuri A şi B. 
Investiţii 
− pentru păstrarea parcului dendrologic de la Florica în bune 

condiţii de igienă, instituţia a achiziţionat un aspirator de 
frunze: 1261 lei; 

− o altă achiziţie importantă pentru instituţia noastră a fost în 
acest an motocoasa dotată cu freză de zăpadă: 13100 lei; 

− proiect restaurare arhitectură vilă: lucrări interioare; învelitori 
corp A,B,C: 34068 lei. 

II. Activităţi Culturale 
Prin programul cultural desfăşurat de-a lungul acestor ani s-au 

urmărit o serie de obiective precum :  
− ordonarea volumului mare de informaţii ce au rezultat din 

simpozioanele, colocviile şi sesiunile ştiinţifice desfăşurate la 
“Florica” şi transmiterea lor celor interesaţi;  

− mediatizarea acestui spaţiu plin de istorie;  
− conservarea acestui domeniu. 
1) 15 ianuarie 2010 – “160 de ani de la naşterea lui Mihai 

Eminescu” 
Manifestare dedicată naşterii lui Mihai Eminescu. 
În cadrul acestei manifestări a fost organizat un concurs de 

recitat poezii din lirica eminesciană la care au participat copiii de la 
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Şcoala Nr. 2 “Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti, de la Grupul Şcolar 
Ştefăneşti şi copiii de la Centrul Cultural Mioveni.  

2) 21 ianuarie 2010 – “Hai să dăm mână cu mână” 
Această manifestare a fost dedicată zilei de 24 ianuarie ce 

semnifică “Mica Unire” realizată de Alexandru Ioan Cuza pe 24 
ianuarie 1859. 

3) 24 februarie 2010 – “Dragobetele sărută fetele” 
Este o acţiune dedicată zilei îndrăgostiţilor la români. 

Manifestarea a fost organizată la Casa Studentului din Piteşti. 
4) 24 – 26 februarie 2010 – “Tabăra  de mărţişoare” 
În cadrul acestei tabere s-au confecţionat mărţişoare. 

Mărţişoarele au fost oferite în data de 1 martie copiilor 
instituţionalizaţi. 

5) 26 martie 2010 – “Ziua mondială a teatrului” 
Trupele particiante au interpretat piese de teatru.  
Juriul de specialitate au acordat 5 premii, şi anume: locurile 

1,2,3, o menţiune şi un premiu special de interpretare. Acestea au 
constat în dulciuri şi icoane (realizate în cadrul Taberei de Pictură din 
2009 şi înmânate chiar de către autori). 

6) 22 – 27 martie 2010 “Tabăra de încondeiat ouă” 
Tabăra de încondeiat ouă a devenit deja un obicei şi un moment 

mult aşteptat de cei pasionaţi în încondeiatul ouălor. De aceea, şi  în 
acest an copii de clasa a patra de la Şcoala Nr. 3 din Ştefăneşti Sat, 
coordonaţi de domnişoara institutor Doina Stoica au fost invitaţi să 
deprindă taina încondeierii ouălor. Cei ce s-au  ocupat de însuşirea 
acestui meşteşug vor fi meşterii populari condeieri: doamna Zinici 
Maria din comuna Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava, dar şi domnul 
învăţător Ciobanu Petrişor din Calui, judeţul Olt. 

De asemenea Elena Luca, din Ştefăneşti, Argeş a arătat 
participanţilor tehnica împodobirii ouălor cu mărgeluţe, cu diferite 
modele şi motive.  

7) 7 aprilie 2010 “Ziua mondială a cărţii pentru copii” 
Copiii din cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare au 

ascultat poezii ce îl au ca autor pe scriitorul Ion Creangă. Acestea au 
fost citite de: Nicolae Bănică, actor şi regizor al Teatrului „Aşchiuţă” 
şi Gabriela Roşu, actriţă a Teatrului „Aşchiuţă”. De asemenea, copiii 
au fost încântaţi să primească dulciuri şi jucării. 
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8) 22 – 23 aprilie 2010 – Simpozionul: Tradiţii la români: 
“Sângiorgiu sau Cavalerul Trac” Ediţia a VI-a 

Participanţi: 

• Aurica Smaranda, membru de onoare al Societăţii 
Numismatice Române, numismat, istoric, Bucureşti - „Vintilă 
Brătianu. Ministru de finanţe”; 

Joi, 22 aprilie 2010 

• Gelcu Maksutovici, profesor doctor, Bucureşti – „Brătienii în 
scrierile academicianului Dan Berindei”; 

• Vasile Novac, prof. univ. dr. – „Din însemnările Piei I.C. 
Brătianu din timpul primului război mondial”; 

• George Ungureanu, doctor în istorie – „Câteva consideraţii 
asupra politicii externe a Românie (august 1936 – decembrie 
1937) 

• Profesor doctorand Iulian Boţoghină, Centrul de Studii şi 
Păstrare a Arhivelor Militare Istorice – „1907 într-un memoriu 
inedit prezentat lui Ionel Brătianu”; 

• Doctor Cornel Tuca, Mihai Soitariu, referent de specialitate, 
Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice – 
„Gheorghe I. Brătianu în primul război mondial”; 

• Liviu Brătescu, cercetător doctor la Institutul de Istorie „A.D. 
Xenopol” din Iaşi – „PNL Gheorghe Brătianu: o provocare la 
adresa liberalismului românesc?”; 

• Mircea Dumitriu, profesor, gradul II, Bucureşti  –  „Calvarul 
unui savant: domiciliul forţat al lui Gheorghe I. Brătianu”; 

Vineri, 23 aprilie 2010 

• Elena Dumitriu, profesor, gradul I, Bucureşti – „Gheorghe I. 
Brătianu în amintirile unor  contemporani”; 

• Cezar Bădescu, profesor de istorie, Arefu – „Gheorghe I. 
Brătianu. Om şi istoric”; 

• Adrian Titov, muzeograf, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii 
Goleşti – „Gheorghe Brătianu în închisoarea tăcerii Sighet”; 

• Simina Arsene, muzeograf, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii 
Goleşti – „PNL Gheorghe Brătianu”; 

• Paul Cruceană, ziarist – „A influenţat Nicolae Iorga alegerea 
profesiei de istoric a lui Gheorghe I. Brătianu?”. 

9) 7 mai 2010 – “Ziua Europei” 
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S-a organizat un concurs cu tema „Uniunea Europeană”. În 
cadrul acestuia elevii clasei a XII-a „A” de la Grupul Şcolar Ştefăneşti 
au  răspuns la un chestionar cu întrebări din tema stabilită. 
Chestionarele au fost corectate de referenţii culturali ai Centrului de 
Cultură „Brătianu”, iar în ordinea punctajului s-au  acordat trei premii, 
I, II şi III, care au constat în cărţi şi câte o diplomă. 

10) 31 mai 2010 – “Ziua internaţională a copilului” 
La această manifestare au participat elevi de la Şcoala Nr. 2 

„Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti, Şcoala Nr. 3 din Ştefăneşti de la 
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate „Sf. 
Constantin şi Elena” din Piteşti şi Valentina Baban  de la Palatul 
Copiilor din Piteşti. Actori de la Teatrul „Aşchiuţă” din Piteşti i-au 
distrat pe copii cu un spectacol cu „Moş Poveste”, în persoana 
actorului şi regizorului Nicolae Bănică, însoţit de doi clowni, Pic şi 
Poc, interpretaţi de actorii Roşu Gabriela şi George Slătioreanu. 

În cadrul acestui eveniment au fost decernate şi „Bursele 
Florica” pe lunile aprilie, mai şi iunie. Aceste burse au devenit deja o 
tradiţie pentru instituţia noastră. 

11) 20 iulie 2010 – „Ziua internaţională a şahului” 
Ziua Internaţională a Şahului a fost declarată în 1966 de către 

Federaţia Internaţională a Jocului de Şah – FIDE. 
La această manifestare au participat elevii de la Şcoala Nr. 3 

din Ştefăneşti Sat, însoţiţi de institutorul Doina Stoica. 
12) 26 – 32 iulie 2010 – “Tabăra de pictură – icoane pe 

sticlă” 
La acest eveniment au participat elevii de la Şcoala Nr. 2 

“Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti, de la Şcoala Nr. 3 din Ştefăneşti 
Sat, de la Şcoala Specială din Valea Mare, de la Şcoala generală 
Călineşti. 

Tabăra fost coordonată de domnul Mihai Iancovescu – 
Rudeanu, artist plastic din Sibiu. Anul acesta copiii au învăţat tehnica 
picturii pe sticlă în ulei. 

Copiii participanţi la tabără au realizat câte două icoane: unele 
au fost oferite drept cadou de suflet de la organizator – Centrul de 
Cultură „Brătianu”, iar celelalte au fost expuse în spaţiul expoziţional 
din incinta magazinului instituţiei. 

13) 11 august 2010 – „Vernisajul expoziţiei cu icoanele 
realizate în cadrul taberei de pictură – icoane pe sticlă” 
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În perioada 11 august – 5 septembrie 2010 a avut loc a patra 
ediţie a Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului. Acest vernisaj a fost 
prima manifestare organizată de instituţia noastră în cadrul acestor 
sărbători.                                                                                         

14) 13 august 2010 – Inagurarea „Expoziţiei permanente cu 
vânzare”  

A doua acţiune a  Centrului  de Cultură “Brătianu” în cadrul 
acestui proiect coordonat de către Consiliul Judeţean Argeş a fost 
inaugurarea Expoziţiei permanente cu vânzare. 

15) 16 august 2010 – Expoziţia „Arc peste timp” 
 Tot sub egida „Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului”, a fost 

organizata Expoziţia „Arc peste timp”, la Vila Florica din Ştefăneşti. 
În cadrul acestei expoziţii au fost  expuse obiecte şi fotografii ce au 
aparţinut familiei Brătianu. 

16) 26 august 2010 – Festivalul de teatru pentru copii 
„Thalia Fest” ediţia a II-a 

În cadrul acestei manifestări elevi de la Şcoala Nr. 3 Ştefăneşti 
Sat, de la Şcoala generală Livezeni, de la  Grupul Şcolar Industrial 
de Construcţii Nr. 2 Piteşti au susţinut piese de teatru, unele dintre 
aceste piese avându-i ca autori, chiar pe actori (elevi). Acest festival 
a fost desfăşurat sub forma unui concurs cu juriu. Acesta a fost 
format din: Florin Dumitru, actor la Teatrul “Alexandru Davila” şi 
director al Teatrului „Aşchiuţă”, Bogdan Cioabă, regizor la Teatrul 
„Alexandru Davila” şi Ruxandra Prodan, inspector de marketing şi 
resurse umane la Centrul de Cultură „Brătianu”. Copiii au primit 
premii din partea Centrului de Cultură „Brătianu”. 

17) 1 septembrie 2010 – „Ziua porţilor deschise” 
Pe parcursul acestei zile, în intervalul orar 9:00 – 24:00, Vila 

Florica, din cadrul Centrului de Cultură „Brătianu” a fost deschisă 
pentru vizitare, intrarea fiind gratuită. De asemenea au putut fi 
vizitate şi cele două expoziţii şi anume "Expoziţia permanentă cu 
vânzare" şi Expoziţia de fotografii şi obiecte personale ce au 
aparţinut membrilor familiei Brătianu.   

18) Seminarul intitulat “Parteneriate între instituţii de 
cultură şi educaţie din România şi Republica Moldova”.  

Centrul de Cultură “Brătianu”, cu sprijinul Consiliului Judeţean 
Argeş şi în parteneriat cu Asociaţia Universităţilor Populare Germane 
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din România a organizat Seminarul intitulat “Parteneriate între 
instituţii de cultură şi educaţie din România şi Republica Moldova”. 

Scopul acestei vizite documentare a fost acordarea de sprijin şi 
consultanţă organizaţiilor şi instituţiilor din Moldova în domeniul 
educaţiei adulţilor, promovarea cooperării internaţionale, schimbul de 
experienţă, accesul la informare şi instruire precum şi eventuale 
parteneriate între instituţii. 

19) Ziua internaţională a vârstnicilor – 1 octombrie 2010 
Şi în acest an Centrul de Cultură Brătianu a dorit să puncteze 

ziua internaţională a vârstnicilor, urmând politica instituţiei de a 
promova conceptul de “long life education“. 

Educaţia permanentă trebuie să apară drept un element 
cetăţenesc inseparabil, care este universal şi durează toată viaţa 
activă a individului şi are misiunea de a completa lacunele evidente, 
dar posibil de justificat, din sistemele formale de învăţământ.  

20) Concursul Naţional de Creaţie Poetică „Ion Pillat” – 
”Acolo unde-n Argeş...” 15 octombrie 2010 

În acest an s-a organizat a cincea ediţie a Concursului  Naţional 
de Creaţie Poetică „Ion Pillat” – „Acolo unde-n Argeş...”, încercându-
se în acest fel readucerea în atenţia iubitorilor de literatură a creaţiei 
lirice a lui Ion Pillat, poet al cărui destin uman şi creator a fost strâns 
legat de meleagurile argeşene, dar şi de numele Brătienilor. 

Centrul de Cultură „Brătianu” a acordat în acest an un premiu în 
valoare de 500 lei poetei Adelina Georgeta Dozescu  din Timiş. 

Festivitatea de finalizare a concursului, decernarea premiilor şi 
gala laureaţilor au avut loc la Vila Florica, în data de 15 octombrie 
2010. 

21) Proiectul „Marca de calitate pentru o formare 
profesională modulară, pentru tineri dezavantajaţi”  

Directorul instituţiei a participat la Bruxelles în perioada 19 – 21 
octombrie 2010 la Conferinţa finală a proiectului „Marca de calitate 
pentru o formare profesională modulară, pentru tineri dezavantajaţi”. 
Acesta a fost promovat în cadrul Programului de învăţare continuă 
2007 – 2013 Leonardo da Vinci, Proiecte multilaterale/Dezvoltare de 
Inovaţie. 

Au mai participat reprezentanţi ai ASOCIAŢIEI EUROED alături 
de organizaţii din Germania, Ungaria, Polonia, Austria şi Spania . 
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Proiectul a avut ca obiective : 
• Dezvoltarea de standarde comune de calitate şi metode 

standardizate în vederea asigurării calităţii în domeniul 
formării profesionale a tinerilor dezavantajaţi; 

• O recomandare comună pentru dezvoltarea „Susţinerea 
calităţii la nivel European” pentru formarea profesională 
modulară a tinerilor dezavantajaţi; 

• Descrierea principalelor trăsături ce trebuie deţinute de 
asociaţii în vederea acreditării. 

22) Tabăra de tradiţii „Sumedru la Florica” – ediţia a XI-a  
Programul  de  cercetare  a  memoriei  colective  şi  a  

aşteptărilor  culturale  locale  început  de instituţia noastră a  
continuat  în  anul  2010 cu  ajutorul  celei de-a  unsprezecea  ediţie  
a  taberei  de  tradiţii  şi  artă  decorativă  “Sâmedru  la  Florica” , în 
perioada 22 – 25 octombrie . 

Aceste tabere de pictură au fost  organizate în zilele de vineri  
22, sâmbătă 23 şi luni 25 octombrie orele 11:00 la Centrul de Cultură 
„Brătianu”, şi au participat 45 de elevi. 

Vernisarea expoziţiei taberei a avut  loc marţi, 26 octombrie, 
orele 11:00.  

23) Bursele Florica – decernarea Burselor Florica pe  lunile 
iulie, august şi septembrie s-a făcut în data de 
26.10.2010. 

În data de 10 decembrie 2010, la Şcoala nr. 2 „Vintilă Brătianu” 
din Ştefăneşti s-au decernat bursele Florica pe ultimele 3 luni ale 
anului. S-a încheiat astfel un proiect foarte important, ale cărui baze 
s-au pus la Centrul de Cultură „Brătianu”  în octombrie 2007, în 
colaborare cu Asociaţia Universităţilor Populare Germane şi 
Fundaţia Friedrich Ebert Reprezentantă în România, când s-a 
organizat seminarul local “Cetăţeanul în Primul Rând”. 

24) Seminarul Naţional de Evaluare a Proiectului 
„Cetăţeanul în primul rând” 

Fundaţia Friedrich Ebert a organizat în perioada 17 – 20 
noiembrie Seminarul Naţional de Evaluare a Proiectului „Cetăţeanul 
în primul rând”. Acesta a avut loc la Poiana Braşov. 

În final s-a evaluat activitatea reţelei în anul 2010 şi s-a 
prezentat strategia pentru anul 2011.  
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25) Simpozion comemorativ dedicat memoriei lui Ionel I.C. 
Brătianu 

Centrul de Cultură “Brătianu”, cu sprijinul Consiliului Judeţean 
Argeş şi în parteneriat cu Universitatea Bucureşti – Facultatea de 
Istorie au organizat un Simpozion Comemorativ dedicat memoriei lui 
“Ionel I.C. Brătianu”. 

Acesta s-a desfăşurat la Vila Florica pe data de 24 noiembrie 2010. 
A fost evocată personalitatea lui Ionel Brătianu la 83 de ani de 

la moartea sa. 
26) Liga Campionilor EBC*L – EBC*L Champions League –

Tabăra de Engleză 
Centrul de Cultură “Brătianu”, cu sprijinul Consiliului Judeţean 

Argeş, este colaborator de mai mulţi ani ai Asociaţiei “EUROED”, 
având drept scop principal susţinerea educaţiei continue a adulţilor şi 
optimizarea acesteia în concordanţă cu standardele europene, 
având rezultate deosebite. 

În decembrie 2010, instituţiile mai sus amintite  au derulat un alt 
proiect, şi anume Liga Campionilor EBC*L – EBC*L Champions 
League, proiect ce oferă tinerilor şansa de a deveni “Campioni în 
Domeniul Antreprenorial”. 

S-a organizat o Fază Naţională a acestei competiţii. Liga 
Campionilor EBC*L .În urma Fazei Naţionale a Ligii Campionilor 
EBC*L au fost  selectaţi 9 campioni naţionali – cei mai buni din 
Piteşti si de la selecţia de la Bucureşti. Cei 9 câştigători au participat 
la Tabăra de Engleză, 7 – 11.12.2010 la Vila Florica, Ştefăneşti, 
judeţul Argeş. Tabăra a avut ca scop pregătirea concursului 
internaţional prin îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba 
engleză precum şi a celor antreprenoriale. Finalitatea acestei Ligi a 
fost participarea la  EBC*L Champions League International de la 
Viena.   

27) Participarea la Serbarea „Colinde, Colinde” a 
Complexului de Tip Familial de la Valea Mare   

În  data de 13 decembrie 2010 Complexul de Tip Familial de la 
Valea Mare  a organizat serbarea „Colinde, Colinde ” pentru cei 34 
de copii din acest complex. Aceştia au prezentat un scurt program 
de cântece de iarnă şi colinde. 
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“Moş Crăciun în vizită la Florica” 
A fost acţiunea cu cea mai numeroasă participare, dar şi cea 

mai emoţionantă, datorită perioadei de desfăşurare: 20 – 24 
decembrie. 

Astfel, în Ajun de Crăciun, au răsunat la Florica colinde şi 
cântece de iarnă aduse de Asociaţia  de Pensionari “Viaţă Lungă” 
din Mioveni, Corul Veteranilor – Piteşti,  artişti, copii, grupul de 
colindători “Muntenaşul” din Piteşti, comunitatea locală.        

În anul 2010 au fost în vigoare 20 parteneriate cu instituţii 
precum: Asociaţia „Sulina –poarta spre Europa”; Inspectoratul de 
Jandarmi Argeş, Şcoala nr. 2 „Vintilă Brătianu” din Ştefăneşti,  
Asociaţia „EUROED” Bucureşti, Centrul Cultural Piteşti, Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii Piteşti, Spitalul de Geriatrie Ştefăneşti, etc. 

Ca urmare a unui astfel de parteneriat, dar şi în sprijinul culturii 
teatrale, în data de 24 noiembrie 2010 instituţia a acordat un premiu 
în cadrul Festivalului Internaţional al Teatrului de Studio, ediţia a 
XIV-a. Acesta a fost câştigat de către Arabela Meazzi de la Teatrul 
Evreiesc din Bucureşti. 

Centrul Cultural a găzduit în spaţiile sale (Sala de Şedinţe) o 
serie de şedinţe şi conferinţe organizate de instituţii, asociaţii, 
organizaţii  nonguvernamentale, firme comerciale sau de asigurări, 
fundaţii umanitare. 

III. Proiecte Europene: 
III.I. Partener în proiectul “Cetăţeanul în Primul Rând”, proiect 

iniţiat de Fundaţia Friedrich Ebert Stiftung, Reprezentanta în 
România în colaborare cu Asociaţia Universităţilor Populare 
Germane.                                                        

Proiectul a întâlnit un interes enorm atât din partea cetăţenilor 
vizaţi direct, cât şi din partea primarilor şi altor reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale şi a grupurilor din societatea civilă. 

Perioada de implementare: aprilie 2006 – decembrie 2010. 
Scopul proiectului: dezvoltarea spiritului cetăţenesc şi educaţia 

cetăţenilor pentru implicarea activă în viaţa comunităţii. 
La aproape doi ani de la debut, programul Cetăţeanul în Primul 

Rând a devenit o mare reuşită în ţara noastră. Iniţiativa a generat un 
răspuns entuziast atât din partea cetăţenilor obişnuiţi cât şi a 
reprezentanţilor autorităţii locale şi societăţii civile din diferite zone 
ale ţării. Comunităţi nereprezentate încă în reţeaua facilitatorilor 
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pentru educaţia adulţilor şi-au exprimat dorinţa de a fi implicate 
alături de noi şi au cerut sprijin pentru organizarea seminariilor la 
nivel local. 

Proiectul a căpătat o dinamică proprie cu mult peste concepţia 
sa originală. 

III.II. Partener în Festivalul Sanselor Tale – Săptămâna 
educaţiei permanente în România este un proiect iniţiat de Asociaţia 
Universităţilor Populare Germane în parteneriat cu Ministerul Culturii 
şi Cultelor şi Centrul de Cultură Brătianu. 

„Festivalul Şanselor Tale” din România a fost promovat la nivel 
european în diferite publicaţii şi broşuri din care amintim 
„International Adult Learners Week , publicată de Institutul pentru 
Educaţie al UNESCO, Hamburg, 2003. De asemenea a fost 
promovat prin proiectul European „Lărgirea şi Consolidarea 
Dimensiunii Europene a Mişcării: Săptămâna Educaţiei 
Permanente”. 

Sloganul festivalului a fost: „EDUCAŢIA – O ŞANSĂ A 
INTEGRĂRII EUROPENE”. Promotor şi coordonator: Institutul de 
Cooperare Internaţională al Asociaţiei Universităţilor Populare 
Germane – Proiect România, Bucureşti.  

Centrul de Cultură “Brătianu” s-a aflat la cea de-a VI-a ediţie a 
organizării acestui festival.  

III.III. Partener în Proiectul “Seniorii” (Proiect naţional):  
Scopul proiectului: promovarea unor programe de formare 

pentru seniorii din judeţul Argeş pentru implicarea activă în viaţa 
comunitară. 

Rezultate: 
− S-au creat condiţii de comunicare între seniori şi de 

organizare a activităţii acestora; 
− Au fost atrase noi localităţi în proiect: Buftea, Neamţ, Galaţi  
− Susţinerea unor seminarii de formare a seniorilor,  
− Derularea unor activităţi de divertisment şi de petrecere a 

timpului liber a seniorilor. 
Au fost constituite grupuri de iniţiativă la nivel local care au 
devenit activi în comunităţi multiplicând activităţile şi 
rezultatele proiectului; 
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− Au fost formaţi şi instruiţi educatorii adulţi (facilitatori locali) 
de toate vârstele; 

− Conştientizarea la nivelul celor 5 comunităţi a potenţialului 
reprezentat de seniori şi antrenarea acestora în activităţi 
voluntare; 

− A fost atrasă în proiect fundaţia EUROSENIOR care are ca 
beneficiari seniorii; 

− Au fost încurajate activităţi comunitare, intergeneraţii şi 
interetnice; 

− Realizarea unui schimb de experienţă între localităţile pilot şi 
cele noi atrase. 

III.IV. Partener în proiectul “Consolidarea reţelei CZEA” 
(Formarea şi perfecţionarea personalului din instituţiile de Educaţia 
Adulţilor) al cărui scop este de a întări capacitatea instituţionala a 
reţelei de centre de educaţie a adulţilor din România. 

Proiectul a fost coordonat de Asociaţia Universităţilor Populare 
Germane şi s-a desfăşurat în parteneriat cu Ministerul Culturii şi 
Cultelor. A avut ca scop întărirea capacităţii centrelor de cultură în 
educaţia adulţilor în perspectiva integrării în Uniunea Europeană ( 
vezi Seminarul intitulat “Parteneriate între instituţii de cultură şi 
educaţie din România şi Republica Moldova”). 

IV. Situaţia Economică: 
Situaţie privind veniturile realizate în perioada ianuarie – 

decembrie 2010  
 
Alocaţii Bugetare – Subvenţie Consiliul Judeţean Argeş 

Nr. 
crt. 

Denumire indicatori Prevederi 
2010 

Realizat 
- încasate 
efectiv - 

Cheltuieli 
efective 

I Venituri totale 905.000 764.600  
 Curente 800.000 659.600  
 Capitale 105.000 105.000  
II Cheltuieli totale – din 

care:(1+2) 
905.000 764.600 726.212 

 1. cheltuieli curente (a+b) 800.000 659.600 630.212 
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 a. Cheltuieli de personal 420.000 279.600 279.600 
 b. Cheltuieli materiale 380.000 380.000 350.612 
 2. cheltuieli de capital: 105.000 105.000 96.000 

- motocositoare 
- proiect reparaţie capitală 
acoperiş 
- reparaţii capitale acoperiş 
şi copertină 
- reparaţie capitală privind 
sistemul de alimentare cu 
apă 

  11.000 
20.000 

 
33.000 

 
32.000 

 
Venituri proprii 

Nr. 
crt. 

Denumire indicatori Prevederi 
2010 

Realizat 
efectiv 

Cheltuieli 
efective 

I Venituri totale 211.000 211.000  
 Curente 194.260 194.260  
 Capitale 19.070 19.070  
 Plăţi recuperate din anii 

precedenţi 
 - 2.330  

II Cheltuieli totale – din 
care – (1+2) 

211.000 211.000 211.000 

 1. cheltuieli curente (a+b) 194.260 194.260 194.260 
 a. Cheltuieli de personal 1.200 1.200 1.200 
 b. Cheltuieli materiale 193.060 193.060 193.060 
 2. cheltuieli de capital: 16.740 19.070 19.070 

 - motocositoare 
- proiect reparaţie capitală 
acoperiş 
- reparaţii capitale acoperiş 
şi copertină 

  2.100 
14.070 

 
2.900 

III Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperaţi 

- -2.330 - 2.330 
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7. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ  „DINICU GOLESCU” 
 

 
 
Instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean Argeş, 

Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” pune la dispoziţia cetăţenilor 
din municipiu şi judeţ colecţii şi informaţii din toate domeniile 
cunoaşterii umane, materializate în documente specifice: cărţi, 
publicaţii periodice şi seriale, cărţi poştale ilustrate, manuscrise, 
lucrări de artă, casete audio şi video, CD-uri, CD – ROM-uri etc. 
însumând 445.242 unităţi de bibliotecă.  

Instituţie cu rol fundamental în societatea cunoaşterii, Biblioteca 
şi-a stabilit şi îndeplinit strategii care au urmărit: să asigure accesul 
la toate tipurile de informaţii; să ofere adulţilor posibilităţi de instruire 
permanentă; sa iniţieze utilizatorii şi personalul în folosirea 
tehnologiilor informaţionale; să le permită accesul la calculatoare şi 
aplicaţii software; să sprijine menţinerea identităţii şi activităţilor 
culturale în cadrul comunităţii, să acceseze fonduri externe. 

Orientarea spre utilizator a serviciului bibliotecar, manifestată 
evident în ultimii ani a presupus un schimb între cele două părţi: 
utilizatorul – cel care şi-a exprimat dorinţele, nevoile, intenţiile sale 
de informare, documentare, lectură şi  Biblioteca Judeţeanş „Dinicu 
Golescu”, obligată de a satisface aceste cerinţe, de a anticipa 
aşteptările interlocutorului său. Astfel, relaţia bibliotecă publică – 
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utilizator a  devenit una "personalizată", bazată pe parteneriat şi 
reguli impuse de o cooperare mutuală.   

Serviciul Comunicarea Colecţiilor 
Serviciul Comunicarea Colecţiilor asigură relaţiile cu publicul şi 

lectura la nivelul întregii comunităţi argeşene pe tot parcursul 
săptămânii, cu excepţia zilei de duminică, prin următoarele secţii: 
Secţia Beletristică, Secţia Ştiinţă şi Tehnică, Secţia pentru Copii şi 
Tineret, Secţia cataloage electronice, Secţia pentru carte religioasă, 
Sala de Lectură, Secţia Presă, Periodice şi Legislaţie, Secţia 
Referinţe electronice şi Internet, Secţia Colecţii Speciale, Filialele din 
cartierele Craiovei şi Prundu.    

La sfârşitul anului 2010 Biblioteca Judeţeană Argeş “Dinicu 
Golescu” a înregistrat, la principalii indicatori de activitate, 
următoarele date statistice: 
Categorie  
Utilizatori înscrişi   13036 
Documente de bibliotecă consultate  
    din care: Cărţi; 
                   Presă, legislaţie. 

774625 
439279 
335346 

Frecvenţa utilizatorilor 264805 
Analizând distribuţia documentelor consultate se constată că 

interesele de lectură ale utilizatorilor se îndreaptă, în principal, spre:  
− literatura universală – 92.537 volume;  
− literatura română – 81.815 volume; 
− ştiinţe economice, juridice, administrative – 80.988 volume; 
− istorie – 24.887 volume; 
− lingvistică – 21.414 volume; 
− filozofie – psihologie – 20.682 volume; 
− ştiinţe sociale – 17.787 volume; 
− literatura pentru copii – 24.844 volume. 
Din totalul volumelor în limbi străine consultate, un număr de 

6.844 cărţi au fost în limba engleză, 6.645 în limba franceză, 775 în 
limba germană, 171 în limba rusă, 342 în limba spaniolă şi 636 în 
alte limbi straine. 
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În anul 2010 au fost planificate 85 de evenimente culturale şi 
expoziţii de cărţi şi s-au realizat 292 de activităţi culturale din care 64 
au fost lansări de cărţi şi 98 au fost expoziţii de cărţi.  

Activitatea Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” se poate  
constata din indicii următori :  

− Indice mediu de lectură: 1,2 vol. /locuitor; 59,42 vol./utilizator; 
− Indice de înzestrare a bibliotecii cu documente specifice: 

0,69 vol/locuitor; 
− Indice de circulaţie a documentelor: 1,73; 
− Indice de frecvenţă a bibliotecii : 20,31 vizite/utilizator; 
− Indice mediu de frecvenţă: 865,37 vizite/zi. 
 
În cadrul schimbului interbibliotecar de documente situaţia se 

prezintă astfel: 
 De Biblioteca 

Judeţeană  Argeş 
De la Biblioteca 

Judeţeană Argeş 
Titluri solicitate 47 124 
Titluri primite 24 68 

 
Serviciul de Achiziţii, Evidenţa şi Completarea Colecţiilor  
Serviciul de Prelucrare, Catalogare  şi Evidenţa publicaţiilor şi-a 

organizat activitatea,  în cursul anului 2010, urmărind în principal: 
− dezvoltarea colecţiilor bibliotecii, ţinând cont de caracterul 

enciclopedic al bibliotecii dar şi de tendinţele şi interesele de 
lectură ale utilizatorilor noştri; 

− completarea unor colecţii în volume, indiferent de data 
apariţiei volumelor lipsă; 

− verificarea şi confruntarea registrelor inventar cu baza de 
date aflată pe server şi în catalogul on-line pentru a oferi 
informaţii cât mai exacte utilizatorilor; 

− completarea colecţiilor din Depozitul legal, cu documente 
provenite de la edituri şi tipografii locale, conform legislaţiei 
în vigoare. 

În cadrul acestui serviciu, sarcina prioritară rămâne prelucrarea 
volumelor nou achiziţionate sau primite prin donaţie, astfel încât, 
cărţile să ajungă la cititor într-un timp cât mai scurt. 
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Astfel, în cursul anului 2010 s-au achiziţionat şi prelucrat un 
număr de 7.418 documente de bibliotecă, respectiv 2.503 titluri. 
Dezvoltarea colecţiilor s-a realizat în proporţie de 79% din surse 
bugetare şi 21% din donaţii diverse. În urma uzurii fizice sau morale 
s-a operat scăderea unui număr de 1526 volume.  

 
Dinamica completării colecţiilor este prezentată în 

următorul grafic:  
 

 
 
Ca structură 63,83% dintre volumele achiziţionate sunt lucrări 

de beletristică şi bibliografie şcolară restul reprezintă alte domenii ale 
cunoaşterii: ştiinţe sociale, filosofie, ştiinţe economice, critică literară, 
drept, ştiinţe exacte, tehnică etc. De asemenea un număr de 6.882 
unităţi de bibliotecă au fost documente tip carte, 507 au fost publicaţii 
periodice iar 29 au fost alte tipuri de documente. 

Pe parcursul anului 2010 s-au contractat un număr de 67 
abonamente la ziare şi  reviste româneşti  precum şi la publicaţii ale 
Monitorului Oficial. 

Toate datele statistice de evidenţă sunt rezultatul unei serii de 
operaţiuni care fac posibilă comunicarea documentelor către 
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utilizatori: confruntarea actelor însoţitoare cu stocurile de documente 
intrate în bibliotecă, aplicarea semnelor de proprietate, operarea în 
documentele de evidenţă şi în catalogul electronic şi catalogul de 
serviciu a tuturor modificărilor survenite în urma achiziţiei, 
transferurilor sau eliminărilor din colecţii a volumelor. 

Implementarea unor tehnici moderne de lucru în prelucrarea 
publicaţiilor a avut drept consecinţă eficientizarea informării 
publicului, prin intermediul catalogului electronic putându-se obţine 
informaţiile dorite într-un timp scurt. Totodată a oferit bibliotecarilor 
posibilitatea elaborării şi actualizării a 250 bibliografii, la cererea 
utilizatorilor, pe teme specifice. 

În scopul unei mai bune evidenţieri a informaţiilor cuprinse în 
documente, biblioteca a extras şi descris bibliografic un număr de 
12.500 articole din revistele de specialitate naţionale. 

Serviciul Informatizare  
În cursul anului 2010 obiectivul principal al acestui serviciu a 

fost continuarea derulării programului de informatizare şi 
automatizare a Bibliotecii pe baza sistemului integrat de biblioteca 
TINLIB, asigurarea suportului hardware şi software necesar 
suportării creşterii traficului de date din Intranetul Bibliotecii precum 
şi întreţinerea reţelei existente.  

− În cadrul Biroului Unic de Evidenţă Informatizată a 
utilizatorilor, s-a continuat înscrierea utilizatorilor, acordarea 
de permise şi eliberarea de vize, gestionarea drepturilor de 
acces în bibliotecă în cadrul sistemului soft integrat Tinlib. S-
au eliberat şi vizat un număr de 8094 permise de utilizator; 

− S-au creat două puncte de consultare a catalogului on – line 
la Secţiile de împrumut la domiciliu pentru adulţi; 

− Secţia de Referinţe Electronice şi Internet, secţie ce dispune 
de 17 staţii de lucru cu acces Internet, oferă servicii de 
copiere, listare, scanare, îndosariere precum şi asistenţă de 
specialitate din partea personalului; 

− S-a colaborat cu firma ARA Software Group, în cadrul 
obiectivului de integrare la cerinţele sistemului informatic 
dedicat administraţiei publice a Judeţului Argeş, sistem 
gestionat de Consiliul Judeţean Argeş. În cadrul acestei 
colaborări s-a implementat sistemul de gestiune financiar – 
contabilă şi de personal; 
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− S-a creat o nouă clasă de IP prin achiziţionarea unei lăţimi 
de bandă de 8 GB, protocol PPOE de la Romtelecom 
destinată Centrului Europe Direct Argeş; 

− S-a crescut lăţimea de bandă de la 512 Kb aferentă secţiei 
multimedia la 2 Gb prin înlocuirea cu fibră optică; 

− S-a făcut trecerea în cadrul Secţiei de Referinţe electronice 
şi internet de la sistemul de operare Windows XP la sistemul 
de operare Open Source Ubuntu 8.10, sistem mai stabil şi 
disponibil în limba română; 

− Pentru a satisface şi anticipa cerinţele utilizatorilor dar şi pe 
ale potenţialilor utilizatori, pentru a eficientiza procesul de 
comunicare cu aceştia, s-a lucrat la îmbunătăţirea site-ului 
bibliotecii. În cadrul opţiunii „Întreabă biblioteca”, s-au 
acordat 55 de răspunsuri la solicitările de  informaţii adresate 
prin email. 

La sfârşitul anului 2010 numărul vizitatorilor virtuali ai bibliotecii 
a fost de 35.430, faţă de 21.400 la sfărşitul anului 2009, 
înregistrându-se astfel, în 2010, 14.030 vizite virtuale la bibliotecă.  

Se remarcă o creştere cu 100% a numărului de accesări ale 
site-ului www.bjarges.ro  

− S-au realizat un număr de 61.430 xerocopii contra cost la 
cererea utilizatorilor, după documentele din bibliotecă 
(legislaţie, articole periodice etc.), suma încasată pentru 
aceste servicii fiind de 11.392 lei; 

− S-a realizat supravegherea reţelei de calculatoare, pentru 
menţinerea la parametri optimi de funcţionare şi s-a asigurat 
securitatea datelor prelucrate. De asemenea s-a realizat 
gestionarea permanentă a bazelor de date (cărţi şi informaţii 
prelucrate, produse software gen Lex Expert etc.) prin 
operaţiuni de upgradare, administrare şi salvare a datelor 
pentru prevenirea pierderilor acestora. 

La 31 decembrie 2010 reţeaua informatică se constituia din 4 
servere, 84 de PC-uri din care 41 PC-uri pentru personal şi 43 pentru 
public. O astfel de reţea de mare întindere şi complexitate, prin 
varietatea operaţiunilor executate, a necesitat atenţie şi preocupare 
continuă pentru rezolvarea tuturor problemelor apărute, în timp util. 
S-a asigurat depanarea, supravegherea şi asistenţa de către 
personalul specializat al instituţiei.  

http://www.bjarges.ro/�
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Activităţi culturale şi editoriale   
În anul 2010, 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 –  292 de astfel de manifestări  – a fost diversă, ea 
reuşind să răspundă solicitărilor formulate şi, în egalş măsură, să 
aducă în atenţia opiniei publice teme, aspecte, problematici de 
reflecţie, specifice perioadei şi orizontului de aşteptare, aflat în 
continuă schimbare. 

Manifestările culturale, derulate în anul 2010, au atras un număr 
de aproximativ 14.000 de persoane, îndeosebi intelectuali – de la 
elevi şi studenţi şi până la scriitori şi profesori pensionari. Printre 
invitaţii de prestigiu din ţară, care ne-au onorat cu prezenţa, s-au 
numărat: prof. univ. dr. Ion Buzatu, poetul şi traducătorul Peter 
Sragher, fostul parlamentar şi ministru de interne al României – Doru 
Viorel Ursu, fostul preşedinte al României – Ion Iliescu, cineastul 
Geo Saizescu, prof. univ. dr. Ion Stoica, prozatoarea Camelia 
Ţimpea – Stoica, prozatorul Ion Pavel, criticul literar Ion Bogdan 
Lefter, directorul Editurii TRITONIC – Bogdan Hrib, diplomatul de 
carieră Mihai Epure, Excelenţa – Sa Kanji Tsushima, fost ambasador 
al Japoniei în România, conf. univ. dr. Daniel Mara, specialistul în 
ştiinţele educaţiei Paolo Vittoria (Universitatea Federală din Rio de 
Janeiro, Brazilia), neurologul Dumitru Constantin Dulcan, 
prozatoarea Gabriela Adameşteanu, artistul plastic Mihai Coţovanu, 
scriitorii Florin Horvath şi Ion Piţoiu – Dragomir, academicianul 
Gheorghe Paun, scriitorul şi senatorul Varujan Vosganian, Editura 
DETECTIV din Bucureşti, poetul George Tei, diplomatul de carieră 
Ion Patraşcu, parlamentarul Adrian Nastase, pictoriţa Viorica Marica 
Hagianu, poetul Gheorghe Raducan – Ţipeşti, artistul Tudor 
Gheorghe, Mircea Pospai – directorul Radio Oltenia – Craiova, 
actriţa Georgeta Luchian – Tudor, scriitoarea şi traducătoarea 
Madeleine Karacaşian, astronomul Virgil Victor Scurtu. 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. 
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Dintre activităţile cu impact în 2010, s-au detaşat 
următoarele: 

În cadrul parteneriatului încheiat cu Penitenciarul Colibaşi, de 
asemenea cu centre de asistenţă medico – socială pentru bătrâni, 
orfani, persoane cu dizabilităţi – CULTURA ÎN SPAŢII 
NECONVENŢIONALE – s-au realizat  lunar întâlniri, în incinta 
instituţiilor menţionate, ale deţinuţilor şi asistaţilor cu oameni de 
cultură argeşeni; la aceste întâlniri, au participat poeţi, romancieri, 
eseişti, directori de reviste culturale din judeţ, actori de la Teatrul 
Alexandru Davila, interpreţi de muzică uşoară şi folk din municipiul 
nostru, cu toţii premiaţi şi recunoscuţi la nivel naţional, de asemenea 
bibliotecari şi referenţi din instituţia noastră; demersul a avut ecou, 
deţinuţii şi asistaţii au fost interesaţi să cunoască literatura 
argeşeană contemporană, au adresat întrebari şi au primit cărţi, atât 
personal, de la scriitorii prezenţi, cât şi sub formă de donaţie, din 
partea Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu, au realizat ei înşişi scurte 
programe artistice. 

Salonul Cărţii Argeşene – manifestare aflată la a cincea 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. 

În acelaşi context, s-a desfăşurat a doua ediţie a Festivalului 
Naţional LITERATURA MODERNĂ, realizat în parteneriat cu Editura 
PĂMÂNTUL, Centrul Cultural Piteşti şi Filiala Piteşti a Uniunii 
Scriitorilor din România. 

Cu prilejul aniversării a 130 de ani de lectură publică în Piteşti, 
s-a realizat filmul de prezentare (documentar) cu acelaşi titlu, film cu 
durata de 22 de minute, film difuzat şi pe posturile locale de 
televiziune. 

De-a lungul anului 2010, s-au continuat parteneriatele realizate 
în anii anteriori, astfel încât, la finele anului, erau încheiate 46 de 
parteneriate cu instituţii de învăţământ şi de cultură din judeţ, cu 
aşezăminte medico – sociale şi în regim penitenciar. 

De-a lungul întregului an 2010, presa locală – scrisă (447 
articole/materiale – cotidianele Argeşul, Curierul zilei, Top, Jurnalul 
de Argeş, Atitudine în Argeş) şi audio-vizuală (Argeş TV, TV Alpha, 
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West TV, Radio 21, Antena 1 Piteşti) – a consemnat acţiunile 
desfăşurate la Biblioteca Judeţeană Argeş Dinicu Golescu, sub 
formă de ştiri, anunţuri, reportaje, interviuri, emisiuni în direct şi 
înregistrate.  

Instituţia a colaborat cu reviste de rang naţional: NOEMA 
(Revistă editată de Academia Română – Comitetul Român de Istoria 
şi filosofia Ştiinţei şi Tehnicii), LIBRĂRIA – Studii şi cercetări de 
bibliologie (editată de Consiliul Judeţean Mureş şi Biblioteca 
Judeţeanş Mureş), Biblioteca – Revista de Bibliologie şi Ştiinţa 
Informării (editată de Biblioteca Naţională a României)  dar şi cu 
publicaţii din judeţ precum: Buletin Cultural Argeşean, Argeş, 
Cafeneaua literară, Ziarul de Argeş,  Săgetătorul, Atitudine în Argeş, 
Curierul zilei,  Informaţia piteşteanului. De asemenea, au fost 
realizate – în acelaşi scop, al mediatizării actului cultural specific 
Bibliotecii Judeţene Argeş – de salariaţi ai instituţiei – emisiuni TV, în 
direct, înregistrate, reportaje şi ştiri, la postul local Alpha. 

Proiecte în desfăşurare 
Pe lânga furnizarea serviciilor tradiţionale Biblioteca Judeţeană 

Argeş s-a implicat în atragerea de fonduri externe prin scrierea şi 
câştigarea unor proiecte, astfel:   

1. Proiecte europene: Europe Direct Argeş  
În urma câştigării concursului de proiecte lansat de 

Reprezentanta Comisiei Europene în România, a fost înfiinţat 
Centrul Europe Direct Argeş, serviciu în cadrul Bibliotecii Judeţene 
Argeş, prin care s-a asigurat: 

− funcţionarea unui serviciu permanent de întrebări şi 
răspunsuri. În anul 2010 au existat un număr de 1176 
solicitări de informaţii/ contacte directe sau prin email; 

− organizarea de evenimente (seminarii, dezbateri, expoziţii 
tematice) în vederea diseminării priorităţilor de comunicare 
ale Comisiei Europene. La cele 41 evenimente organizate de 
Europe Direct Argeş în anul 2010 au participat un număr de 
2322 persoane; 

− utilizarea mijloacelor centrului în vederea culegerii şi 
diseminării de informaţii despre Uniunea Europeană şi 
organismele ei; 
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− diseminarea de informaţii şi publicaţii, în special la sediul său 
dar şi în localităţile judeţului în care există multiplicatori ai 
proiectului; 

− informarea permanentă a mass-media locale cu privire la 
activităţile desfăşurate precum şi a subiectelor europene de 
interes prin intermediul unei rubrici permanente într-un 
săptămânal local (rubrica Europe Direct Argeş te 
informează). Au fost publicate un număr de 48 comunicate, 
informaţii de presă şi articole; 

− transmiterea oportună de informaţii către instituţiile publice 
din aria de acoperire a centrului (autorităţi publice locale, 
instituţii de învăţământ, biblioteci); 

− primirea, din partea Comisiei Europene şi diseminarea de 
materiale informative: 450 titluri şi respectiv 4700 exemplare. 

Centrul Europe Direct Argeş s-a implicat în organizarea unei 
campanii (BIOmosaic) cu accent pe biodiversitate, ce a avut ca scop 
informarea tinerilor  cu privire la importanţa păstrării unui mediu 
sănătos în Europa, cunoaşterea diversităţii florei şi faunei specifice 
ţărilor europene,  implicare în activităţi ce presupun atitudine civică şi 
ecologică. 

În contextul anului 2010, an declarat ca Anul european pentru 
combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, Europe Direct Argeş a 
organizat  sesiuni de informare desfăşurate în şcoli, mese rotunde ce 
au avut ca scop creşterea gradului de conştientizare în ceea ce 
priveşte problema sărăciei şi a excluziunii sociale dar şi demontarea 
stereotipurilor şi percepţiilor colective asupra sărăciei. 

În luna septembrie a anului 2010, Europe Direct Argeş a 
organizat o conferinţă naţională: Informare şi comunicare – vectori 
activi în spaţiul european.  Tema conferinţei, subiectele şi discuţiile 
ce au avut loc, s-au axat pe comunicarea şi împărtăşirea 
experienţelor dobândite de către diverse instituţii de educaţie şi 
cultură din ţară, pe parcursul derulării a diferite proiecte europene. 
Pornind de la realitatea faptului că biblioteca deserveşte o 
comunitate am dorit să implicăm această comunitate în proiectele 
noastre, să comunicăm, să descoperim cine suntem şi ce aşteptăm 
unii de la alţii. Au fost prezentate exemple de bune practici şi s-a 
subliniat importanţa construirii unor relaţii de colaborare eficientă 
între diverşi multiplicatori de informaţie europeană. Cu acest prilej a 
fost editat CD-ul: ”Informare şi comunicare în spaţiul european”, CD 
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care conţine informaţii despre surse de finanţare eligibile pentru 
instituţiile de educaţie şi cultură din România dar şi exemple de bune 
practici în derularea proiectelor cu finanţare europeană. 

Pornind de la premisa că diversitatea evenimentelor în plan 
cultural a reprezentat dintotdeauna un mediu propice dezvoltării 
personale, Centrul Europe Direct Argeş s-a implicat în organizarea 
unor traininguri, adresate unor grupuri ţintă specifice, pe teme 
diverse: Metode de educaţie non – formală, Managementul 
voluntarilor (în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale), 
Eurojurnalismul – o şansă în carieră (invitat Gabriel Giurgiu – 
Televiziunea Română).  

Cunoaşterea şi diseminarea informaţiei europene, încurajarea 
dezbaterilor, promovarea unei cetăţenii active şi responsabile au 
constituit, în 2010,  priorităţi de lucru pentru întreaga activitate a 
Europe Direct Argeş. 

Centrul Europe Direct Argeş este finanţat de Comisia 
Europeană şi Consiliul Judeţean Argeş. 

2. Proiecte cu altă finanţare: 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 anul 2010 Biblioteca Judeţeană ”Dinicu Golescu” Argeş a 
câştigat Apelul de proiecte, facilitând astfel intrarea în proiect a 19 
biblioteci publice comunale din următoarele localităţi argeşene: 
Albeştii de Argeş, Băbana, Beleţi – Negreşti, Bogaţi, Bughea de Sus, 
Câmpulung, Corbi, Coşeşti, Domneşti, Hârseşti, Mioveni, Morăreşti, 
Mozăceni, Poienarii de Muscel, Ştefăneşti, Şuici, Teiu, Tigveni, 
Vlădeşti.   

 Până la sfârşitul anului 2011, bibliotecile publice din 
comunele argeşene incluse în acest program, vor fi dotate cu 
aproximativ 100 de calculatoare cu aplicaţii Microsoft şi vor avea 
acces liber la Internet. De asemenea, 21 de bibliotecari vor beneficia 
de cursuri de formare în tehnologia informaţiei şi administrarea 
Centrelor de Internet pentru Public. Marea majoritate dintre aceştia 
activează în mediul rural. 
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DEZVOLTAREA REŢELEI 
INFORMATICE 
 

 
 

În cadrul Proiectului de parteneriat public privat derulat de 
Consiliul Judeţean Argeş pentru realizarea „Sistemului Informatic 
Integrat al Administraţiei Publice Locale” în anul 2010 s-au realizat 
următoarele: 

− Instalarea de linii suplimentare de comunicaţii click-net – 
realizat la nivelul tuturor primăriilor din cadrul parteneriatului 
public – privat; 

− Implementarea şi darea în folosinţă a aplicaţiei – “STARE 
CIVILĂ” la nivelul Serviciului Public Comunitar Judeţean de 

VII 
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Evidenţă a Persoanelor din cadrul Consiliului Judeţean 
Argeş – realizat, baza de date a fost predată la 11.11.2010; 

− Continuarea proiectării aplicaţiei “Management Aprovizionare 
Produse” la nivelul centrelor teritoriale din cadrul “Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş” – 
realizat dar neoperaţional deoarece la nivelul direcţiei nu s-a 
mai constituit depozitul central; 

− Elaborarea proiectului „ARGEŞ - Judeţ Digital” ca urmare a 
semnării protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean 
Argeş şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
(MCSI), ce va urmări în special posibilitatea realizării Reţelei 
de Comunicaţii Judeţene – nerealizat, la nivelul ministerului 
nu s-a mai întreprins nici o acţiune. 
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DEZVOLTAREA REGIONALĂ 
 

 
 
A. DIRECŢIA PENTRU PROIECTE CU FINANŢARE 

INTERNAŢIONALĂ 
Direcţia pentru Proiecte cu Finanţare Internaţională a 

desfăşurat pe parcursul anului 2010 următoarele proiecte 
principale: 

 
Competitivitate  
Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Denumire proiect Beneficiar Observaţii 

1. POS-CCE „e-learning – Dezvoltarea 
abilităţilor profesionale prin 
învăţarea continuă” 

Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Se află în 
evaluare  

Dezvoltarea infrastructurii de transport – drumuri judeţene 
Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Denumire proiect Beneficiar Obser-vaţii 

VIII 
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1. POR, Axa 
2, DMI 2.1 

„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”, cod SMIS 1130 

Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Proiect în 
implementare, 
lucrările de 
execuţie s-au 
finalizat în 
decembrie 
2010 

2. POR, Axa 
2, DMI 2.1 

„Modernizare DJ 703i: 
Muşăteşti (DN 73C) – 
Brăduleţ – Brădetu – 
Poienile Valsanului în 
vederea îmbunătăţirii şi 
dezvoltării infrastructurii de 
turism, km 28+822 – 
53+600, L=24,778 km”, 
cod SMIS 1131 

Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Proiect în 
implementare, 
lucrările de 
execuţie sunt 
suspendate 
ca urmare a 
condiţiilor me-
teo nefavora-
bile; vor fi 
reluate în 
primăvara 
anului 2011 

3. POR, Axa 2, 
DMI 2.1 

„Modernizare DJ 734:  
Voineşti (DN73) – Lereşti - 
Voina în vederea 
îmbunătăţirii şi dezvoltării 
infrastructurii de turism, 
km 0+000 ÷ km 19+840, 
L=19.840km”, cod SMIS 
1132 

Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Proiect în 
implementare, 
lucrările de 
execuţie vor 
demara după 
emiterea 
ordinului de 
începere 
lucrări  

4. POR, Axa 4, 
DMI 4.1 

Centrul de afaceri Lumina Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Eligibil, faza 
prestare 
servicii PT 

Dezvoltarea rurală şi a turismului 
Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Denumire proiect Beneficiar Observaţii 

1. POR, Axa 5, 
DMI 5.1 

”Amenajarea complexului 
muzeal Goleşti – 
reabilitarea, conservarea 
şi punerea în valoare” 

Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Se află în 
evaluare 

2. POR, Axa 5, 
DMI 5.1 

„Reabilitarea, conservarea 
şi punerea în valoare a 
cetăţii Poienari – Argeş” 

Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Se află în 
rezervă 

3. POR, Axa 5, „Reabilitarea, conservarea Consiliul Se află în 
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DMI 5.1 şi punerea în valoare a 
cetăţii Oratea – Argeş” 

Judeţean 
Argeş 

rezervă 

4. POR, Axa 5, 
DMI 5.2 

”Dezvoltarea infrastructurii 
generale şi specifice activi-
tăţilor din zona turistică 
Lacul Vidraru – Cumpăna” 

Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Se află pe 
lista de 
rezerve 

5. POR, Axa 5, 
DMI 5.2 

”Amenajare turistică în 
zona Ghiţu-Moliviş” 

ADI Ghiţu-
Moliviş 
Comunele 
Arefu, 
Cicăneşti, 
Brăduleţu 

Se află în 
evaluare 

6. POR, Axa 5, 
DMI 5.2 

”Dezvoltarea unei staţiuni 
turistice în zona Iezer-
Portăreasa” 

Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Lipsă fonduri 

7.  „Centrul de colectare, 
sortare şi distribuţie 
legume şi fructe – 
preinstrualizarea 
produselor” 

Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Lipsă fonduri 
demarare 
proiect 

8. PNDR, 
Măsura 322, 
prima 
sesiune 

„Sistem centralizat de 
canalizare satele Dobrotu, 
Brăteşti şi Doblea, comuna 
Albeştii de Argeş, Sistem 
centralizat alimentare cu 
apă satele Dobrotu, 
Brăteşti şi Doblea, comuna 
Albeştii de Argeş, 
Reabilitare drumuri de 
interes local satele Albeştii 
Pământeni şi Albeştii 
Ungureni în comuna 
Albeştii de Argeş, Centru 
îngrijire copii sat Albeştii 
Pământeni, comuna 
Albeştii de Argeş şi Dotare 
cămin cultural sat Dobrotu, 
comuna Albeştii de Argeş, 
jud. Argeş” 

Comuna 
Albeştii de 
Argeş 

Se află în 
implementare 

9. PNDR, 
Măsura 322, 
prima 
sesiune 

„Sistem centralizat de 
canalizare în satele 
Ceparii Pământeni, Valea 
Măgurii, Ceparii Ungureni 
şi Urluieşti, Modernizare 
drum comunal DC 236 

Comuna 
Cepari 

Se află în 
implementare 
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Ceparii-Cărpeniş km 
0+000-km 4+371,07 şi 
Dotare Cămine culturale în 
satele Ceparii Pământeni 
şi Cărpeniş, comuna Cepari” 

10. PNDR, 
Măsura 322, 
prima 
sesiune 

„Sistem centralizat de 
canalizare satele Costeşti, 
Dealu Pădurii comuna 
Cotmeana; 
Sistem centralizat 
alimentare cu apă satele 
Costeşti, Dealu Pădurii 
comuna Cotmeana; 
Reabilitare drum comunal 
DC 182km 1+633-4+972 
în comuna Cotmeana; 
Centru de îngrijire copii sat 
Ursoaia, comuna Cotmea-
na; Dotare cămin cultural 
sat Cotmeana, comuna 
Cotmeana, judeţul Argeş” 

Comuna 
Cotmeana 

Se află în 
implementare 

11. PNDR, 
Măsura 322, 
prima 
sesiune 

„Sistem centralizat de 
canalizare satele Bărăşti şi 
Cicăneşti, alimentare cu 
apă satele Bărăşti şi 
Cicăneşti, comuna 
Cicăneşti, reabilitare uliţă 
Onceştii de Jos şi uliţa 
Onceştii de Sus în satul 
Bărăşti comuna Cicăneşti, 
centru îngrijire copii sat 
Urecheşti comuna Cică-
neşti şi dotare cămin cultu-
ral sat Cicăneşti, comuna 
Cicăneşti, judeţul Argeş” 

Comuna 
Cicăneşti 

Se află în 
implementare 

12. PNDR, 
Măsura 322, 
prima 
sesiune 

„Sistem centralizat de 
canalizare satele Verneşti, 
Bolculeşti şi Băniceşti în 
comuna Valea Danului, 
reabilitare drumuri de 
interes local ( DC 252 Km 
0+000 – km 1 +046 şi DC 
239 KM 0+073 – km 
1+915) în comuna Valea 
Danului, centru îngrijire 

Comuna 
Valea 
Danului 

Se află în 
implementare 
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copii sat Verneşti în 
comuna Valea Danului şi 
dotare cămin cultural sat 
Verneşti în comuna Valea 
Danului, jud. Argeş” 

13. PNDR, 
Măsura 322, 
prima 
sesiune 

„Sistem centralizat de 
canalizare satele Dobrotu, 
Brăteşti şi Doblea, comuna 
Albeştii de Argeş, Sistem 
centralizat alimentare cu 
apă satele Dobrotu, 
Brăteşti şi Doblea, comuna 
Albeştii de Argeş, 
Reabilitare drumuri de 
interes local satele Albeştii 
Pământeni şi Albeştii 
Ungureni în comuna 
Albeştii de Argeş, Centru 
îngrijire copii sat Albeştii 
Pământeni, comuna 
Albeştii de Argeş şi Dotare 
cămin cultural sat Dobrotu, 
comuna Albeştii de Argeş, 
jud. Argeş” 
 

Comuna 
Albeştii de 
Argeş 

Se află în 
implementare 

14. PNDR, 
Măsura 322, 
a doua 
sesiune 

“Prima înfiinţare reţea 
publică de apă uzată 
menajeră în satul Valea 
Siliştii; Modernizare 
drumuri comunale: DC 
304, DC 305, DC 306, DC 
306 A, în lungime L = 4,4 
km în comuna Aninoasa, 
jud. Argeş ; Reabilitare şi 
dotare cămin cultural în 
sat Slănic; Prima înfiinţare 
centru after school în satul 
Broşteni, comuna 
Aninoasa, judeţul Argeş” 

Comuna 
Aninoasa 

Se află în 
implementare 

15. PNDR, 
Măsura 322, 
a doua 
sesiune 

„Canalizarea şi epurarea 
apelor menajere uzate în  
satele  Bârla, Podişoru, 
Mozăceni Vale din 
comuna Bârla, judeţul 
Argeş; Alimentarea cu apă 

Comuna 
Bârla 

Se află în 
implementare 
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a satelor Bârla, Podişoru, 
Mozăceni Vale din 
comuna Bârla, judeţul 
Argeş; Reabilitare, 
modernizare şi dotare 
cămin cultural în comuna 
Bârla, sat Bârla, judeţul 
Argeş; Centrul de îngrijire 
copii tip After School şi 
imprejmuire, sat Mozăceni 
– Vale, comuna Bârla, 
judeţul Argeş; 
Achiziţionare utilaje pentru 
înfiinţarea serviciului public 
de întreţinere drumuri 
comunale şi deszăpezire 
în comuna Bârla, Argeş” 

16. PNDR, 
Măsura 322, 
a doua 
sesiune 

„Modernizare drumuri de 
interes local străzile 
Zamfireşti, Boierilor, 
Florea, Pinilor, Salcâmilor, 
Constantinescu; DC 214 
Lăbuşeşti – Uiasca km 
1+100-4+500 în comuna 
Bascov; Extindere reţea 
canalizare străzile 
Zamfireşti, Boierilor, 
Florea, Pinilor, Rotăreşti, 
Glâmbocu, DC 212A, 
Pleasa, Stejeret, Mica, 
Brăileni, în comuna 
Bascov; Centru îngrijire 
copii sat Valea Ursului, 
comuna Bascov, judeţul 
Argeş; Dotare centru 
cultural pentru şcolari şi 
preşcolari, sat Valea 
Ursului, comuna Bascov, 
judetul Argeş” 

Comuna 
Bascov 

Se află în 
implementare 

17. PNDR, 
Măsura 322, 
a doua 
sesiune 

„Extindere  reţea de 
canalizare în satele 
Budeasa Mică, Gălăşeşti, 
Caloteşti, Valea Mărului, 
comuna Budeasa; 
Extindere reţea alimentare 

Comuna 
Budeasa 

Se află în 
implementare 
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cu apă sat Budeasa Mare, 
comuna Budeasa; 
Reabilitare drumuri 
comunale DC 223 în satul 
Caloteşti şi aleea 
Stoeneşti, sat Valea 
Mărului, comuna Budeasa; 
Centru îngrijire copii sat 
Budeasa Mare, comuna 
Budeasa; Reabilitare 
centru cultural pentru şco-
lari sat Valea Mărului, co-
muna Budeasa, Dotare 
centru cultural pentru şco-
lari sat Valea Mărului, co-
muna Budeasa, judeţul 
Argeş” 

18. PNDR, 
Măsura 322, 
a doua 
sesiune 

„Reabilitare drumuri de 
interes local în satele 
Corbeni, Bucşeneşti şi 
Rotunda, comuna Corbeni; 
Sistem centralizat de 
canalizare în  satele 
Corbeni, Bucşeneşti şi 
Rotunda, comuna Corbeni; 
Centru de  îngrijire copii 
sat Oeşti Ungureni în 
comuna Corbeni; Terenuri 
de sport în satele Corbeni 
şi Oeşti Ungureni; Dotare 
cămin cultural satul  
Poienari comuna Corbeni, 
judeţul Argeş” 

Comuna 
Corbeni 

Se află în 
implementare 

19. PNDR, 
Măsura 322, 
a doua 
sesiune 

„Sistem centralizat de 
canalizare satele Godeni, 
Coteşti şi Capu – Piscului, 
comuna Godeni; Extindere 
reţea alimentare cu apă 
sat Capu – Piscului, 
comuna Godeni; 
Reabilitare drumuri 
comunale în comuna 
Godeni; Teren de sport  
sat Godeni, comuna 
Godeni; Centru îngrijire 
copii în satul Godeni, 

Comuna 
Godeni 

Se află în 
implementare 
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comuna Godeni ; Dotare 
Cămin Cultural sat 
Godeni, comuna Godeni, 
judeţul Argeş” 

20. PNDR, 
Măsura 322, 
a doua 
sesiune 

„Proiect integrat de 
dezvoltare a comunei 
Hârseşti prin realizarea 
obiectivelor de investiţii: 
Modernizare drumuri 
locale; Canalizarea şi 
epurarea apelor uzate 
menajere în satele 
Hârseşti şi Ciobani; 
Alimentarea cu apă 
potabilă a satelor Hârseşti 
şi Ciobani; Prima infiinţare 
şi dotare centru de 
asistenţă după programul 
şcolar tip After School în 
comuna Hârseşti; Dotare 
cămin cultural în satul 
Hârseşti, comuna 
Hârseşti, judeţul Argeş” 

Comuna 
Hârseşti 

Se află în 
implementare 

21. PNDR, 
Măsura 322, 
a doua 
sesiune 

„Modernizare drumuri de 
interes local satele Lereşti 
şi Voineşti,  Extinderea 
reţelei de alimentare cu 
apă în comuna Lereşti, sat 
Lereşti, Extinderea reţelei 
de canalizare menajeră în 
comuna Lereşti, satele 
Lereşti şi Voineşti, 
Reabilitare cămin cultural 
în comuna Lereşti, sat 
Voineşti, Centru de 
asistenţă după programul 
şcolar tip ,,After School”, 
în comuna Lereşti, judeţul 
Argeş” 

Comuna 
Lereşti 

Se află în 
implementare 

22. PNDR, 
Măsura 322, 
a doua 
sesiune 

„Prima înfiinţare reţea 
publică de apă uzată; 
Îmbunătăţirea  reţelei 
publice de apă; 
Îmbunătăţire drumuri 
comunale şi vicinale; 

Comuna 
Şuici 

Se află în 
implementare 
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Prima înfiinţare şi dotare 
centru de asistenţă după 
programul şcolar; Dotare 
cămin cultural în comuna 
Şuici, judeţul Argeş” 

23. PNDR, 
Măsura 313, 
prima 
sesiune 

“Înfiinţare  centru de 
informare turistică în zona 
centrală a Văii Cotmeana 
(comunele Cotmeana, 
Băbana, Drăganu, 
Morăreşti, în comuna 
Cotmeana,  judeţul Argeş, 
Dezvoltarea şi marketing-
ul serviciilor turistice în 
comuna Cotmeana” 

Comuna 
Cotmeana 

Se află în 
implementare 

24. PNDR, 
Măsura 313, 
prima 
sesiune 

„Centrul Local de 
Informare Turistică în zona 
de nord a văii Argeşului ( 
Comunele Arefu, Corbeni, 
Albeştii de Argeş şi 
Cicăneşti) în comuna 
Arefu şi marketingul 
serviciilor turistice legate 
de turismul rural din zona 
de nord a văii Argeşului, în 
comuna Arefu, judeţul 
Argeş” 

Comuna 
Arefu 

Se află în 
implementare 

25. PNDR, 
Măsura 313, 
a doua 
sesiune 

“Centru informare turistică 
în zona de nord a Râului 
Doamnei în localitatea 
Domneşti şi dezvoltarea 
marketingului turistic în 
localităţile Domneşti, Corbi 
şi Nucşoara, judeţul 
Argeş” 

Comuna 
Domneşti 

Se află în 
implementare 

26. PNDR, 
Măsura 313, 
a doua 
sesiune 

“Înfiinţare Centru de 
informare turistică în zona 
centrală a Văii Argeşului  
(comunele Merişani, 
Mălureni şi Bascov) în 
comuna Merişani, judeţul 
Argeş, dezvoltarea şi 
marketingul serviciilor 
turistice” 

Comunele 
Merişani, 
Mălureni şi 
Bascov 

Se află în 
implementare 

27. PNDR, “Centru de informare Comunele Se află în 
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Măsura 313, 
a doua 
sesiune 

turistică în zona de nord a 
Văii Topolog în comunele 
Valea Danului, Cepari, 
Şuici şi Sălătrucu, judeţul 
Argeş” 

Valea 
Danului, 
Cepari, 
Şuici şi 
Sălătrucu 

implementare 

28. PNDR, 
Măsura 313, 
a doua 
sesiune 

“Înfiinţare centru de 
informare şi promovare 
turistică, comuna Vedea, 
judeţ  Argeş” 

Comuna 
Vedea 

Se află în 
implementare 

29. PNDR, 
Măsura 313, 
a doua 
sesiune 

“Centru informare turistică 
în zona de nord a Râului 
Doamnei în localitatea 
Domneşti şi dezvoltarea 
marketingului turistic în 
localităţile Domneşti, Corbi 
şi Nucşoara, judeţul 
Argeş” 

Comuna 
Domneşti 

Se află în 
implementare 

30. PNDR, 
Măsura 313, 
a doua 
sesiune 

“Înfiinţare Centru de 
informare turistică în zona 
centrală a Văii Argeşului  
(comunele Merişani, 
Mălureni şi Bascov) în 
comuna Merişani, judeţul 
Argeş, dezvoltarea şi 
marketingul serviciilor 
turistice” 

Comunele 
Merişani, 
Mălureni şi 
Bascov 

Se află în 
implementare 

31. PNDR, 
Măsura 125 
- a 

„Modernizarea 
infrastructurii de acces la 
exploataţiile agricole de pe 
teritoriul comunei Ungheni, 
judeţul Argeş” 

Comuna 
Ungheni 

Se află în 
implementare 

32. PNDR, 
Măsura 125  

„Modernizarea 
infrastructurii de acces la 
exploataţiile agricole de pe 
teritoriul comunei Hârseşti, 
judeţul Argeş” 

Comuna 
Hârseşti 

Se află în 
implementare 

33. 
 

PNDR, 
Măsura 125  

„Modernizarea 
infrastructurii agricole în 
comuna Vedea, judeţul 
Argeş” 

Comuna 
Vedea 

Se află în 
implementare 

34. PNDR, 
Măsura 125 - b 

„Modernizare drum 
forestier Valea Caselor” 

Obştea 
Moşnenilor 
Dragoslăveni 

Se află în 
implementare 

35. PNDR, „Reabilitare drum forestier Direcţia Se află în 
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Măsura 125 - b Vasalatu- Pojarna (Valea 
Rea)” 

Silvicã 
Argeş 

implementare 

36. PNDR, 
Măsura 125 - b 

„Modernizare drum 
forestier Rudărie -Corbeni 
până la pârâul Babi de la 
km0+000 până la km 
5+900 în lungime de 5,900 
km în comuna Corbeni 
,judeţul Argeş” 

Comuna 
Corbeni 

Se află în 
implementare 

37. PNDR, Axa 
4 Leader                 

„Pregătiţi pentru a fi 
Leader” 

Galul 
Gavanul 
Burdea 

Se află în 
evaluare 

38. PNDR, Axa 
4 Leader                 

„Împreună în inelul 
Piteştiului” 

Galul Inelul 
Piteştiului 

Se află în 
evaluare 

39. PNDR, Axa 
4 Leader                 

„ Facilitarea constituirii 
Grupului de Acţiune 
Locală în sensul 
programului LEADER 
pentru Microregiunea 
Muscelean şi European” 

Galul 
Muscelean 
şi European 
 

Se află în 
evaluare 

40. PNDR, Axa 
4 Leader                 

„ Născuţi Leader” Galul  
Făgăraşul 
Ţinutul 
Posadelor 
 

Se află în 
evaluare 

41. PNDR, Axa 
4 Leader                 

„Realizarea  unei strategii 
de dezvoltarea a 
teritoriului la poalele 
Iezerului” 

Galul La 
Poalele 
Iezerului 
 

Se află în 
evaluare 

Sănătate şi asistenţă socială 
Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Denumire proiect Beneficiar Observaţii 

1. POS-CCE 
AXA 4, DMI 
4.2 

„Producerea energiei 
termice pentru consumul 
propriu al Spitalului 
Judeţean Argeş utilizând 
resurse regenerabile de 
energie” 

Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Se află în 
evaluare 

2. Fondul de 
mediu  

„Parc nou la Spitalul 
Judeţean Piteşti, judeţul 
Argeş”   

Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Se află în 
evaluare 

3. Fondul de 
mediu  

„Parc nou la Spitalul boli 
cronice Ştefăneşti, judeţul 
Argeş”   

Consiliul 
Judeţean 
Argeş 

Se află în 
evaluare 
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B. UNITATEA DE IMPLEMENTARE  PROIECT  
Stadiul implementării proiectului ”Managementul integrat al 

deşeurilor solide în judeţul Argeş” 
− ETAPA I (finanţată prin măsura ISPA nr. 2005 RO 16 P 

PE 001) 
 Valoarea proiectului: 35.432.315,07 Euro din care: grant 

ISPA – 18.375.000 Euro, împrumut luat de Consiliul 
Judeţean Argeş de la BERD – 6.125.000 Euro, Buget de 
Stat (în conformitate cu OUG 135/2007) – 10.932.315,07 Euro; 

 Termen de finalizare: 31.12.2010. 
Contractul nr. 1 – 2005/RO/16/P/PE/001 – 01: Asistenţă 

tehnică pentru managementul şi supervizarea măsurii ISPA  
• Contractor:  C&E Consulting und Engineering GmbH 

(Germania); 
• Semnarea contractului: 28 Iunie 2007; 
• Termen de finalizare: 31.12.2010; 
• Preţul contractului:  2.294.350; 
• Perioada derulată: 100 %; 
• Progres financiar: 84,54 %. 
Activităţi realizate:  
- Au fost emise 24 Certificate Intermediare de Plată în cadrul 

activităţii de supervizare a lucrărilor prevăzute în Contractul 
de lucrări, din care 23 au fost aprobate. 

Activităţi în curs de realizare:  
- Asistenţă tehnică în perioada de notificări defecte (12 luni de 

la recepţia lucrărilor). În acest sens, s-a încheiat un 
addendum privind prelungirea contractului până la 
31.12.2011; 

- Revizuirea documentaţiei pentru etapa a II-a a proiectului, 
dacă va mai fi cazul după transmiterea Protocolului de 
Corecţii nr. 4. 

 Au fost efectuate plăţi în valoare de 1.939.813,94 Euro. 
Contractul nr. 2 – 2005/RO/16/P/PE/001-02: Închiderea 

depozitelor şi a gropilor de gunoi necontrolate din zona rurală, 
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construirea unui nou depozit, sistem de colectare  în zonele rurale şi 
urbane  

• Contractor: S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti / S.C. Iridex 
Grup Construcţii S.R.L. Bucureşti  (România); 

• Preţul contractului:  25.468.622,79 Euro din care fonduri 
ISPA 16.070.650 Euro şi fonduri de la Bugetul de Stat 
conform OUG 135 9.397.572,78 Euro; 

• Semnarea contractului: 15 Septembrie 2008; 
• Termen de finalizare: 

Secţiunea 1 –  Depozitul de deşeuri Albota – 31.10.2010; 
Secţiunea 2 – Depozitul de deşeuri Câmpulung – 
31.10.2010; 
Secţiunea 3 – Depozitul de deşeuri Mioveni – 28.02.2011; 
Secţiunea 4 – Platforme rurale – 31.10.2010; 

• Progres financiar: 100 % (din fonduri ISPA); 
• 84 % (din valoarea totală a contractului); 
• Progres fizic: 100 %. 
 
Activităţi realizate (stadiu fizic): 
ALBOTA 

 
- Celula nr. 1 a noului depozit este funcţională – 100 % 

(Relocarea deşeurilor din depozitul Topoloveni a fost 
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încheiată. Până în prezent s-au relocat 115.000 m3 de 
deşeuri din gropile necontrolate din zona rurală); 

- Drum de acces la celula 1 – 100%; 
- Clădire personal – 100%; 
- Puţuri extracţie gaz – 100%; 
- Staţie de sortare (hale şi echipament) – 100 %; 
- Împrejmuirea staţiei de sortare; 
- Punct verde – 100%; 
- Sistem de tratare levigat – 100%; 
- Pod basculă – 100%; 
- Platformă compost – 100%; 
- Drum acces la depozit – 100%; 
- Bazin incendiu – 100%; 
- Închidere depozit vechi (relocare deşeuri, aşternere sol inert, 

strat drenant gaz, argilă) – 100%; 
- Câmpulung; 
- Închidere depozit vechi (relocare deşeuri, strat drenant gaz, 

argilă) – în prezent aşterne stratul vegetal 100%; 
- Drumuri perimetrale – 100%; 
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- Puţuri extracţie gaz – 100%; 
- Puţuri extracţie levigat – 100%; 
- Platforma tehnologică – 100%; 
- Garaj şi hală reciclare – 100%; 
- Clădire personal – 100%; 
- Împrejmuire zonă facilităţi - 100% 
- Pod basculă – 100%; 
- Bazin colectare levigat – 100%; 
- Montare staţie de ardere gaz de depozit – 100%. 
MIOVENI 
- Terasamente preliminare (curăţire) – 100%; 
- Drumuri perimetrale – 100%; 
- Închidere depozit vechi – 100%; 
- Sistem colectare ape de suprafaţă – 100%; 
- Sistem colectare levigat – 100%; 
- Sistem colectare gax de depozit – 100%. 
Datorită utilizării intensive a depozitului, există probabilitate mai 

mare de producere a fenomenului de tasare la Mioveni, decât la 
celelalte două depozite. Astfel, pentru eventualele remedieri datorită 
tasărilor la acoperirea finală a fost reţinută suma de 32.000 de Euro. 

TOPOLOVENI 
- S-a finalizat activitatea de relocare a deşeurilor, îndepărtarea 

stratului de pământ infestat şi înlocuirea cu sol fertil. În urma 
testelor efectuate de Oficiul de studii pedologice şi 
agrochimice Argeş s-a recomandat redarea terenului în 
circuitul agricol şi poate fi folosit ca fâneaţă. 

PLATFORME COLECTARE DEŞEURI 
- Zonele Piteşti, Topoloveni, Mioveni, Câmpulung şi Rucăr – 

100%. 
ÎNCHIDEREA GROPILOR DE GUNOI NECONTROLATE DIN 

ZONA RURALĂ 
- Întreaga activitate a fost finalizată, deşeurile fiind 

transportate în prima celulă a noului depozit ecologic. 
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Valoarea Certificatelor de Plată Intermediare aprobate până în 
prezent este de 23.453.430,39, din care a fost plătită suma de 
20.405.314,44 Euro. 

Contractul nr. 4 – 2005/RO/16/P/PE/001-04: Asistenţă tehnică 
pentru PPP 

• Contractor:  COWI A/S (Danemarca); 
• Data de începere: 1 septembrie 2009; 
• Perioada de derulare: 12 luni; 
• Preţul contractului: 700.000 Euro; 
• Termen de finalizare: 1 septembrie 2010 (un act adiţional 

privind extinderea duratei contractului a fost iniţiat, pentru 
finanţare fiind obţinut un grant de la BERD în valoare de 
49.850 Euro). 

Activităţi realizate: 
- Elaborare Dosar de Licitaţie pentru alegerea operatorului la 

depozitul de deşeuri Albota; 
- Lansarea licitaţiei pentru alegerea operatorului pentru noul 

depozit ecologic Albota – Piteşti. Termenul limită pentru 
depunerea ofertelor a fost 30.08.2010. Evaluarea ofertelor 
este în desfăşurare; 

- Elaborare Dosar de Licitaţie pentru alegerea celor 4 operatori 
de colectare/transport ce vor opera în judeţul Argeş. 

Până în prezent au fost efectuate plăţi în valoare de 696.000 
Euro. 

Contract nr. 5 – 2005/RO/16/P/PE/001-05: Achiziţie echipa-
mente de colectare, transport şi utilaje pentru depozit 

Activităţi realizate: 
- Au fost finalizate 4 licitaţii conform regulilor de achiziţii 

BERD, în urma cărora au fost semnate 9 contracte de 
achiziţii. Valoarea totală a acestor contracte este de 
6.959.742,28 Euro, din care 5.425.000 Euro sunt din 
împrumutul BERD, iar restul de 1.534.742,28 Euro sunt de la 
Bugetul de Stat conform OUG 135/2007. 

Achiziţia de echipamente de colectare (autovehicule): 
Contract nr. 1 
• Furnizor: EVW Holding SRL (România); 
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• Valoare contract: 1.160.335 Euro; 
• Data semnării contractului: 20.11.2009; 
• Data  începere perioada de livrare: Aprilie 2010; 
• Data finalizării: iunie 2010; 
• Stadiu livrări: 100 %; 
• Situaţie plăţi: 100 %; 
• Bunuri ce au fost livrate: 

− Camioane pentru transportul deşeurilor periculoase – 3 
buc.; 

− Vehicule pentru transportul deşeurilor segregate – 6 buc.; 
− Vehicul cu elevator pentru containere de 30 mc – 1 buc. 

Contract nr. 2 
• Furnizor: S.C. MHS Truck & Bus S.R.L. (România);  
• Valoare contract: 1.835.000 Euro; 
• ;Data semnării contractului: 20.11.2009 
• Data  începere perioada de livrare: 01.03.2010; 
• Data finalizării: iunie 2010; 
• Stadiu livrări: 100 %; 
• Situaţie plăţi: 100 %; 
• Bunuri ce au fost livrate: 

− Vehicule pentru transportul deşeurilor verzi – 4 bucăţi; 
− Autogunoiere de mărime mijlocie (22 mc) – 7 bucăţi; 
− Autogunoiere de mărime mare (25 mc)– 4 bucăţi; 
− Vehicule de măturat strada – 3 bucăţi. 

Contract nr. 3 
• Furnizor: Unit Export Limited (Anglia); 
• Valoare contract: 686.669,92 Euro; 
• Data semnării contractului: 23.11. 2009; 
• Data  începere perioada de livrare: Februarie 2010; 
• Data finalizării: Aprilie 2010; 
• Stadiu livrări: 100 %; 
• Situaţie plăţi: 100 %; 
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• Bunuri ce au fost livrate: 
− Compactor pentru depozit – 1 bucată; 
− Concasor beton – 1 bucată . 

Contract nr. 4 
• Furnizor: S.C. TERRA ROMÂNIA UTILAJE DE CONS-

TRUCŢII S.R.L. (România); 
• Valoare contract: 522.949,5 Euro; 
• Data semnării contractului: 03.02.2010; 
• Data  începere perioada de livrare: Aprilie 2010; 
• Data finalizării: Iulie 2010; 
• Stadiu livrări: 100 %; 
• Situaţie plăţi:  100 %; 
• Bunuri ce au fost livrate: 

− Încărcător frontal – 2 bucăţi; 
− Excavator – 1 bucată; 
− Buldozer cu şenile – 1 bucată. 

Contract nr. 8 
• Furnizor: S.C. LAMPERO GRUP S.R.L. (România); 
• Valoare contract: 2.990 Euro; 
• Data semnării contractului: 15.04.2010; 
• Data  începere perioadă de livrare: Mai 2010; 
• Data finalizării: Mai 2010; 
• Stadiu livrări: 100 %; 
• Situaţie plăţi:100 %; 
• Bunuri ce au fost livrate: 

− Presa hidraulică pentru balotat deşeuri tip Orwak 3110 – 
1 bucată. 

Contract nr. 9 
• Furnizor: S.C. ADARCO INVEST S.R.L. (România) 
• Valoare contract: 7.000 Euro 
• Data semnării contractului: 15.04.2010 
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• Data  începere perioada de livrare: Mai 2010 
• Data finalizării: Mai 2010 
• Stadiu livrări: 100 % 
• Situaţie plăţi:100% 
• Bunuri ce au fost livrate: 

− Presa hidraulică pentru balotat deşeuri tip X-12 Bramidan  
– 1 buc. 

Achiziţia de echipamente de colectare (containere): 
Contract nr. 5 
• Furnizor: ESE Industrie GmbH (Germania); 
• Valoare contract: 893.120,62 Euro; 
• Data semnării contractului: 22.12.2009; 
• Data  începere perioada de livrare: Aprilie 2010; 
• Data finalizării August 2010; 
• Stadiu livrări: 100 %; 
• Situaţie plăţi: 100 %; 
• Bunuri ce au fost livrate: 

− Euro-pubele de plastic de 140 l -  21.500   bucăţi; 
− Euro-containere de plastic de 1100 l (în 3 culori diferite) – 

4.074 bucăţi; 
− Culoare/tip capac: - 2.118 containere – culoare galbenă / 

capac cu orificiu din cauciuc pentru PET-uri (Ø 220 mm); 
− 978 containere – culoare verde / capac cu orificiu din 

cauciuc pentru sticle (Ø 220 mm); 
− 978 containere – culoare albastru  / capac cu fantă pentru 

deşeuri hârtie şi apărătoare de ploaie. 
Contract nr. 6 
• Furnizor: Hellenic Environmental Systems Industry (Grecia); 
• Valoare contract: 1.754.316,89 Euro; 
• Data semnării contractului: 22.12.2009; 
• Data  începere perioada de livrare: Iunie 2010; 
• Data finalizării: Septembrie 2010; 
• Stadiu livrări: 100 %; 
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• Situaţie plăţi: 100 %; 
• Bunuri ce au fost livrate: 

− Eurocontainere metalice de  1100 litri -  7,926   bucăţi; 
− Culoare: - 2.159 containere – maro; 
−    - 5.767 containere – gri; 
− Containere cu roţi de 30 mc – 6 bucăţi. 

Contract nr. 7 
• Furnizor: SC Europlast România SRL (România); 
• Valoare contract: 97.350 Euro; 
• Data semnării contractului: 23.11 2009; 
• Data  începere perioada de livrare: Februarie 2010; 
• Data finalizarii: Mai 2010; 
• Stadiu livrări: 100 %; 
• Situaţie plăţi:100 %; 
• Bunuri ce au fost livrate: 

− Unităţi individuale compost de 200 l -  5.000   bucăţi. 
Toate bunurile au fost recepţionate şi plăţile au fost achitate 

integral. 
Etapa a II-a (finanţată din FEDR) 
Consultantul, cu sprijinul UIP, a revizuit aplicaţia prin  

efectuarea unor modificări solicitate de Ministerul Mediului şi 
Pădurilor prin Organismul Intermediar POS Mediu. Protocolul de 
Corecţii nr. 4 a fost transmis în data de 12.01.2011, urmând ca pe 
data de 24.01.2011 să aflăm răspunsul ministerului. 

Următorul pas în implementarea etapei a 2-a  a proiectului este 
semnarea contractului de finanţare şi organizarea licitaţiei pentru 
alegerea firmei care vă asigură asistenţa tehnică şi supervizarea. 

Valoarea totală a investiţiei este de 20.325.386 Euro (fără TVA). 
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PROTECŢIA MEDIULUI 
 

 
 

Compartimentul Protecţia Mediului îşi desfăşoară activitatea 
privind mediul şi protecţia mediului în conformitate OUG 195/2005.    

Are la bază principiile şi elementele înscrise în Strategia 
Planului Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 care conduc la 
asigurarea unei dezvoltări durabile a mediului în judeţul Argeş.  

A asigurat:  
1. Monitorizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

(PJGD) – Judeţului Argeş pentru anul 2009 conform OUG 
nr.61/2006 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 
78/2000. PJGD asigură o privire de ansamblu asupra 
legislaţiei de mediu în domeniul gestionarii deşeurilor, 
subliniază responsabilităţile ce revin şi mijloacele care pot fi 
folosite pentru atingerea obiectivelor 2006 – 2013;  

2. Acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul 
implementării legislaţiei pentru protecţia mediului, consiliilor 
locale din judeţul Argeş în conformitate  cu OUG nr. 

IX 
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195/2005 privind protecţia mediului, HG  nr. 349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor, HG nr. 621/2005 privind gestionarea 
ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje, HG nr. 1470/2004 
privind Strategia naţională de gestionare a deşeurilor şi HG 
nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice;    

3. Colaborarea  cu specialiştii de la Agenţia de Protecţia 
Mediului Argeş  în vederea primei revizuiri a Planului 
Regional de Gestiune a Deşeurilor conform OUG nr. 
61/2006 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 78/2000 
în concordanţă cu  dezvoltarea regională Sud Muntenia;                                               

4. Participarea în cadrul Comitetului de Analiză Tehnică 
constituit în conformitate cu OUG nr. 195/2005, Legea nr. 
265/2006 şi a Ordinului Prefectului şi CJ Arges nr. 
297/27.09.2005 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; 

5. Implementarea Proiectului „Controlul Integrat al poluării cu 
nutrienţi”, cu privire la protecţia calităţii apelor în localităţile 
desemnate ZVN (zone vulnerabile la poluare cu nitraţi) în 
care Consiliul Judeţean Argeş este partener;  

6. Participarea la elaborarea Programului de „Gestionare a 
calităţii aerului”; 

7. Participarea la Declararea Pădurii Trivale arie protejată, 
măsuri minime de conservare stabilite de către Academia 
Romană. 
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ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ LOCALĂ 

 

 
 
A. Gestionarea resurselor umane, organizarea aparatului 

propriu de specialitate al consiliului judeţean 
Serviciul Resurse Umane îndeplineşte sarcinile specifice 

activităţii de resurse umane care rezultă din organizarea şi 
funcţionarea consiliului judeţean.  

Prin Hotărârea C.J. nr. 2/28.01.2010 s-a constatat vacantarea 
postului de director general la Serviciul Public Judeţean de Pază şi 
Ordine Argeş prin încetarea raportului de muncă al directorului 
existent ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 329/2009 şi s-a 
propus numirea în funcţia de director interimar a domnului Mînzîna 
Ion, până la ocuparea prin concurs a postului;  

Prin Hotărârea C.J. nr. 21/217.02.2010 s-a aprobat 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei Agricole a 
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judeţului Argeş, înfiinţată ca instituţie publică descentralizată, cu 
personalitate juridică, în subordinea consiliului judeţean, prin 
Hotărârea C.J. nr. 1/28.01.2010;  

Prin Hotărârea C.J. nr. 42/24.03.2010 s-au aprobat organigrama 
şi statul de funcţii ale Camerei Agricole a judeţului Argeş, precum şi 
numirea temporară a domnului Roman Vasile în funcţia de director 
executiv, până la ocuparea prin concurs a postului;    

Prin Hotărârea C.J. nr. 43/24.03.2010 s-au aprobat organigrama 
şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Argeş pe anul  2010, precum şi organigramele şi statele de 
funcţii ale instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Argeş pe anul  
2010:  

• Biblioteca Judeţeană « Dinicu Golescu » Argeş;  
• Muzeul Judeţean Argeş;  
• Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti; 
• Teatrul « Al. Davila » Piteşti; 
• Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti; 
• Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Argeş; 
• Centrul de Cultură Brătianu; 
• Serviciul Public Salvamont; 
• Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş;  
• Serviciul Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş; 
• Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Şuici; 
• Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Călineşti; 
• Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Deduleşti.  
O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, stabileşte numărul maxim de posturi din 
aparatul de specialitate al consiliului judeţean, precum şi din 
instituţiile şi serviciile publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului 
judeţean. În acest context, pentru încadrarea în numărul maxim de 
591 posturi la care se adaugă 10 posturi pentru implementarea 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, comunicat 
de Instituţia prefectului – judeţul Argeş, a fost stabilit numărul maxim 
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de posturi aferent fiecărei instituţii/serviciu de interes judeţean. 
Separat de acestea a fost comunicat numărul de posturi aferent 
funcţionării serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de 
43 posturi şi 128 posturi pentru serviciul public de pază şi ordine a 
obiectivelor de interes judeţean.  

În acest context au fost aprobate noile organigrame şi state de 
funcţii.   

Prin Hotărârea C.J. nr. 137/11.08.2010 s-au aprobat 
organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Argeş pe anul 2010, conform prevederilor 
O.U.G. nr. 63/2010.  

Prin Hotărârea C.J. nr. 182/08.10.2010 se numeşte în funcţia de 
director interimar al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş 
R.A. domnul Ivaşcu Sorin, până la ocuparea prin concurs a postului.  

Prin Hotărârea nr. 194/28.10.2010 s-a aprobat  Planul de 
ocupare  a funcţiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Argeş. 

Prin Hotărârea C.J. nr. 199/28.10.2010 s-au aprobat 
organigrama şi statul de funcţii ale Camerei Agricole a judeţului 
Argeş, precum şi numirea în funcţia de director interimar al S.C. 
Administrare şi Exploatare a Patrimoniului şi Serviciilor de Utilităţi 
Publice Argeş S.A., a doamnei Ilinescu Liliana, până la ocuparea 
prin concurs a postului. 

În cadrul sarcinilor de serviciu, s-a asigurat fundamentarea 
proiectelor de dispoziţii care au vizat reîncadrarea, angajarea, 
promovarea, detaşarea, eliberarea din funcţii pentru salariaţii din 
aparatul de specialitate.  

S-a asigurat respectarea legislaţiei în vigoare în ceea ce 
priveşte angajarea, promovarea, salarizarea prin verificările pe care 
salariaţii din cadrul serviciului le-au făcut la unităţile din subordinea 
Consiliului Judeţean Argeş.  

S-a urmărit efectuarea concediilor de odihnă ale salariaţilor pe 
ansamblul instituţiei conform planificării stabilite.  

S-au evaluat performanţele profesionale şi s-a procedat la 
reactualizarea fişei postului  pentru fiecare salariat din aparatul de 
specialitate, având în vedere legislaţia în vigoare şi termenele 
prevăzute.  
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S-a asigurat participarea specialiştilor din cadrul Serviciului 
Resurse Umane la concursurile organizate în cadrul consiliilor locale 
în vederea ocupării posturilor vacante, în condiţiile respectării 
prevederilor legale.  

Anual, conform termenelor legale, au fost întocmite, avizate de 
ANFP şi aprobate prin hotărâre de consiliu judeţean, planul de 
ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate, care 
stabileşte numărul maxim al funcţiilor publice pentru promovare, 
recrutare, reorganizare, etc.  

S-a procedat la reactualizarea fişelor postului, conform 
organigramei aprobată pentru anul 2010, pentru fiecare salariat din 
aparatul de specialitate, având în vedere legislaţia în vigoare.   

S-a realizat avansarea în treapta de salarizare pentru 
funcţionarii publici sau pentru personalul contractual care a îndeplinit 
condiţiile.  

La termenele prevăzute de lege au fost actualizate Declaraţiile 
de avere şi Declaraţiile de interese pentru funcţionarii publici şi 
consilierii judeţeni, fiind afişate pe site-ul de internet al instituţiei şi 
trimise la A.N.I.  

Lunar, în vederea calculării drepturilor salariale s-au întocmit 
statele nominale de funcţii  care conţin 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 activităţii, 
promovare în funcţie sau avansare în treaptă etc. 

De asemenea, s-au întocmit situaţii lunare privind evidenţa 
timpului de lucru al personalului în vederea acordării drepturilor 
salariale, situaţii statistice lunare, semestriale, anuale sau la alte 
termene solicitate de Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş, de 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, etc.  

S-au asigurat condiţiile pentru participarea salariaţilor din 
aparatul de specialitate la efectuarea analizelor medicale şi la 
evaluarea stării de sănătate, în vederea avizării şi încheierii fişelor de 
aptitudini anuale.   
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B. DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ COMUNITĂŢI 
LOCALE 

În cadrul Serviciului Coordonare Consilii Locale au fost 
efectuate următoarele activităţi: 

− Au fost depuse la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
documentaţiile pentru completarea şi reactualizarea 
domeniului public al judeţului Argeş precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor; 

− Au fost adoptate hotărâri de către Consiliul Judeţean privind 
încadrarea în categoria funcţională de drumuri judeţene, 
drumuri comunale şi drumuri locale, documentaţiile 
respective fiind depuse la Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, în vederea adoptării hotărârilor de Guvern; 

− Au fost iniţiate procedurile şi adoptate hotărârile de consiliu 
judeţean pentru reactualizarea domeniului privat al judeţului 
Argeş; 

− Au fost adoptate hotărâri de consiliu pentru aplicarea politicii 
guvernului de descentralizare şi deconcentrare a 
administraţiei publice; 

− A fost continuată şi intensificată activitatea de coordonare a 
activităţii consiliilor locale potrivit tematicii aprobate de 
conducerea consiliului judeţean; 

− Au fost formulate în termen legal răspuns la petiţiile adresate 
direct conducerii Consiliului Judeţean, Preşedinţiei, 
Guvernului ori altor ministere sau instituţii centrale ori locale 
şi remise spre soluţionare instituţiei noastre; 

− Funcţionarii publici din cadrul Serviciului Coordonare au fost 
desemnaţi să reprezinte instituţia în diverse comisii de lucru 
care sunt organizate şi funcţionează pe lângă Prefectură sau 
pe lângă alte instituţii de interes judeţean, privind restituirea 
dreptului de proprietate, egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi, combaterea violenţei în familie; 

− Totodată a fost asigurată furnizarea tuturor informaţiilor 
solicitate în baza Legii 544/ 2001 privind accesul la informaţii 
de interes public; 

− În cadrul Serviciului Coordonare s-a asigurat tehnoredac-
tarea şi designul pentru raportul de activitate al preşedintelui 
Consiliului Judeţean, pentru regulamentul de organizare şi 
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funcţionare, precum şi tehnoredactarea şi tipărirea 
Monitoarelor Oficiale ale Consiliului Judeţean, Calendarul 
Pieţelor, Târgurilor Săptămânale şi Tradiţionale din judeţul 
Argeş. 

Compartimentul Juridic – Contencios 

Pe întreaga perioadă ce face obiectul prezentei raportări, 
respectiv 01 ianuarie  – 31 decembrie 2010, Compartimentul Juridic 
– Contencios a înregistrat un volum mare de lucrări, acoperind 
întreaga gamă de atribuţii ce-i revin. 

În acest sens, a răspuns la aproximativ 50 de petiţii, a acordat 
asistenţă juridică, 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 (Comisia de specialitate pentru aplicarea 
prevederilor actelor normative ce reglementează procesul de 
descentralizare în domeniul sănătăţii, comisia de monitorizare a 
sistemului informatic, comisia de evaluare a notificărilor formulate în 
baza Legii nr. 10/2001, etc.) 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 Consiliul Judeţean Argeş au colaborat 
în vederea redactării contractelor de achiziţie publică, de 
concesiune, închiriere, vânzare – cumpărare, comodat, prestări 
servicii, publicitate în care este parte instituţia noastră. 
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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.  

În acelaşi timp, au fost încheiate acte adiţionale la contractul de 
parteneriat public – privat pentru construcţia şi implementarea 
Sistemului Informatic Integrat la nivelul Judeţului Argeş. 

O parte însemnată a activităţii Compartimentului Juridic – 
Contencios o constituie reprezentarea în faţa instanţelor de judecată 
a Consiliului Judeţean Argeş, instituţia noastră fiind parte într-un 
număr de 285 de procese dintre care: 

− 30   pe rolul Judecătoriilor; 

− 130 pe rolul tribunalelor; 

− 110 la curţile de apel; 

− 15   la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Dintre cauzele aflate în prezent pe rolul instanţelor judecătoreşti 
cea mai mare pondere o au cele pe cale de contencios administrativ 
fiscal prin care se solicită constatarea nulităţii actelor administrative 
emise de  Consiliul Judeţean Argeş, litigiile de muncă, revendicările 
formulate în baza Legii nr. 10/2001 şi cele privind achiziţiile publice. 

Totodată salariaţii Compartimentului Juridic – Contencios au 
făcut parte din Comisia Judeţeană de Analiză a Propunerilor de 
Stemă Argeş, în cursul anului 2010 fiind aprobate prin Hotărâre de 
Guvern un număr de treisprezece steme ale unităţilor administrativ – 
teritoriale din judeţul Argeş. 
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SERVICII PUBLICE COMUNITARE 
 

 
 
A. AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT ARGEŞ 
În anul 2010, Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport 

(A.J.T.) Argeş a realizat principalele activităţi: 
1. În ceea ce priveşte transportul judeţean de persoane prin 

curse regulate, care se desfăşoară în momentul de faţă pe 
155 de trasee, efectuate de 42 de operatori

− promovarea pe traseele principale, ce leagă reşedinţa 
judeţului de localităţile importante din judeţ, a mijloacelor 
de transport de medie şi mare capacitate performante şi 
anume, înlocuirea unui număr de 15 autobuze cu altele 
având caracteristici tehnice superioare, la solicitarea 
operatorilor rutieri de transport; 

 de transport 
rutier: 

XI 
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− pentru asigurarea continuităţii serviciilor de transport şi 
scoaterea la atribuire a traseelor la care s-a renunţat (5 
trasee), respectiv a celor aflate în litigiu, (1 traseu 
judeţean) s-a întrunit Comisia paritară şi a elaborat 6 
(şase)

− armonizarea periodică a programului de transport cu 
transportul public de persoane interjudeţean şi cu 
transportul de călători pe calea ferată, în funcţie de 
cerinţele de transport, fluxul de călători şi după 
efectuarea unor studii şi rapoarte; această armonizare s-a 
materializat prin aprobarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
nr. 83/23.06.2010; au fost 37 de solicitări / 2010. 

 hotărâri în acest sens, în baza cărora Autoritatea 
Rutieră Română – Agenţia Argeş a emis licenţe de traseu 
şi caiete de sarcini pentru operatorii validaţi câştigători pe 
aceste trasee; 

− pentru buna desfăşurare a transportului public de călători  
prin curse regulate au fost verificaţi toţi operatorii de 
transport rutier şi autovehiculele cu care aceştia execută 
traseele din programul judeţean de transport cu 
valabilitate 2008 – 2011. 

În urma acestor verificări s-a constatat că majoritatea 
operatorilor de transport rutier respectă condiţiile de efectuare a 
traseelor impuse de Regulamentul judeţean în domeniul transportului 
de persoane. Acolo unde au fost depistate abateri de la legislaţia în 
domeniul transportului de persoane, operatorii au fost avertizaţi scris 
să se conformeze regulamentului – conform legislaţiei în vigoare.  

De asemenea, pentru o mai bună informare a călătorilor, 
Consiliul Judeţean Argeş a solicitat operatorilor care nu au afişat în 
staţii graficul de circulaţie al traseului deservit să-l afişeze la loc 
vizibil. 

Au fost făcute demersuri la primăriile din judeţ pentru a amenaja 
staţii de îmbarcare/debarcare călători civilizate; atât în zona de sud 
(Bârla, Moşoaia) cât şi în zona de nord a judeţului (Cepari – 
Sălătrucu). 

Inspectorii A.J.T., împreună cu specialişti de la Secţia Naţională 
de Drumuri Piteşti , au identificat poziţiile staţiilor de pe traseul Piteşti 
– Câmpulung pe DN 73 km 1+285 până la km 42+850, în vederea 
obţinerii aprobărilor de la CNADR privind  semnalizarea staţiilor 
pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane 
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prin servicii regulate şi amenajarea acestora – potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 – privind regimul drumurilor, actualizată, 
aceste activităţi  se asigură de către consiliile locale în intravilan şi 
de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria 
drumului, cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.  

2. În ceea ce priveşte transportul judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale, a fost analizată documentaţia 
depusă de operatorii rutieri de transport, au fost întocmite 
caietele de sarcini şi au fost eliberate 111 licenţe speciale 
pentru transportul salariaţilor de la domiciliu la locul de 
muncă şi retur pe trasee judeţene (pentru 34 de operatori 
rutieri de transport

3. În ceea ce priveşte dezvoltarea unui transport public de 
persoane integrat, şi anume, constituirea unei ADI (Asociaţii 
de Dezvoltare Intercomunitară) între judeţul Argeş, 
municipiul Piteşti, şi localităţile limitrofe (Mioveni, Ştefăneşti, 
Bascov, Băbana, Mărăcineni, Moşoaia, Albota şi Bradu) au 
fost aprobate asocierile prin hotărâri ale consiliilor locale: 
Piteşti, Mioveni, Ştefăneşti, Bascov, Băbana, Mărăcineni, 
Moşoaia şi Albota. De asemenea, a fost rezervată la 
Ministerul Justiţiei denumirea asociaţiei: “Asociaţia 
TRANSMETROPOLITAN Argeş”. Consiliul Judeţean Argeş a 
aprobat, prin hotărârea nr. 190/14.12.2009, asocierea 
judeţului Argeş cu localităţile de mai sus. Consiliul Local 
Bradu nu a aprobat asocierea. Consiliul Local Piteşti nu a 
aprobat Statutul şi Actul constitutiv ale asociaţiei. 

); 

4. Începând cu data de 30.09.2010, prin Dispoziţia nr. 523, 
Serviciului A.J.T. i-au fost repartizate o serie de atribuţii de 
prelucrare, analiză şi avizare a documentelor privind 
activitatea de transport ( pentru parcul propriu al C.J. Argeş).
 Au  fost întocmite, avizate şi implementate următoarele 
proceduri:  
− de efectuare a reparaţiilor de întreţinere

− 

 a parcului auto al 
Consiliului Judeţean Argeş (format din 6 autoturisme); 
de completare a foilor de parcurs în vederea justificării 
consumurilor de carburanţi şi lubrifianţi pentru parcul 
propriu Consiliului Judeţean Argeş; au fost instruiţi şoferii, 
iar până la sfârşitul anului 2010 au fost implementate 
aceste proceduri. 
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De asemenea, au fost întocmite şi avizate documentele 
necesare (referatele şi caietele de sarcini) în vederea contractării, 
prin Serviciul Licitaţii – Achiziţii, a cotei de carburanţi, a asigurărilor, 
a rovinietelor şi a reparaţiilor auto pentru anul în curs. 

 
B. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU  EVIDENŢA PERSOA-

NELOR ARGEŞ este instituţie publică de interes judeţean, 
cu personalitate juridică, constituită la data de 01.01.2005 
sub titulatura de Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru  
Evidenţa Persoanelor Argeş. 

 

 
 
În conformitate cu  H.C.J. ARGEŞ nr. 93 din 22.12.2008, 

începând cu această dată, denumirea instituţiei s-a modificat 
devenind Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş. 

Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş 
realizează competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în 
aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează 
activitatea de evidenţă a persoanelor şi pe cea de stare civilă.  

Planul de măsuri şi acţiuni a cuprins sarcini specifice muncii, 
atât pe linie de management, evidenţă a persoanelor, stare civilă şi 
informatică cât şi pe linie de  resurse umane, secretariat – 
administrativ, financiar contabilitate, urmărindu-se la termenele 
stabilite modul de executare, precum şi întocmirea situaţiilor 
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centralizatoare şi comunicarea acestora la D.E.P.A.B.D. la termenele 
prevăzute.  

Pe linie de management  au fost întreprinse următoarele 
activităţi: 

− şedinţe de lucru cu factorii de răspundere; 
− şedinţe de analize lunare, trimestriale; 
− participarea la şedinţele Consiliului Judeţean; 
− participarea în calitate de invitat, la şedinţele consiliilor locale 

unde sunt sau urmează a se înfiinţa S.P.C.L.E.P; 
− efectuarea de verificări, cercetări de caz, petiţii, contestaţii; 
− acordarea de consultanţă, sprijin şi îndrumare, în vederea 

înfiinţării de noi S.P.C.L.E.P; 
− organizarea, pe linia pregătirii profesionale a unui curs cu 

tema: Condiţii generale şi elemente de noutate privind 
activităţile de stare civilă şi evidenţa persoanelor. 

Activitatea de evidenţă a persoanelor s-a desfăşurat în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi a 
H.G. nr. 1375 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, a celorlalte 
metodologii şi instrucţiuni care reglementează activitatea în acest 
domeniu. 

Cu ocazia activităţilor de coordonare şi control metodologic 
efectuate la serviciile publice comunitare locale pentru evidenţa 
persoanelor din teritoriu, s-a urmărit modul de lucru cu publicul, atât 
la ghişeul de evidenţă cât şi la oficiile de stare civilă, constatându-se 
că lucrătorii desemnaţi cunosc sarcinile din fişele posturilor şi le 
execută întocmai. 

Pentru îndeplinirea sarcinilor au fost întreprinse activităţi 
referitoare la realizarea unui dialog susţinut şi permanent cu cetăţenii 
şi comunităţile locale, fiind executate acţiuni care au dus la o 
transparenţă şi percepere corectă a activităţii de evidenţă şi stare 
civilă. 

În presa locală s-au publicat 12 articole, la televiziune au fost 
202 apariţii, iar la radio au avut loc 22 intervenţii, referitoare la 
activitatea de evidenţă a persoanelor şi în principal pentru 
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diminuarea numărului de restanţieri, precum şi la schimbările în 
programul de lucru al serviciilor publice comunitare pentru evidenţa 
persoanelor şi la alte aspecte legate de buna servire a cetăţenilor. 

În anul 2010 au fost organizate şi executate 4 acţiuni de control 
la unităţi sanitare şi de protecţie socială. 

În anul 2010, activitatea principală a lucrătorilor serviciilor 
publice comunitare s-a axat pe luarea în evidenţă a 5592 persoane, 
după cum urmează: 

− la naştere: 5519 copii;  
− la dobândirea cetăţeniei: 38 persoane;  
− la schimbarea domiciliului din străinătate în România: 35 

persoane. 
La cererea cetăţenilor au fost eliberate 58761 acte de identitate, 

din care 57856 cărţi de identitate şi 905 cărţi de identitate provizorii. 
Din cele  57856 cărţi de identitate, 6228 au fost produse pentru 

tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, 77 pentru persoane de 
peste 18 ani, 32746 datorită expirării termenului de valabilitate, 3978 
la schimbarea numelui, 199 la schimbarea denumirii localităţii, a 
străzii sau a renumerotării, 11152 la schimbarea domiciliului. 

La ghişeele serviciilor publice comunitare locale pentru evidenţa 
persoanelor, în perioada de referinţă, au fost eliberate 140 de cărţi 
de identitate pe bază de procură specială şi au fost primite  6520 
cereri de eliberare a unui nou act de identitate cu motivul pierdere, 
furt sau deteriorare, din care 5118 datorită pierderii, 95 datorită 
furtului şi 1307 ca urmare a distrugerii sau deteriorării acestor acte. 
Toate cererile au fost soluţionate corespunzător, în termenele 
prevăzute de lege şi cu respectarea O.U.G. nr. 97/2005 modificată şi 
completată prin Legea nr. 290/2005 şi a H.G. 1375/2006.  

Pe linia stabilirii reşedinţei au fost efectuate 5623 operaţiuni. 
În evidenţele pe care le deţinem au fost efectuate, la solicitarea 

instituţiilor abilitate, 82280 verificări pentru furnizarea datelor cu 
caracter personal ale persoanelor verificate.  

Pentru cei care nu au respectat termenele de punere în 
legalitate cu acte de identitate s-au aplicat 189 sancţiuni 
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor pe anul 2010 fiind de 
7990 lei. 

La sfârşitul  anului, în judeţul Argeş, exista un număr de 15362 
persoane care nu au solicitat eliberarea unui act de identitate în 
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termenul prevăzut de lege, din care 7736 din anii anteriori (1584 
copii la 14 ani şi 6152 persoane posesoare de acte de identitate cu 
termenul de valabilitate expirat).  

Pentru diminuarea numărului de restanţieri s-a avut în vedere 
colaborarea cu serviciile publice comunitare locale pentru evidenţa 
persoanelor, în ceea ce priveşte predarea listelor nominale cu 
restanţieri, precum şi cu şeful Serviciului Poliţiei de Ordine Publică 
din cadrul I.P.J. ARGEŞ, pentru luarea de măsuri specifice de 
identificare şi punere în legalitate a acestor persoane.  

În acest sens s-au făcut 1117 verificări în teren din care 146 de 
către lucrătorii din cadrul serviciilor publice comunitare locale pentru 
evidenţa persoanelor iar 971 de către lucrătorii de ordine publică.  

Au fost întreprinse şi 83 acţiuni cu staţia mobilă pentru a veni în 
sprijinul persoanelor cu dizabilităţi şi a cetăţenilor de etnie romă, 
punându-se, cu acest prilej, în legalitate 215 persoane.  

Referitor la reintegrarea copiilor străzii s-au făcut controale 
pentru depistarea persoanelor care fac obiectul acestei acţiuni, în 
mediile cele mai frecventate de aceştia, respectiv gări, autogări, 
târguri. 

S-au furnizat datele de identificare ale persoanelor fizice, către 
autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, către 
agenţii economici şi către cetăţeni, în condiţiile impuse de lege. 

La datele de 08.04.2010, 08.07.2010 şi 14.10.2010 au avut loc 
convocările trimestriale pe linie de evidenţa persoanelor, aferente 
trimestrului I, II respectiv III, la care au participat lucrătorii de 
evidenţă de pe raza judeţului Argeş. 

Pe linie de stare civilă: Actele de stare civilă sunt înscrisuri 
autentice şi se întocmesc în interesul statului şi al persoanei, 
activitatea fiind reglementată de LEGEA 119/1996 republicată şi de 
normele metodologice pentru aplicarea lor. În acest sens, în anul 
2010, s-au efectuat următoarele: 

− au fost înregistrate 4733 naşteri, 2661 căsătorii şi 6370 
decese; 

− s-au primit în acest an 18134 menţiuni care s-au adăugat la 
cele rămase neoperate din anul anterior şi din totalul general 
s-au operat, pe marginea actelor de stare civilă din 
exemplarul II, 19776, rămânând de operat 7913 menţiuni în 
semestrul I - 2011; 
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− au fost operate, pe marginea actului de naştere, 2 menţiuni 
de renunţare la cetăţenia română. 

În perioada analizată, au fost rezolvate lucrări, pe linie de stare 
civilă, după cum urmează:  

− 61 dosare de schimbarea numelui sau prenumelui pe cale 
administrativă; 

− 357 dosare de transcriere a unor certificate eliberate de 
autorităţile străine competente din care: 247 de naştere, 23 
de deces şi 87 de căsătorie;  

− s-au emis 132 avize de rectificare a actelor de stare civilă. 
Au fost distribuite de către Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa 

Persoanelor Argeş – Serviciul de Stare Civilă un număr de 13050 
certificate de naştere, 4500 certificate de căsătorie şi 8550 certificate 
de deces. 

Activitatea de punere în legalitate a copiilor instituţionalizaţi s-a 
desfăşurat în bune condiţii, asistenţii sociali din aceste unităţi 
prezentându-se alături de copiii respectivi, la sediile serviciilor 
publice comunitare locale pentru evidenţa persoanelor, în vederea 
punerii în legalitate, cu acte de identitate. Astfel, la Centrul de 
Integrare prin Terapie Ocupaţională din comuna Tigveni, judeţul 
Argeş, au fost puse în legalitate cu carte de identitate 15 persoane. 

La datele de 17.05.2010 şi 26.10.2010, au fost organizate 
instruiri ale ofiţerilor de stare civilă, pentru perfecţionarea pregătirii 
profesionale atât din aparatul propriu, cât şi de la serviciile locale, 
pentru clarificarea tuturor problemelor ridicate cu ocazia prelucrării 
principalelor prevederi ale actelor normative care reglementează 
regimul actelor şi faptelor de stare civilă. 

La data de 16.12.2010 a fost organizată o altă instruire a 
ofiţerilor de stare civilă, având ca scop analizarea aspectelor privind 
divorţul administrativ, precum şi predarea listelor ce conţin codurile 
numerice precalculate, pe localităţi, pentru anul 2011. 

S-a derulat activitatea de primire, actualizare, păstrare şi 
gestionare a registrelor de stare civilă, exemplarul II, de la oficiile de 
stare civilă din primării şi servicii publice comunitare locale pentru 
evidenţa persoanelor, asigurând securitatea şi conservarea 
acestora. 
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S-au efectuat controale la starea civilă de la S.P.C.L.E.P. Piteşti 
Câmpulung şi Domneşti, precum şi la Primăria Moşoaia, Primăria 
Dîmbovicioara şi Primăria Leordeni. 

S-a continuat lucrarea de opisare a registrelor de stare civilă, 
aferente perioadei 1886 – 1907 şi predarea acestora la Arhivele 
Naţionale. 

Pe linie de informatică s-au desfăşurat o serie de activităţi 
specifice după cum urmează: 

− s-au corectat ori atribuit 85 C.N.P. – uri; 
− s-au transmis la S.P.C.L.E.P. fişierele cu persoanele 

restanţiere la sfârşitul trimestrului IV 2009, trimestrului I, II şi 
III 2010; 

− s-a asigurat ţinerea în actualitate a registrului pe linie de 
informatică; 

− s-au efectuat verificări în bazele de date judeţeană şi 
centrală, la cererea lucrătorilor operativi din cadrul M.A.I. cu 
respectarea procedurii stabilite; 

− s-a trecut la utilizarea unei noi aplicaţii de centralizare a 
situaţiilor statistice lunare; 

− s-a transmis lunar, atât pentru D.J.E.P. cât şi pentru cele 7 
S.P.C.L.E.P., situaţia statistică lunară; 

− în vederea rezolvării neconcordanţelor existente între datele 
din R.N.E.P. şi cele din baza de date centrală de paşapoarte, 
s-a întreprins o activitate, cu caracter permanent, de 
corectare şi completare a informaţiilor pentru 638 persoane; 

− s-a continuat activitatea de corectare a bazelor de date 
privind decedaţii, migraţii, infractorii voiajori, persoanele cu 
C.N.P. multiplu, persoanele cu acelaşi C.N.P., persoanele 
care au înscrise caractere inadecvate în istoricul de nume; 

− s-a încheiat activitatea de extindere a cablării reţelei de 
evidenţa persoanelor şi a celei de stare civilă; 

− s-a întreţinut soft şi hard  tehnica de calcul. 
Pe linie financiar – contabilă s-a urmărit periodic realizarea în 

bune condiţii a indicatorilor financiari aprobaţi prin buget, vărsarea la 
termen şi în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri 
bugetare ori obligaţii către alte persoane fizice sau juridice, 
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asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative 
contabile, precum folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special, 
în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Pe linie de secretariat, administrativ şi asigurare tehnico – 
materială s-au urmărit următoarele aspecte: 

− înregistrarea şi ţinerea evidenţei registrelor de 
corespondenţă, a materialelor şi registrelor cu regim special  
precum şi a altor documente privind organizarea D.J.E.P.; 

− organizarea şi asigurarea înregistrării şi repartizării lucrărilor, 
potrivit activităţilor specifice destinate serviciului, precum şi 
expedierea şi transportul corespondenţei, conform 
reglementărilor în vigoare; 

− urmărirea modului de rezolvare a corespondenţei, conform 
termenelor fixate de conducerea direcţiei; 

− asigurarea cu materiale consumabile, tipizate şi materiale de 
întreţinere, în cantităţile necesare şi cu ritmicitate, cu 
respectarea prevederilor legale în materie, privind achiziţiile; 

− asigurarea aprovizionării cu certificate 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; 

− întocmirea şi elaborarea documentaţiilor necesare pentru 
efectuarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere la birouri şi 
holuri; individualizarea consumului de energie electrică şi 
instalarea unui nou sistem de control acces; 

− asigurarea măsurilor de protecţie a muncii şi de P.S.I. la 
toate locurile de muncă din cadrul direcţiei; 

− gestionarea efectivului de numerar al instituţiei, respectiv 
depunerea şi ridicarea pe bază de dispoziţie de plată sau 
încasare.  

Activitatea Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor 
Argeş precum şi a Serviciilor Publice Comunitare Locale pentru 
Evidenţa Persoanelor este axată pe reducerea numărului de 
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restanţieri. În acest sens, se fac deplasări în teren, cu staţia mobilă, 
în vederea punerii în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor cu 
handicap, netransportabili, bătrâni, aflaţi la distanţe mari faţă de 
S.P.C.L.E.P, cu situaţie materială precară. 

Programul de lucru vine în sprijinul cetăţenilor, în special pentru 
rezolvarea celor care lucrează în schimbul de zi şi nu pot solicita 
aceste cereri decât după orele 16.00, prin respectarea măsurilor 
prevăzute în planurile de combatere a birocraţiei. 

În ceea ce priveşte încadrarea în obiectivele strategice impuse 
pentru anul 2010, putem preciza următoarele:          

− În acest an, a fost finalizată scanarea şi introducerea în baza 
de date electronică, a registrelor de stare civilă 
corespunzătoare perioadei 1907 – 2007 (exemplarul II) 
pentru toate localităţile din judeţul Argeş, în total peste 
2.300.000 de acte. În paralel cu etapa scanării s-a dezvoltat 
şi implementat aplicaţia software de arhivare, cu ajutorul 
căreia se gestionează registrele scanate, se fac căutări în 
registre sau direct în acte şi se introduc menţiunile în format 
electronic;  

− La nivelul oficiilor de stare civilă din judeţ s-a implementat 
aplicaţia de Stare Civilă şi Evidenţa Populaţiei, care permite 
gestionarea actelor, printarea certificatelor şi generarea 
comunicărilor şi extraselor necesare. 

 
C. SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE PAZĂ ŞI ORDINE 

ARGEŞ 
Încă de la începutul anului 2010, s-au stabilit principalele 

obiective manageriale cât şi măsurile necesare pentru punerea 
acestora în practică, în concordanţă cu reglementările 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi cu dispoziţiile 
primate de la Consiliul Judeţean Argeş. 

Astfel, în scopul eficientizării activităţii instituţiei şi al măririi 
calităţii prestaţiilor de pază, pentru anul 2010, s-au stabilit 
următoarele obiective: 

− menţinerea unor legături permanente cu beneficiarii, bazate 
pe schimbul reciproc de informaţii; 

− îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării activităţilor de 
instruire a efectivelor de agenţi de pază prin elaborarea unor 
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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 se preîntâmpina producerea 
unor evenimente negative, precum şi ridicarea gradului de 
responsabilizare a subordonaţilor; 

− îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare prin aplicarea 
riguroasă a prevederilor referitoare la relaţiile de muncă 
stipulate în legislaţia în vigoare şi Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare; 

− menţinerea stabilităţii şi continuarea relaţiilor contractuale 
aflate în derulare; încheierea de noi contracte de prestări 
servicii de pază, în acest fel urmărindu-se realizarea unor 
venituri care să asigure fondurile necesare pentru  
acoperirea cheltuielilor de funcţionare; 

− recuperarea sumelor restante înregistrate ca urmare a 
neefectuării plăţii, de către unii beneficiari, a contravalorii 
facturilor emise de către Serviciul Public Judeţean de Pază şi 
Ordine Argeş pentru serviciile de pază. 

În unele cazuri, punerea în practică a măsurilor stabilite a fost 
influenţată, chiar îngreunată, de aplicarea unor acte normative şi 
anume: Legea nr. 330/2009 – Legea cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, OUG nr. 34/2009 cu 
privire la reglementarea unor măsuri fiscale, Legea nr. 329/2009 
privind reorganizarea instituţiilor publice, Legea nr. 118/2010 privind 
unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, 
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor 
măsuri financiare, OUG nr. 55/2010 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice. 

Serviciul Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş a fost 
înfiinţat, ca instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean 
Argeş, cu scopul de a asigura paza obiectivelor de interes judeţean, 
acesta reprezentând şi obiectul principal de activitate prevăzut în 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 

Serviciul Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş a desfăşurat 
activităţi de pază în baza contractelor încheiate cu beneficiarii, în 
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acest mod veniturile obţinute asigurând integral cheltuielile de 
funcţionare. 

Prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Argeş, anual, se stabileşte 
tariful practicat (în lei/oră/agent de pază). Astfel, pentru anul 2010, s-
a stabilit ca pentru instituţiile şi serviciile din subordinea Consiliului 
Judeţean Argeş tariful să fie de 10,5 lei/oră/agent de pază, iar pentru 
celelalte categorii de beneficiari tariful se poate negocia pornind de 
la valoarea minimă de 8,5 lei/oră/agent de pază. 

La data de 01.01.2010, Serviciul Public Judeţean de Pază şi 
Ordine Argeş avea încheiate un număr de 28 contracte de prestări 
de servicii, ponderea cea mai mare reprezentând-o obiectivele care 
aparţin Consiliului Judeţean Argeş. 

Ţinând cont de efectivele de agenţi care compun dispozitivele 
de pază organizate în obiective, cele mai importante contracte au 
fost încheiate cu: DGASPC Argeş, Consiliul Judeţean Argeş, ISU 
Argeş, Muzeul Goleşti, Muzeul Judeţean Argeş, DGFP Argeş, ADP 
Piteşti, DGAIRDP Argeş, etc. 

Pe parcursul perioadei de referinţă, numărul contractelor 
încheiate a scăzut de la 28 la 9, motivele care au condus la 
încetarea relaţiilor contractuale fiind: 

− aplicarea prevederilor OUG nr. 63/2010, prin care s-a 
diminuat numărul de personal de la 282 salariaţi, la data 
01.07.2010, la 128 salariaţi, situaţie care a dus la rezilierea 
unui număr de 12 contracte de prestări servicii de paza 
(Muzeul Goleşti,Teatrul Alexandru Davila, ADP Piteşti, 
Rampa Albota, SEIP Argeş, Centrul Cultural Brătianu, 
Şcoala de Arte, Universitatea Spiru Haret, Colegiul 
Alexandru Odobescu, UAMS Şuici, UAMS Deduleşti, Şcoala 
Specială Valea Mare); 

− rezilierea din cauza problemelor financiare invocate de 
beneficiar (SC Prointermed SRL, Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Argeş); 

− rezilierea ca urmare a neefectuării plăţii facturilor (Primăria 
Berevoieşti); 

− încetarea termenului pentru care a fost încheiat contractul 
(DGFP Argeş, Hidroserv Curtea de Argeş, Primăria Hârseşti, 
Direcţia Sanitar Veterinară Argeş). 
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Pentru continuarea relaţiilor contractuale cu  DGFP Argeş, 
Hidroserv Curtea de Argeş, Direcţia Sanitar Veterinară Argeş 
instituţia a participat la procedura de cerere de ofertă pentru 
atribuirea contractului de servicii de pază, oferta nefiind câştigătoare. 

Structura instituţiei, organizată pe trei categorii de personal 
(de conducere, de pază şi auxiliar), s-a prezentat astfel: 
 Personal de 

conducere 
Personal 
de pază 

Personal 
auxiliar 

Total 

la 01.01.2010 17 325 14 356 
la 01.07.2010 15 257 10 282 
de la 01.10.2010 6 115 7 128 

Se poate observa o diminuare  a personalului (de la 356 la 128), 
această situaţie fiind generată  de rezilierea unui număr foarte mare 
de contracte de pază. 

Referitor la starea şi practica disciplinară, raportată la anul 
2009, se poate remarca o evoluţie pozitivă în sensul că numărul 
abaterilor disciplinare şi implicit a sancţiunilor aplicate a scăzut 
simţitor. Dacă pe parcursul anului 2009 au fost aplicate un număr de 
8 sancţiuni, din care 4 au fost desfaceri disciplinare ale contractelor 
individuale de muncă, în  anul 2010 s-a aplicat o singură sancţiune. 

În luna martie Serviciul Public Judeţean de Pază şi Ordine 
Argeş a fost supus etapei I de auditare privind certificarea ISO 
9001/2008 (calitatea managementului) şi OHSAS18001/2007 
(calitatea securităţii şi sănătăţii în muncă), rezultatele verificărilor 
efectate au demonstrat că instituţia noastră îndeplineşte în 
continuare cerinţele impuse de standarde. 

SPJPO Argeş a fost obligat să pună în aplicare prevederile 
OUG nr. 63/2010, faţă de care a avut următoarele puncte de vedere: 

− instituţia nu este finanţată de la bugetul de stat, cheltuielile 
de funcţionare se asigură integral din veniturile realizate prin 
serviciile de pază executate, ca urmare a contractelor 
încheiate cu beneficiarii; 

− personalul de pază precum şi personalul auxiliar din 
structura organizatorică existentă nu au calitatea de 
funcţionari publici, aceştia fiind încadraţi ca personal 
contractual în condiţiile stipulate de Codul Muncii şi Legea 
nr. 333/2003; 

− prin diminuarea numărului de personal a fost reziliat un 
număr mare de contracte de prestări servicii de pază; 
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− determinarea numărului de personal prin raportarea la 
numărul de locuitori ai judeţului este lipsită de fundament, 
deoarece acest criteriu se aplică, de regulă, atunci când se 
execută activităţi de ordine publică, nu şi pentru activitatea 
de pază. 

Ţinând cont de injusteţea măsurilor OUG nr. 63/2010, 
conducerea SPJPO Argeş a înaintat către: Ministerul Administraţiei 
şi Internelor, Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor Publice, 
Instituţia Prefectului Judeţului Argeş,  memorii prin care s-a solicitat 
ca instituţia să fie scoasă de sub incidenţa prevederilor actului 
normativ menţionat, demersurile fiind inutile. 

În perioada 17.05 – 02.07.2010, echipa de audit a Consiliului 
Judeţean Argeş a executat auditul activităţilor financiar – contabile  
din cadrul Serviciului Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş 
pentru anul 2009, concluziile prezentate în procesul – verbal fiind în 
cea mai mare parte unele favorabile. 

Analizând datele din “Bilanţul pe anul 2010”  se constată că 
activitatea economico – financiară a avut o evoluţie pozitivă, 
eforturile fiind orientate spre: recuperarea creanţelor restante, 
obţinerea titlurilor executorii în cazul unor litigii vechi, plata salariilor 
la timp, reducerea stocurilor de echipament etc. 

Menţionăm că la sfârşitul anului 2010, instituţia nu înregistrează 
restanţe faţă de bugetul statului sau faţă de bugetul asigurărilor 
sociale. 

 
D. 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 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 şi de către un administrator, care răspunde şi de 
Refugiul Cota 2000. Salvatorii montani voluntari sunt repartizaţi în 
patru formaţii Salvamont: Piteşti, Curtea de Argeş, Nucşoara şi 
Câmpulung, fiecare formaţie având o zonă montană de 
responsabilitate, bine determinată.  
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În anul 2010, cele patru formaţii Salvamont din judeţul Argeş au 

intervenit la un număr de 157 de accidente montane, între care patru 
cazuri mortale. În afara deceselor survenite în urma accidentelor 
montane, la solicitarea posturilor locale de poliţie din zona montană, 
s-a participat la căutarea unor persoane dispărute, căutările 
finalizându-se cu găsirea cadavrelor acestora, dar aceste decese nu 
sunt accidente montane şi nu se înregistrează în statisticile noastre. 

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, cu cel puţin 
20% faţă de anii precedenţi, din estimările cabanierilor.  

În privinţa pregătirii profesionale, instituţia a participat cu 3 
salvatori montani voluntari la Şcoala Naţională Salvamont – etapa de 
iarnă şi cu 2 salvatori montani la Şcoala Naţională Salvamont – 
etapa de vară, toţi absolvind cu calificative bune şi foarte bune. Au 
fost organizate la nivel intern mai multe cursuri de instruire în lucrul 
cu GPS-ul, la care au participat într-o primă fază şefii de formaţii şi 
de echipe, urmând ca în anul 2011, toţi salvatorii montani să treaca 
prin această formă de instruire. Cursurile teoretice şi practice au fost 
ţinute de d-l Sănduloiu Ion, astfel că nu a fost nevoie de plata unor 
servicii către firme de specialitate. 

Au fost refăcute integral marcajele în masivul Făgăraş şi în 
masivul Piatra Craiului (zonele aferente judeţului nostru) astfel că 
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toate potecile principale, de acces în sau din crestele montane 
respective, sunt marcate corespunzător.  

Urmând baremul minim de dotare a salvatorilor montani indicat 
de lege, s-a reuşit dotarea tuturor voluntarilor şi a celor profesionişti 
cu bocanci şi hanorace de vânt. Sunt multe din articolele care au fost 
procurate în anii precedenţi, care şi-au îndeplinit norma de casare şi 
trebuie înlocuite (ex. bocancii de iarnă) ca şi articole pe care, din 
cauza lipsei de fonduri, nu s-a putut asigura niciodată la nivelul cerut. 
În acest an s-a obţinut din partea C.J.Argeş dotarea cu o autoutilitară 
Fiat Doblo şi cu două ATV-uri marca Polaris cu motor de 500 cmc. 

Pe linia prevenirii accidentelor, s-a elaborat un pliant de 
popularizare a regulilor de urmat pentru a merge pe munte, pentru 
aducerea la cunoştinţa turiştilor a numărului unic de alarmare 0-
SALVAMONT şi deasemenea pentru prezentarea activităţii noastre. 
Tot pe această cale s-au promovat regulile de conduită pentru a 
preveni poluarea în zona montană. Principiile ecologice enunţate în 
acest pliant se urmăreşte popularizarea  în licee, cu sprijinul 
conducerii CJ Argeş. 

Pe linia educaţiei ecologice, s-au organizat acţiuni de igienizare 
a zonei montane înalte, de unde s-au strâns peste 3 tone de gunoi. 
S-a asigurat asistenţă unor tabere cu profil de ecologizare, 
încurajându-se acest tip de acţiuni. 

În luna august, a fost găzduită pentru 8 zile tradiţionala tabără 
de astronomie, unde îndrumători au fost reputaţi astronomi români, 
iar rezultatele observaţiilor acestei tabere vor fi făcute publice la 
Convenţia Internaţională de Astronomie, în cadrul NASA. 
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RELAŢII EXTERNE         
INTEGRARE EUROPEANĂ 

 

 
 
Acţiunile întreprinse în cursul anului 2010 de către Biroul Relaţii 

Internaţionale, Cultură, Tineret şi rezultatele acestora, sunt: 
 
I. Ansamblul Regiunilor Europene 
Adunarea Generală – noiembrie 2010 
La nivelul activităţii desfăşurate în cadrul ARE, Consiliul 

Judeţean a fost prezent la Adunarea Generală a ARE ce a avut loc 
la Istanbul, Turcia. Pe lângă rapoartele de specialitate prezentate de 
către fiecare comisie, au fost dezbătute chestiuni legate de 
provocările Europei anului 2020.  

A fost adoptată Declaraţia de la Istanbul Provocări pentru 
Europa 2020 – Solicitări pentru o cercetare eficientă şi o politică de 

XII 
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dezvoltare, care susţine sprijinirea şi întărirea relaţiilor între toţi 
actorii europeni publici şi privaţi, în scopul abordării unei educaţii şi 
cercetări bazată pe inovaţie, în vederea aplicării principiului 
subsidiarităţii, conform Tratatului de la Lisabona. 

 

 
 
Ansamblul Regiunilor Europene îşi asumă prin această 

declaraţie promovarea inovaţiei prin exploatarea însuşirilor 
diversităţii regionale, promovarea unui mediu prietenos pentru 
inovaţie, sprijinirea unei colaborări intra şi inter regionale pentru a 
face din regiunile noastre şi din Europa un loc durabil şi prosper de 
locuit. 

  
Programul Eurodyssee  
Programul european Eurodyssee a permis tinerilor din regiunile 

Europei să efectueze stagii în alte regiuni europene membre ARE, 
câştigând astfel o experienţă profesională într-o instituţie publică sau 
privată şi perfecţionându-se în cunoaşterea unei limbi străine. 

În decursul anului 2010, 4 stagiari din Franţa şi Spania au 
realizat un stagiu practic în judeţul Argeş, la Biblioteca Judeţeană 
Argeş,  Teatrul Al. Davila şi Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu 
Handicap Fizic – Filiala Argeş, iar Consiliul Judeţean Argeş a facilitat 
efectuarea unui stagiu în diferite regiuni din Franţa şi Spania unui 
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număr de 8 tineri în diverse instituţii: Primăria Besancon (Franche – 
Comte), Esade Fundacio Catalunya, Universitatea Chambery 
(Savoie) – laborator de cercetare opto – electronic, Asociaţia 
Concordia Lyon (Rhone – Alpes), Fundaţia Comunidad Valenciana – 
Region Europea, Employment Service of Catalonia, ELS Paris, 
Agenţie turism – Besancon. 

Pentru o bună funcţionare a programului şi o colaborare cât mai 
strânsă între regiunile membre se organizează anual Forumul 
Eurodyssee. Astfel, în perioada 30 septembrie – 02 octombrie 2010 
a avut loc Forumul Eurodyssee în Murcia, Spania, cu tema 
“Eurodyssee: reinventarea mobilităţii după 25 de ani”. Forumul 
Eurodyssee a debutat cu celebrarea celor 25 de ani: s-a prezentat 
bilanţul acestora, s-a discutat despre Cartea Verde a mobilităţii şi 
relaţia sa cu Eurodyssee cât şi despre strategia de la Lisabona şi 
influenţa sa asupra mobilităţii tinerilor. 

Foştii stagiari au depus mărturie, concluzia lor fiind că 
« Eurodyssee le-a dat posibilitatea să-şi îmbunătăţească 
cunoştinţele profesionale, interculturale şi lingvistice, i-a ajutat să-şi 
depăşească temerile şi să-şi întărească caracterul ». Aşa cum au 
susţinut oficialii prezenţi la Forum, Eurodyssee este o rampă de 
lansare perfectă în căutarea unui loc de muncă. 

 
II. Asociaţia interculturală Les Rencontres 
Judeţul Argeş continuă să activeze în calitate de membru, fiind 

în permanentă legătură cu secretariatul asociaţiei şi cu activităţile 
derulate în cadrul acesteia. Asociaţia încurajează punerea în 
practică a demersurilor culturale reale şi participă la construirea 
Europei culturale, conducând dezbaterea de idei astfel încât să ducă 
la elaborarea unei cetăţenii europene. Asociaţia lucrează în strânsă 
colaborare cu experţi, universitari, reţele culturale, asociaţii ale 
aleşilor şi ale artiştilor cu care se realizează o adevărată lucrare de 
cercetare. 

În noiembrie 2010 a avut loc Reuniunea de la Liège, obiectivul 
fiind acela de a reuni politicienii şi profesioniştii din cultură din 
colectivităţile teritoriale belgiene şi europene, cu scopul de a reflecta 
la priorităţile Preşedinţiei în domeniul culturii, dar şi la diferitele teme 
europene legate de politicile culturale descentralizate şi de 
cooperarea culturală internaţională. Factorii de decizie au hotărât să 
se avanseze cu exemple de bune practici, şi mai ales pe acelea care 
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au apărut datorită finanţărilor şi programelor europene, pentru a 
încuraja aceste iniţiative. 

Ministrul Culturii din Comunitatea franceză Fadila Laanan, care 
prezidează şi problematica legată de Cultură în cadrul Consiliului 
Educaţie, Tineret şi Cultură (EJC) a prezentat priorităţile preşedinţiei 
belgiene în domeniul cultural. Ulterior s-a abordat dimensiunea 
transfrontalieră a proiectelor culturale şi impactul lor asupra 
colectivităţilor locale, independent de mărimea lor, dar şi promovarea 
bunelor practici care au dovedit rolul politicilor culturale în 
îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. 

 
III. Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone 
Prin reprezentanţii săi politici şi ai aparatului de specialitate,  

Consiliului Judeţean Argeş a fost prezent la sesiunea de formare cu 
tema Maîtriser les ouvrages – Conduita proiectelor abordând teme 
ca: accesarea fondurilor europene, meseria de şef de proiect – roluri 
şi responsabilităţi, managementul actorilor şi resursele umane, 
instrumente de pilotaj ale proiectului. 

Adunarea Generală a AIRF a avut loc în octombrie la Lyon. Pe 
ordinea de zi au fost: analiza bugetară pe 2010, planul de acţiuni pe 
2010 şi cel previzional pe 2011, dar şi alegerea noului Preşedinte al 
AIRF. Cu această ocazie a fost aleasă doamna Segolene Royal.  

 
IV. Cooperarea cu departamentul Savoia – Franţa 
În anul 2010 programul de cooperare cu partenerii francezi a 

fost structurat în jurul mai multor axe: acţiune socială şi medico – 
socială, dezvoltarea turismului, educaţie şi tineret, consolidare 
instituţională.  

Consolidare instituţională transversală: În luna noiembrie a 
anului 2010 a fost primită vizita delegaţiei Consiliului General Savoia 
condusă de Preşedintele Herve Gaymard. Obiectivele acestei 
misiuni au fost consolidarea legăturilor şi schimburilor instituţionale 
între cele două colectivităţi partenere şi realizarea unui bilanţ al 
parteneriatului, definirea perspectivelor, dar şi conduita politicilor 
publice şi relaţia cu personalul din aparatul propriu. 

Delegaţia franceză s-a declarat încântată de această vizita 
declarând-o o formidabilă aventură românească.  Pe parcursul a 
două zile, au fost efectuate vizite la unităţile de asistenţă socială, 
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spitalul Sf. Maria din Vedea, dar şi incursiuni în partea de nord a 
judeţului, privind dezvoltarea turismului argeşean. Cu această 
ocazie, preşedinţii celor două autorităţi locale partenere şi-au 
exprimat dorinţa şi interesul de a continua această colaborare şi de a 
dezvolta prietenia şi solidaritatea, fondate pe valori şi principii de 
acţiune partajate.  

În domeniul social şi medico – social a fost continuată formarea 
profesională adresată directorilor de centre din unităţile subordonate 
DGASPC Argeş şi au fost efectuate vizite de studiu în scopul unei 
mai bune organizări a politicii de acţiune socială, vizând 
teritorializarea şi concesionarea serviciilor, la care au participat atât 
specialişti din cadrul DGASPC, consilieri judeţeni membri ai comisiei 
de specialitate, dar şi reprezentanţi ai ONG-urilor din domeniu.  

Programul vizitei s-a concentrat asupra teritorializării serviciilor 
în Savoia (organizarea în teritoriu şi gestionarea resurselor umane şi 
financiare) şi asupra punerii în practică a concesionării serviciilor 
(cum este concesionată gestiunea instituţiilor sociale către prestatarii 
externi de servicii, pe ce criterii, după ce modalităţi de contractare, 
care este finalitatea şi cum se realizează evaluarea). 

Referitor la domeniul sănătăţii mintale, între Spitalul de 
psihiatrie Sf. Maria – Vedea şi Spitalul din Bassens se desfăşoară în 
mod regulat schimburi între specialişti (psihologi, asistenţi sociali, 
personal îngrijitor) dar şi spijin în crearea şi diversificarea atelierelor 
de terapie ocupaţională pentru beneficiari. 

În domeniul dezvoltării turistice s-a continuat acordarea 
sprijinului în definirea politicii turistice în Argeş şi au avut loc 
schimburi de experienţă şi bune practici între specialiştii Salvamont 
din Argeş şi Savoia.  

Astfel, în noiembrie patru salvamontişti din Argeş au participat la 
un stagiu de pregătire în salvarea montană în Savoia, în scopul 
îmbunătăţirii organizării şi calităţii intervenţiilor Salvamont, prin 
consolidarea competenţelor specialiştilor şi voluntarilor din aceste 
structuri. Pe lângă beneficiile antrenamentului s-au identificat şi alte 
două posibilităşi de colaborare: instruirea unui pilot român pentru 
intervenţiile montane şi susţinerea unui curs de pregătire în România 
pe teme ca: intervenţia la avalanşă, la accidente în cascade de 
gheaţă sau schi – touring.  

Educaţie şi tineret. În anul 2010 a fost obţinută finanţare 
europeană pentru proiectul depus de cele două departamente 
Savoia – Argeş: parcursuri educative ale tinerilor, prin programul 
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Comenius Regio LLP, având ca tematici descentralizarea sistemului 
de învăţământ, lupta împotriva discriminării pentru favorizarea 
integrării şcolare şi politici de tineret. A fost organizată prima vizită 
de studiu şi lansarea proiectului în Savoia în luna noiembrie 2010, la 
care au participat reprezentanţi ai CJ Argeş dar şi ai şcolilor 
partenere în proiect şi ai ONG – urilor de tineret. 

Comunicare şi educaţie în spiritul solidarităţii internaţionale: Au 
fost elaborate instrumente comune de lucru pentru pregătirea şi 
organizarea misiunilor, încercându-se totodată relansarea unui grup 
de coordonare a parteneriatului existent. 

 
V. Cooperarea cu municipalitatea Jelgava – Letonia  
Învăţământ şi educaţie: Au fost continuate schimburile de elevi 

pe perioada vacanţei de vară,  în scopul descoperirii unei noi 
civilizaţii şi a realizării schimburilor culturale între cele două regiuni 
partenere. Astfel, în lunile iulie şi august un grup de elevi ai Şcolii 
Populare de arte şi meserii Piteşti, respectiv un grup de elevi de la 
Liceul Kalnciens au fost primiţi în regiunea parteneră pentru a 
petrece un sejur şi a cunoaşte din frumuseţiile şi bogăţiile acesteia.  

În domeniul educaţiei, s-a continuat implementarea proiectului 
european „Compararea sistemelor educaţionale”, finanţat de 
Uniunea Europeană prin programul Comenius Regio, LLP. Conform 
agendei proiectului, partenerii români au efectuat două vizite de 
studiu în Letonia pe tema abandonului şcolar şi pe tema implicării 
autorităţilor locale în educaţie, programe guvernamentale aplicate în 
şcoli. De cealaltă parte, delegaţia letonă a efectuat o vizită pe tema 
transferului de autoritate şi responsabilităţi în luna septembrie 2010. 

Cultură: Urmare relaţiilor avute în ultimii ani cu municipalitatea 
Ozolnieky, în luna octombrie 2010 a fost semnat acordul de 
colaborare între Şcoala populară de arte şi meserii Piteşti şi Şcoala 
de muzică din Ozolnieky, având ca obiect derularea de proiecte 
internaţionale culturale şi educaţionale. 
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Cu ocazia aniver-
sării a 92 de ani de la 
constituirea statului le-
ton (18 noiembrie 1918) 
şi de Ziua naţională a 
Letoniei, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean 
Argeş i-a fost decernat 
titlul de „Om al anului 
2010” de către Consiliul 
Departamental Jelgava 
ca semn de apreciere 
pentru dezvoltarea rela-
ţiilor bilaterale dintre 
regiunile Argeş şi 
Jelgava. 

 
 

 

 

VI. Dezvoltarea de noi parteneriate instituţionale 
În luna mai 2010, s-a desfăşurat în Zalenieki (Jelgava) 

Letonia, conferinţa cu tema «Turismul în Europa». Cu această 
ocazie, s-a pus accentul pe importanţa unei strategii europene bine 
definite şi pe necesitatea dinamicii în industria turistică. Transferul de 
bune practici între parteneri este esenţial pentru construirea unui 
turism durabil de calitate şi care să răspundă nevoilor actuale.  

Cu ocazia Zilelor Argeşului şi Muscelului a fost primită delegaţia 
Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucureşti, condusă de 
Excelenţa Sa, Dl Ambasador Liu ZENGWEN. În cadrul acestei vizite 
a fost exprimată dorinţa părţii române de a stabili relaţii de înfrăţire 
cu provincii similare din China.  Astfel, dl Ambasador a avut 
amabilitatea de a ne pune în contact cu reprezentanţii provinciei 
Hebei, care au manifestat un deosebit interes pentru a stabili relaţii 
de înfrăţire cu Judeţul Argeş, în scopul promovării parteneriatului 
dintre cele două ţări.  
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În luna noiembrie, Consiliul Judeţean Argeş a primit vizita unei 
delegaţii din municipalitatea Turkler- Turcia, condusă de primarul 
acesteia dl. Hayri Cavusoglu şi însoţită de reprezentanţi ai 
Patronatului Serviciilor Publice din România. 

În cadrul reuniunii avute,  s-au abordat teme precum 
dezvoltarea economică şi turistică, necesitatea unor investitori, dar şi 
posibilitatea unui parteneriat între regiunea Alanyia şi judeţul Argeş 
în plan economic, turistic şi cultural. În consecinţă, în cursul lunii 
decembrie, a fost transmisă o propunere de acord de colaborare, 
urmând ca acesta să fie semnat în cursul anului 2011. 

Tot în luna noiembrie, o delegaţie din Provincia Cosenza – 
Italia, compusă din 30 de persoane, a vizitat judeţul Argeş în cadrul 
proiectului Împreună în Europa, scopul fiind dobândirea de 
competenţe şi cunoştinţe necesare pentru organizarea de proiecte 
de înfrăţire în contextul european actual, prin campanii de informare 
şi promovare a conceptului de înfrăţire în vederea formării în 
structurile administraţiei publice locale a mediatorilor de înfrăţire. 
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VII. Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului 
Europei. 

În luna martie 2010, s-a desfăşurat la Strasbourg – Franţa cea 
de-a 18-a Conferinţă a Congresului Puterilor Locale şi Regionale, la 
care a participat şi o delegaţie a CJ Argeş.  

În cadrul conferinţei au fost dezbătute numeroase subiecte, cele 
mai importante fiind legate de atingerea obiectivelor Congresului, de 
activitatea desfăşurată la acest nivel, subliniindu-se faptul că 
democraţia este un punct important în vederea schimbării la nivel 
social şi economic în ţările noastre. Atenţia trebuie să se 
concentreze asupra priorităţilor şi toate statele membre trebuie să 
aibă sarcini precise, membrii Congresului trebuie să impulsioneze 
grupurile în vederea atingerii obiectivelor Consiliului Europei. În 
viitor, se cere o eficienţă mai mare din partea Congresului, ceea ce 
reprezintă o provocare. De asemenea, criza financiară şi efectele 
acesteia la nivel regional, local şi internaţional precum şi necesitatea 
abordării unui program anti – criză, au fost alte subiecte de interes 
major dezbătute cu această ocazie.  În finalul conferinţei s-a discutat 
despre problema limbilor minoritare, considerate un atuu pentru 
dezvoltarea regională, care trebuie să fie protejate şi promovate, 
constituind un avantaj de natură culturală. 

VIII. Susţinerea şi promovarea datinilor şi obiceiurilor 
argeşene prin participarea la diferite festivaluri şi manifestări cultural 
– artistice naţionale şi internaţionale. Consiliul Judeţean Argeş a 
participat la festivalurile şi manifestările cultural – artistice, prin 
instituţiile sale de cultură conform agendelor culturale aprobate. Pe 
plan extern, la invitaţia europarlamentarului Victor Boştinaru, 
Consiliul Judeţean Argeş a participat la expoziţia dedicată arealului 
argeşean,  intitulată Argeş County – folklore, art, history, organizată 
în cadrul celui mai mare spaţiu expoziţional din Parlamentul 
European de la Bruxelles. 
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IX. Susţinerea activităţilor de tineret şi sport prin 
organizarea şi finanţarea unor concursuri de proiecte adresate 
tinerilor. Conform Legii 350/2006,  în anul 2010 a fost alocat un fond 
destinat activităţilor de şi pentru tineret, care s-a acordat în urma 
selecţiei realizate în cadrul unui concurs de proiecte. Un număr de 
şase asociaţii de tineret au beneficiat de sprijin financiar pentru 
derularea unor activităţi educative, cultural artistice şi sportive, 
acţiuni de ecologizare, ş.a. 

X. Biroul Relaţii Internaţionale, Cultură, Tineret a acordat 
sprijin şi consultanţă primăriilor din judeţul Argeş pentru 
realizarea înfrăţirilor cu alte colectivităţi locale din spaţiul 
european, a sprijinit deplasarea grupurilor folclorice care au 
reprezentat judetul Argeş la diverse evenimente internaţionale, a 
redactat răspunsuri la solicitările pe diferite teme din partea unor 
organisme interne şi internaţionale, a colaborat cu Ambasadele şi 
Consulatele Romaniei în străinătate şi a participat la organizarea 
unor evenimente de interes local, judeţean şi internaţional (Ziua 
Europei, Sărbătorile Argeşului şi Muscelului, Ziua Internaţională a 
Copilului, Ziua Porţilor deschise, etc.). 
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Rezultatele obţinute pe parcursul anului trecut mă 
îndreptăţesc să apreciez că s-a manifestat o preocupare 
constantă pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, în condiţiile 
în care capacitatea financiară de care s-a dispus nu a fost la 
nivelul proiectelor şi aspiraţiilor Consiliului Judeţean Argeş. 

Politica instituţiei a avut ca linii directoare valorificarea 
judicioasă a resurselor şi a patrimoniului propriu, dar cu 
precădere atragerea de fonduri comunitare, prin promovarea a 
cât mai multe proiecte de interes public care să contribuie la 
dezvoltarea economică, socială şi culturală a judeţului Argeş. 

Materializarea tuturor iniţiativelor executivului Consiliului 
Judeţean Argeş şi a consilierilor judeţeni nu ar fi fost posibilă 
fără eforturile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
şi ale unităţilor subordonate, dar nici fără disponibilitatea de 
colaborare de care au dat dovadă permanent primarii şi 
consilierii locali din localităţile judeţului, Instituţia Prefectului, 
serviciile deconcentrate din judeţ şi, nu în ultimul rând, 
Mass-media. 

Apreciez că prin activitatea desfăşurată de Consiliul Argeş 
s-a reuşit în mare măsură să se răspundă problemelor 
prioritare ale judeţului. 

Pentru anul 2010, în contextul economic actual, rămâne în 
continuare prioritară dezvoltarea economico-socială şi cultu-
rală a judeţului, dezvoltarea a mai multe programe parteneriale 
pentru atragerea de finanţări externe, dezvoltarea şi moder-
nizarea infrastructurii la nivelul judeţului, etc. 

 
 

PREŞEDINTE 
Constantin Nicolescu 


