CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr.8088 din 20.06.2012
MINUTA ÎNTÂLNIRII
încheiată astăzi, 20.06.2012, cu ocazia ședinței
grupului de lucru “UN GORJ TURISTIC”
Scopul întâlnirii de astăzi a Grupului de lucru pentru ,,UN GORJ TURISTIC”, a fost acela de a discuta aspecte
legate de întocmirea și elaborarea portofoliului județean de proiecte, aferent perioadei 2014 -2020, precum și
aspecte referitoare la proiectele derulate până în prezent din cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a județului
Gorj 2011-2020, strategie ce a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 18/ 27.01.2012.
La întâlnirea de astăzi, 20.06.2012, organizată cu ocazia întrunirii grupului de lucru ”Un Gorj turistic”, au
participat:
-

Cornoiu Sabin, Serviciul Public Județean Salvamont Gorj;
Gherghe Raluca-Lavinia, Consiliul Judeţean Gorj;
Florea Ianc Florinel, Consiliul Judeţean Gorj;
Adriana Palaloga, Consiliul Judeţean Gorj;
Deaconu Mariana, Consiliul Judeţean Gorj;
Dobre Ionel, Consiliul Judeţean Gorj;
Vlădăianu Monica, Direcţia Județenă pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu;
Pecingină Leontina, Asociaţia Patronală de Turism Gorj;
Drăguşin Rodica, Oficiului Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
Ciobanu Radu, ANTREC Gorj;
Albă Claudia-Daniela, Gorj Tourism S.A.;
Ilie Ludmila, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu;
Lăcătuşu Diana şi Jianu Dan, Biblioteca Județeană ”Christian Tell”;
Cotorgea Adina şi Firescu Elena, Muzeul Judeţean ,,Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu;
Popescu Andi, reprezentant al Primăriei Târgu-Jiu;
Teodora Ciobanu şi Gabi Cîrciumaru, reprezentanţi ai Centrului Cultural Constantin Brâncuşi;
Ţivlea Cristian, reprezentant al Primăriei Novaci;
Târbină-Pupăză Ileana, Fundaţia Dialog Social.

Domnul Sabin Cornoiu, co-președintele grupului de lucru ”UN GORJ TURISTIC” a deschis şedinţa, apoi a
prezentat portofoliul de proiecte al Consiliul Județean Gorj, astfel:
-

Modernizare drum judeţean DJ 67C Răchiţi-Valea de Peşti (Hunedoara);
Modernizare reţea drumuri interne Rânca;
Modernizare drum DL 664 Schela-Vulcan (Hunedoara);
Modernizarea circuitului de vizitare în Peştera Polovragi – Comuna Polovragi;
Modernizarea circuitului de vizitare în Peştera Muierilor – Comuna Baia de Fier;
Reamenajarea potecilor turistice şi refacerea marcajelor pe traseele turistice montane;
Modernizarea căii de acces către baza de salvare montană Rânca şi amenajarea unui loc de aterizare
elicopter medical;
Amenajarea, modernizarea şi extinderea domeniului schiabil Păpuşa din staţinea montană Rânca;
Restaurare casă memorială Ion Popescu Voiteşti, Bălăneşti;
Restaurare casă memorială Moangă-Pleşoianu, Săcelu;
Înfiinţarea centrului turistic muzeal „Castrul roman Bumbeşti Jiu”;
Restaurare biserici de lemn;
Restaurare cule tradiţionale;
Modernizare complex balnear Săcelu;
Restaurare casă memorială Iosif Keber, Târgu-Jiu;
Modernizare şi extindere muzeu Curtişoara;
Baze salvare şi puncte info turistică;
Redescoperă Gorjul.

Domnul Sabin Cornoiu, co-președintele grupului de lucru ”UN GORJ TURISTIC” a subliniat faptul că, acest
portofoliu trebuie consolidat, în acest sens fiind solicitate propuneri de proiecte de la fiecare instituţie sau
organizaţie care face parte din acest grup de lucru, precum şi crearea de parteneriate la nivelul judeţului pentru
promovarea turismului.
A mai precizat că, trebuie să avem în vedere contribuţia şi atribuţiile fiecărui membru participant din cadrul
grupului de lucru ”UN GORJ TURISTIC”, specificând că, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), din
cadrul Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean, hotărăşte în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine,
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii
sau proiecte de interes public judeţean şi cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară
ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice
locale, în vederea promovării unor interese comune.
Reprezentata Gorj Tourism SA, co-președinte ales al grupului de lucru ”Un Gorj Turistic”, doamna Claudia Albă a
propus ca autoritățile publice să se implice mai mult în procesul de promovare a turismului la nivelul județului
Gorj.,să susțină financiar operatorii din turism, pentru a putea participa la târgurile de profil interne și
internaționale. De asemenea, a propus autorităților publice să susțină operatorii din turism ai județul Gorj în
vederea obținerii trofeului internațional ”Mărul de aur” pentru Complexul Monumental ”Constantin Brâncuși” din
Târgu-Jiu, trofeu care a mai fost obţinut în anul 1975 pentru bisericile pictate din Bucovina şi în anul 2009 de
către Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Mărginimea Sibiului şi Compania Aeriană Blue Air.
Domnul Dobre Ionel, manager public în cadrul Consiliului Județean Gorj și responsabil pentru implementare
strategiei, a înmânat la toţi participanţii un exemplar din Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj 20112020, după care a luat parte la discuţiile în cadrul grupului de lucru ”UN GORJ TURISTIC”, specificând că, pe
viitor, se are în vedere prinderea în bugetul judeţului Gorj pe anul 2013 a unui fond de investiţii pentru finanţarea
celor mai bune investiţii private cu susţinerea Consiliului Judeţean Gorj, ca autoritate a administraţiei publice
locale.
Ionel Dobre a făcut trimitere la înfiinţarea de clastere, ce reprezintă asocieri de grupuri de firme, necesare pentru
a accesa mai multe fonduri.
În vederea unei bune colaborări s-a propus din partea secretariatului grupului de lucru ca fiecare instituţie
membră a Grupului de lucru să delege două persoane (un membru titular şi unul supleant), persoane care să aibă
continuitate în participarea la şedinţe.
Concluziile întâlnirii au fost:
- următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc în cursul lunii septembrie 2012;
- fiecare instituţie sau organizaţie care face parte din acest grup de lucru să vină cu propuneri de proiecte
şi să le transmită la secretariatul grupului de lucru în maxim două săptămâni;
- instituțiile/organizațiile membre în grupul de lucru își vor desemna doi membri în cadrul grupului de lucru,
un membru titular și un membru supleant;
- toți participanții la întâlnire vor studia ”Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj 2011-2020”, și vor
identifica indicatori strategici ce pot fi urmăriți și monitorizați şi vor transmite secretariatului propunerile de
proiecte şi parteneriate;
- 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/completare a acestuia;
Redactat,
Secretariat grup de lucru:
Gherghe Raluca-Lavinia
Florea Ianc Florinel

