
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr.4163 din 31.03.2014 

 

 

MINUTA ÎNTÂLNIRII 

încheiată astăzi, 31.03.2014, cu ocazia ședinței 

 grupului de lucru “UN GORJ ÎNTREPRINZĂTOR” 

 

Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta facilitățile de finanţare a I.M.M.-urilor şi documente necesare la 

Registrul comerţului pentru autorizarea funcţionării unei firme. 

La întâlnire au participat: 

- Ciolocoi Mădălina-Adina, Vicepreședinte Consiliul Județean Gorj –Președinte grup de lucuru; 

- Palaloga Adriana, Consiliul Județean Gorj; 

- Deaconu Mariana, Consiliul Județean Gorj; 

- Cotocu Florentina, Consiliul Județean Gorj; 

- Milosteanu Maria, Registru Comerţului Gorj; 

- Cătănescu Cătălin, Banca Transilvania; 

- Ciofu Florin, Universitatea C-tin Brâncuşi; 

- Mazilu Cosmin, Oficiul Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit; 

- Petrică Valeriu, Direcția pentru Agricultură Gorj; 

- Petrică Alin Ionuț, Camera Agricolă Judeţeană Gorj; 

- Mariana Bodislav, Camera de Comerț și Industrie Gorj; 

- Cioroboiu Monica, A D.R. Sud-Vest Oltenia; 

- Guţă Cristina, A.J.O.F.M. Gorj; 

- Ciobanu Robert, Banca Transilvania; 

- Blendea Ion-Marius, Asociaţia Psihologilor Gorj; 

- Bantea Felicia, Muzeul Judeţean Gorj; 

- Tiţa Eugenia Alina, Muzeul Judeţean Gorj; 

            Doamna Ciolocoiu Mădălina-Adina, vicepreședinte al Consiliul Judeţean Gorj, a prezentat Agenda 

întâlnirii grupului de lucru „Un Gorj întreprinzător”. 

Domnul Cătănescu Cătălin, reprezentant al Băncii Transilvania, a subliniat faptul că Banca Transilvania 

sprijină finanțarea IMM-urilor şi are în vedere să finanţeze activitățile oamenilor de afaceri. 

Banca Transilvania a continuat, finanţarea economiei reale, a atras întreprinzători români şi branduri de 

succes, precum: Borsec, Scandia, Zuzu etc. 

Reprezentanții Băncii Transilvania au susținut o prezentare a creditelor acordate de bancă, precum și 
formele de creditare a mediului de afaceri. 

Tipurile de credite acordate de Banca Transilvania: 

1. Credite acordate cu garanţia Ministerului Finanţelor; 

2. Credite cu garanţia FEI conform Contractului de garanţie între FEI şi BT; 

3. JEREMIE - credite cu dobândă subvenţionată; 

4. Credit + 100 000 lei fără garanţi materiale; 

5. Credite punte/plafon revolving de credite punte; 

6. Credite agricole pentru finanţarea activităţii curente pe baza convenţiilor cu APIA; 

7. Secţiunea II tipuri de operaţiuni de înlocuire; 

             Doamna Milosteanu Maria, director executiv, Registrul Comerţului Gorj, a făcut precizări cu privire la 

documentele necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerţului, înregistrare fiscală şi autorizarea funcţionării 

firmelor şi a făcut o sinteză a firmelor înregistrate în ultima perioadă. 

Doamna Mariana Bodislav, director executiv, Camera de Comerț și Industrie Gorj, a prezentat oferta de 

cursuri de  formare și calificare, cursuri ce vin în sprijinul întreprinzătorilor, cu accent pe mediul rural. 



Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina, președintele grupului de lucru ”UN GORJ ÎNTREPRINZĂTOR” a 

subliniat importanța informării cetățenilor cu privire la subiectele abordate în cadrul întâlnirilor trimestriale al 

grupurilor de lucru, astfel încât, cetățenii județului să se implice activ în dezvoltarea socio-economică a județului 

Gorj. 

 

Concluziile întâlnirii au fost: 

- sprijinirea mediului de afaceri gorjean, prin propuneri legislative care să conducă la dezvoltarea și 

susținerea acestora; 

- actualizare ofertei de cursuri de formare și calificare profesională în concordanță cu nevoile actuale, 

specifice pieței; 

- atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, pentru creșterea 

competitivității economice prin implicarea tuturor factorilor interesați. 
 

Următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc în cursul lunii iunie 2014. 

 

Redactat, 

Secretariat grup de lucru: 

Adriana Palaloga 

Florentina Cotocu 

 

 


