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MINUTA
încheiată astăzi, 13.06.2013, cu ocazia ședinței
grupului de lucru “UN GORJ SOCIAL”
Scopul întâlnirii de astăzi a fost acela de a prezenta oportunități de finanțare active din cadrul grupului de
lucru “UN GORJ SOCIAL”, precum și prezentarea Portofoliului de proiecte al judeţului Gorj pentru
perioada de programare 2014 - 2020.
La întâlnirea de astăzi, 13.06.2013, cu ocazia întâlnirii grupului de lucru “UN GORJ SOCIAL”, au
participat:
- Dobre Ionel, Consiliul Județean Gorj
- Florescu Liliana, Consiliul Județean Gorj
- Mariana Deaconu, Consiliul Județean Gorj;
- Cotocu Florina, Consiliul Județean Gorj;
- Cristea Doina, Fundația S.O.S Copiii Gorjului;
- Serbănoiu Narcisa, Direcția Publică de Protecție Socială;
- Dumbravă Cornel, Directia Silvică Gorj;
- Boldor Corneliu, Sucursala Diviziei Miniere Tg-Jiu;
- Zisu-Corobea Gheorghe, Asociația “Inimi de Gorjeni“;
- Torop Sorin, C.N.S.R.L. Frăția – Filiala Gorj;
- Buciu Claudia Loredana, D.G.A.S.P.C. Gorj;
- Popescu Camelia Dorina, D.G.A.S.P.C. Gorj;
- Toader Alina, Direcția Publică de Protecție Socială;
- Olimpia Bratu, Biblioteca Judeteana Christian Tell Gorj;
- Baiu Nicu, Centru Scolar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu;
- Palaloga Adriana, Consiliul Județean Gorj;
- Gherghe Raluca, Consiliul Județean Gorj;
- Fiu Mitrea Nicoleta, Asociația pentru Șanse Egale;
- Romeo Chiriac, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj;
- Pițian Elena, Direcția de Sănătate Publică Gorj;
- Filigean Cerasela Liliana, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială;
- Zaharia Claudia, Inspectoratul Școlar Județean Gorj.
Domnul Dobre Ionel, manager public în cadrul Consiliului Județean Gorj și responsabil pentru
implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Gorj 2011-2020, a prezentat oportunităţile de
finanţare active.
Fondului ONG în Romania este un mecanism financiar gestionat de Fundatia pentru Dezvoltarea
Societaţii Civile, împreună cu partenerii săi Fundaţia pentru Parteneriat şi Centrul de Resurse pentru
Comunităţile de Romi.
Obiectivul general al Fondului ONG este “Consolidarea dezvoltării societatţii civile şi creşterea
contribuţiei la justiţia socială, democraţie si dezvoltare sustenabila” şi va contribui la obiectivele generale
ale Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) de a reduce disparităţile economice si
sociale in Spatiul Economic European şi de a întări relaţiile bilaterale între Romania şi statele donatoare
Islanda, Liechtenstein si Norvegia.
O altă oportunitate de finanţare mai este şi POSDRU, care lansează cereri cu propuneri de proiecte
ca:




Investiţiile în capital uman, în special prin îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare;
Acţiuni având drept scop dezvoltarea capacităţii instit,uţionale şi a eficienţei
administraţiilor publice, la nivel naţional, regional sau local.

Doamna Olimpia Bratu, director la Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, a prezentat Strategia de
dezvoltare a sistemului de biblioteci publice din județul Gorj a Bibliotecii Județene Christian Tell (20142020), obiectivele prevăzute în strategie şi câteva idei de proiecte, dintre care:








Transformarea Sistemului Judeţean de Biblioteci Publice Gorj într-un partener social strategic și
cel mai important furnizor de educaţie informală la nivel local și judeţean.
Crearea unui corp profesionist de bibliotecari capabili să administreze performant infrastructura
sistemului și să dezvolte permanent servicii adaptate nevoilor specifice ale beneficiarilor.
Transferul și internalizarea celor mai bune practici ale managementului public în cadrul sistemului
judeţean de biblioteci publice Gorj, pentru asigurarea/securizarea resurselor necesare funcţionării
optime și dezvoltării sistemului judeţean de biblioteci publice.
Introducerea și dezvoltarea sistemelor TIC în toate aspectele vieţii instituţionale și promovarea lor
la nivelul comunităţilor locale
Surse de finanțare obiective tematice ale politicii de coeziune (2014-2020) corelate cu Agenda
Culturală Europeană și Planul de lucru pentru cultură a U.E. 2014-2020 care asigură surse
financiare pentru susținerea domeniului cultural.
Strategia județeană de dezvoltare durabilă 2011-2020 facilitează accesul la resursele bugetare și
extrabugetare.
Transformarea Sistemului Judeţean de Biblioteci Publice Gorj într-un partener social strategic și
cel mai important furnizor de educaţie informală la nivel local și judeţean.

Sistemul judeţean de biblioteci publice Gorj este unica reţea publică de centre de resurse informaţionale
dedicată dezvoltării durabile a comunităţilor gorjene, care susţine într-un mod profesional și
nediscriminatoriu, prin profesionalismul bibliotecarilor, dezvoltarea personală a concetăţenilor lor.
Sistemul judeţean de biblioteci publice din Gorj este cel mai important facilitator al cunoașterii personale
și comunitare pe baza credinţei că ”bibliotecile sunt un simbol al puterii comunităţii”.
Domnul Cotrună Dumitru, director al D.G.A.S.P.C.Gorj, a prezentat stadiul implementării pentru
proiectele aflate în implementare la nivelul acestei instituţii, respectiv:
-,,REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA COMPLEXULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ
SUSENI”, JUDEŢUL GORJ;
-REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE
PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU CĂRBUNEŞTI;

Domnul director Cotrună Dumitru a precizat că prin intermediul primului proiect s-a urmărit reabilitarea
și modernizarea pavilionului A al Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni; reabilitarea utilităților
(alimentare cu apă, canalizare, instalații electrice sanitare, instalații termice), dotarea cu mobilier,
echipamente specifice etc.

Al doilea proiect are drept obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii sociale și ridicarea acestora la
standarde europene în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru copilul aflat în dificultate. A mai
precizat că se vor face reabilitări și modernizări la cele 4 centre din cadrul complexului.
De asemenea D-na Popescu Camelia a discutat despre proiectele propuse pentru finanțare în perioada
2014-2020.
D-na Liliana Florescu, Șef serviciu, a prezentat portofoliu de proiecte al județului Gorj pentru perioada de
programare 2014-2020, ce cuprinde proiecte ale UAT-urilor din judeţ, proiecte ale U.A.T. – Judeţul Gorj
și ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean.
Concluziile întâlnirii au fost:
-

-

următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc în cursul lunii septembrie 2013;
în vederea realizării unei viziuni de ansamblu asupra nevoilor de dezvoltare ale județului este
nevoie de prioritizarea proiectelor propuse în portofoliu, precum și completarea acestuia cu noi
propuneri ce vizează mediul de afaceri și instituțiile publice;
reprezentanții secretariatului grupului de lucru, vor transmite tuturor membrilor grupului de lucru
minuta întâlnirii, precum și portofoliu de proiecte al județului Gorj.
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