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M I N U T A  

încheiată astăzi, 29.10.2014, cu ocazia desfășurării ședinței trimestriale a 
 grupurilor de lucru “UN GORJ PROSPER” şi „UN GORJ ÎNTREPRINZĂTOR” 

 
 

 Conform agendei de lucru a întâlnirii, discuțiile au vizat: 
- Proiectul naţional de cadastru şi carte funciară; 
- Evoluţia principalilor indicatori ai judeţului Gorj în perioada 2007-2014; 
- Ghidul Investitorului-forma actualizată în octombrie 2014; 
- Prezentare  P.O.R. 2014-2020, varianta octombrie 2014. 

 
La întâlnirea grupurilor de lucru “UN GORJ PROSPER” şi „UN GORJ ÎNTREPRINZĂTOR”, au participat: 

 Florescu Ciprian-Adrian, vicepreședinte, Consiliul Județean Gorj – Co-președinte grup de lucru; 

 Boldor Corneliu, S.D.M. Târgu-Jiu – Co-președinte grup de lucru; 

 Florescu Liliana, Consiliul Județean Gorj; 

 Mariana Deaconu, Consiliul Județean Gorj; 

 Adriana Tomoi, Consiliul  Județean Gorj; 

 Palaloga Adriana, Consiliul Județean Gorj; 

 Cotocu Florina, Consiliul Județean Gorj– Co-președinte grup de lucru; 

 Achim Florinel, Consiliul Județean Gorj; 

 Popescu N. Gheorghe, Direcția Județeană de Statistică; 

 Mănescu Marius, O.C.P.I. Gorj; 

 Negrea Constantin, A.P.I.A Gorj; 

 Priporeanu Valentin, Direcția pentru Agricultură  a județului Gorj;  

 Nanu Petre, Inspectoratul Școlar Județean; 

 Picui Alexandru, S.C. Artego SA Târgu-Jiu; 

 Lucaciu Georgiana, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 Niculescu Ana-Maria, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj; 

 Prunariu Gabriela, Sucursala Energetică Turceni; 

 Pasăre Grigore, Direcția Sanitar Veterinară  și pentru Siguranța Alimentelor Gorj; 

 Gămăneci Gheorghe, Universitatea C-tin Brâncuși Târgu-Jiu;  

 Ciofu Florin, Universitatea C-tin Brâncuși Târgu-Jiu; 

 Petrică Alin Ionuț, Camera Agricolă Județeană Gorj; 

 Bratu Alexandru, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu; 

 Cioroboiu Monica, ADR Sud-Vest Oltenia. 
 

Ședința a fost deschisă de către domnul Ciprian-Adrian Florescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, 
care a mulţumit pentru interesul acordat de membri acestor grupuri în implementarea și monitorizarea  strategiei de 
dezvoltare durabilă a județului Gorj. 
 
Domnul Popescu Gheorghe, Direcția Județeană de Statistică Gorj, a prezentat tema „Evoluţia principalilor 
indicatori ai judeţului Gorj în perioada 2007-2014”. 
 
Principalii indicatori analizaţi: 

- Împărţirea administrativă a teritoriului;  
- Resurse de muncă;  
- Populaţia activă; 
- Numărul şomerilor; 
- Suprafeţe cultivate cu principalele culturi agricole;  
- Producţia totală a principalelor culturi agricole;  
- Activitatea cultural artistică;  
- Învăţământ de toate gradele;  
- Justiţia şi starea infracţională;  
- Reţeaua şi activitatea unităţilor sanitare;  
- Asigurări sociale; Turism;  
- Reţele de căi ferate şi drumuri; 
- Activităţi privind utilitatea publică de interes local;  
- Întreprinderi active. 



Analizând fiecare indicator în parte, judeţul Gorj se situează în prima jumătate a clasamentului pe ţară, în ceea ce 
privește salariul mediu net şi întreprinderi active mari, ocupând chiar locul 3 pe ţară. 
 
Domnul Marius Mănescu, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, a vorbit despre 
„Proiectul naţional de cadastru şi carte funciară”, implementat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. Acest proiect constă în măsurători cadastrale, activităţi de geodezie, cartografie, topografie şi fotogrametrie, 
activităţi de informare şi conştientizare a publicului, dezvoltare şi mentenanţă a sistemelor informatice, conversia cărţilor 
funciare şi a documentaţiilor cadastrale din format analogic în format digital, tehnică de calcul şi de stocare. Programul 
se realizează pe baza strategiei Agenţiei Naţionale, iar finanţarea cheltuielilor privind realizarea acestuia se asigură din 
bugetul de stat, precum şi din alte surse financiare alocate fie din bugetul unităţilor administrative teritoriale sau fie din 
surse internaţionale. Acest proiect este extrem de benefic, atât sub aspect economic, cât şi organizatoric. Aşa cum se 
ştie, scopul cadastrului este să fie inventariate toate proprietăţile şi toţi deţinătorii lor. Aceasta înseamnă să fie stabilite 
limitele exacte ale proprietăţilor şi suprafeţelor deţinute de fiecare, precum şi cine sunt deţinătorii lor, fie ei proprietari 
sau posesori. Realizând acest proiect, se aduc beneficii atât cetăţenilor care vor obţine dovada proprietăţii lor şi vor 
avea carte funciară pentru toate imobilele pe care le deţin, cât şi administraţiei locale care va avea o evidenţă exactă 
pentru stabilirea taxelor şi impozitelor locale, pentru gestionarea tuturor activităţilor administrative şi pentru realizarea 
de proiecte mari (apă, canalizare, gaze). 

Avantajele înregistrării sistematice a proprietăţilor, pentru cetăţeni, sunt:  
 1. Gratuitatea înregistrării proprietăţii; 
 2. Facilitarea atingerii fondurilor Uniunii Europene destinate realizării subvenţiilor în agricultură; 
 3. Crearea unui sistem unic de evidenţă reală a imobilelor care conferă: transparenţă, acces facil la informaţii, 
rapiditate în procesarea cererilor, siguranţă şi securitatea tranzacţiilor; 
 4. Diminuarea costurilor tranzacţiilor imobiliare; 
 5. Rezolvarea problemelor legate de posesiile faptice; 
 6. Facilitarea rezolvării problemelor legate de moşteniri; 
 7. Facilitarea rezolvării problemelor legate de actele de identitate. 
Se estimează că acest proiect va dura 7-8 ani la nivel naţional. Anul acesta, din judeţul Gorj s-a aprobat realizarea 
acestor servicii pentru 4 U.A.T. – uri, respectiv: Ţânţăreni, Logreşti, Hurezani şi Berleşti. 
 
Domnul Negrea Constantin, director A.P.I.A Gorj, a ţinut să sublinieze importanţa acestui proiect pentru rezolvarea 
litigiilor ce apar în rândul fermierilor înregistraţi la A.P.I.A., majoritatea exercitându-şi proprietatea numai în baza 
adeverinţelor eliberate de primăriile U.A.T.-urilor. 
 
Domnul Florinel Achim, Şef serviciu cooperare, dezvoltare regională și relații externe din cadrul Consiliului Județean 
Gorj, a prezentat „Ghidul Investitorului - forma actualizată în octombrie 2014”. Acest Ghid revizuit, prezintă 
oportunităţi de afaceri din judeţul Gorj, informaţii minime privind instituţiile importante aflate la nivelul judeţului Gorj, date 
despre firmele care investesc în judeţul Gorj, proiectele realizate prin atragerea fondurilor europene, cât şi o prezentare 
a firmelor din TOP 50, top realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Gorj. 
 
De asemenea, domnul Florinel Achim, a solicitat, pentru îmbunătăţirea Ghidul Investitorului, propunerile şi completările 
din partea membrilor acestui grup de lucru, fiecare pe domeniul său de activitate. 
 
Ultima temă de discuţie a şedinţei a vizat „Prezentarea P.O.R. 2014-2020, varianta octombrie 2014”, ce a fost 
susţinută tot de către domnul Florinel Achim. 
 
Obiectivul general al P.O.R. constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a 
Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de 
creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile României, 
în special cele mai puţin dezvoltate, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investii şi a muncii. Programul 
Operaţional Regional cuprinde 12 Axe prioritare, cu buget alocat pentru fiecare obiectiv tematic. 
 
La finalul întâlnirii, domnul Ciprian-Adrian Florescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, a făcut apel, către 
toţi membrii celor două grupuri de lucru, să se implice prin transmiterea de propuneri şi teme pentru îmbunătăţirea şi 
actualizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Gorj, în vederea realizării unei broşuri cu toate temele dezbătute în 
cadrul şedinţelor de grup ce au avut loc în cursul anului 2014, precum şi cu iniţiativele membrilor acestor grupuri.   

 
Concluziile întâlnirii: 

 -  fiecare membru al celor două grupuri de lucru, va transmite propuneri, pe domeniul său de activitate, pentru 
îmbunătăţirea şi actualizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Gorj, pentru a realiza o broşură cu toate temele 
dezbătute în cadrul şedinţelor de grup ce au avut loc în cursul anului 2014, precum şi cu iniţiativele membrilor acestor 
grupuri; 



-  implicarea tuturor factorilor de interes: UAT-uri din județ, D.S.P. Gorj, D.S.V.S.A Gorj, I.S.U. Gorj, A.P.M. Gorj, 
A.J.O.F.M. Gorj, în furnizarea de date pentru completarea Ghidului investitorului; 
-  realizarea unei hărţi interactivă, cu link-uri, ce face trimitere către: U.A.T.-urile din judeţul Gorj, puncte turistice şi alte 
obiective de interes judeţean, necesară pentru potenţialii investitori. 
   
Următoarea ședință a grupului de lucru a fost planificată a va avea loc în primul trimestru al anului 2015. 
 
Redactat, 
Secretariat grup de lucru: 
 
Mariana Deaconu 
Adriana Palaloga 
Florina Cotocu 
Adriana Tomoi 


