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MINUTA
încheiată astăzi, 05.03.2012, cu ocazia ședinței
grupului de lucru “UN GORJ PROSPER”
Scopul întâlnirii de astăzi a fost acela de a aproba regulamentul de organizare și funcționare a grupului de
lucru “UN GORJ PROSPER”, precum și de alegere a celor doi co-președinți.
La întâlnirea de astăzi, 05.03.2012, cu ocazia întrunirii primei ședințe a grupului de lucru “UN GORJ
PROSPER”, au participat:
- Radu Angeloiu, Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj;
- Ionel Dobre, Consiliul Județean Gorj;
- Ileana-Claudia Giurgiulescu, Consiliul Județean Gorj;
- Mariana Deaconu, Consiliul Județean Gorj;
- Adriana Tomoi, Consiliul Județean Gorj;
- Simona Covrescu, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
- Georgiana Lucaciu, Oficiul Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit;
Ileana-Claudia Giurgiulescu, director executiv, Direcția cooperare, dezvoltare regională și relații externe,
din cadrul Consiliului Județean Gorj a prezentat componența Grupului de lucru “Un Gorj prosper” și rolul
acestui grup de lucru în procesul de implementare și monitorizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a
județului Gorj 2011-2020, precum și utilitatea grupului de lucru, în perspectiva pregătirii portofoliului
județean de proiecte aferent perioadei de programare 2014-2020, și de accesare a fondurilor puse la
dispoziție de UE.
În cadrul întâlnirii au fost aleși cei doi co-președinți ai grupului de lucru, respectiv Ion Vulpe, din partea
Consiliului Județean Gorj și Moța Iustin din partea membrilor componenți ai grupului de lucru “Un Gorj
prosper”. Secretariatul grupului de lucru va a fi asigurat de Mariana Deaconu și Adriana Tomoi din
Cadrul Consiliului Județean Gorj.
A fost prezentat regulamentul de organizare și funcționare al Grupului de lucru, inclusiv atribuțiile
secretariatului și atribuțiile membrilor de lucru.
Domnul Dobre Ionel, manager public în cadrul Consiliului Județean Gorj a propus ca fiecare membru al
grupului de lucru să facă propuneri și completări la structura regulamentului, de organizare și funcționare,
iar acestea să fie trimise până la sfârșitul săptămânii, respectiv până la data de 09.03.2012 și totodată
studierea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Gorj 2011-2020”, ca până la următoarele întâlniri
de lucru să fie concretizate obiectivele care trebuiesc urmărite. Au fost solicitate propuneri de proiecte, în
vederea consolidării portofoliului de proiecte, portofoliu deja întocmit într-o prima formă în cadrul
procesului de elaborare a strategie.
Reprezentantul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Simona Covrescu a făcut o scurtă
prezentare a procesului de planificare și programare pentru perioada 2014-2020, respectiv:
- contextul pregătirii de programe 2014-2020, prezentarea proiectelor de regulamente pentru
perioada 2014-2020 și a calendarului privind pachetul legislativ pentru politica de coeziune;

-

orientările metodologice și calendarul de pregătire a documentelor de programare la nivel național
și a calendarului instituțional pentru politica de coeziune în perioada 2014-2020;
activitatea de programare la nivel regional.

Domnul Isutin Moța, co-președintele ales al grupului de lucru, reprezentantul SNLO a propus ca din
cadrul grupului de lucru “Un Gorj Prosper” să facă parte și alți agenții economici reprezentativi la nivelul
județului Gorj, ca de exemplu SC SUCCES NIC COM SRL.
Domnul Vicepreședinte Radu Angheloiu a propus ca din acest grup de lucru să facă parte reprezentanții
Patronatelor cu Capital Privat din județul Gorj, ca fiind reprezentativi pentru mediul de afaceri din județe,
precum și reprezentanții sindicatelor din Gorj.
Concluziile întâlnirii au fost:
- următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc în cursul lunii iunie 2012;
- instituțiile/organizațiile membre în grupul de lucru își vor desemna doi membrii în cadrul grupului
de lucru, un membru titular și un membru supleant;
- toți participanți la întâlnire vor studia ”Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj 20112020”, și vor identifica indicatori strategici ce pot fi urmăriți și monitorizați;
- reprezentanții secretariatului grupului de lucru, vor transmite tuturor membrilor grupului de lucru
regulamentul de organizare și funcționare, cu mențiunea că sunt așteptate propuneri de
modificare/comptarea a acestuia;
- componența grupului de lucru a fost completată cu încă două instituții/organizații, respectiv
Complexul Energetic Craiova și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
- până la data de 09.03.2012 sunt așteptate propuneri/sugestii de completare a componenței grupului
de lucru “UN GORJ PROSPER”.
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