CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
DIRECŢIA TEHNICO – ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE
Nr.14048 din 22.11.2013
MINUTA
încheiată astăzi, 22.11.2013, cu ocazia întâlnirii GRUPURILOR DE LUCRU:”UN GORJ
SOCIAL”;UN GORJ VERDE’; “UN GORJ INTREPRINZĂTOR”; „UN GORJ PROSPER”; „UN
GORJ TURISTIC”din cadrul „STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI GORJ
PENTRU PERIOADA 2011-2020”
Scopul întâlnirii de astăzi a fost acela de a prezenta Activitatea de programare la nivel
naţional în privinţa utilizării fondurilor şi a Strategiei naţionale pentru dezvoltare regională, aspecte
ce pot fii aplicate în cadrul celor cinci obiective strategice ale „Strategiei de dezvoltare durabilă a
judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020” (Gorjul verde, Gorjul Prosper,Gorjul întreprinzător,Gorjul
social şi Gorjul turistic).
La întâlnirea de astăzi, 22.11.2013, au participat toate persoanele care au fost invitate şi
fac parte din cele cinci Grupuri de lucru stabilite prin Strategie. Aceste grupuri de lucru includ
persoane cu funcţii de execuţie şi responsabili de implementarea proiectelor.
Şedinţa a fost deschisă de către D-nul Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, Florescu
Ciprian care a făcut un apel către toate instituţiile deconcentrate şi subordonate pentru a-şi aduce
aportul în atragerea de fonduri pentru finanțarea cât mai multe proiecte europene în perioada
2013-2020. Strategia de Dezvoltare Durabilă îşi propune să fie un traseu de urmat pentru a creşte
nivelul de trai şi calitatea vieţii pentru toţi locuitorii judeţului Gorj, să creeze o economie cu un grad
crescut de prosperitate, cu o populaţie activă economic, ce locuieşte într-un judeţ în care cetăţenii
sunt mândrii şi legaţi de locurile unde locuiesc şi muncesc. Un grad crescut de prosperitate poate fi
atins printr-o valorificare mai bună a resurselor existente şi prin crearea de oportunităţi pentru
comunităţile locale din judeţul Gorj. Profesionalismul, independența și atractivitatea administrației
publice locale și județene trebuie, de asemenea, consolidate, inclusiv capacitatea de gestionare a
resurselor umane.
Domnul Dobre Ionel, manager public în cadrul Consiliului Județean Gorj și responsabil
pentru implementarea strategiei a făcut o scurtă prezentare a Programului Operaţional
„Dezvoltarea Capacităţii administrative”.În cadrul acestui program d-nul Ionel Dobre a ţinut să
sublinieze importanţa deosebită a procesului de elaborare a documentelor de programare:
 Cadrul partenerial pentru perioada 2014-2020;
 Cadrul partenerial pentru elaborarea documentelor de programare privind capacitatea
administrativă;

 Calendarul de pregătire a documentelor de programare.
Doamna Magda Lungu, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia a
prezentat Activitatea de programare la nivel naţional pe perioada 2014-2020 şi Strategia
naţională pentru dezvoltare regională 2014-2020.
Activitatea de programare la nivel naţional, cuprinde:
 Principii în utilizarea fondurilor comunitare pentru politica de dezvoltare regională;
 Obiective tematice ale politicii de coeziune ale UE pentru perioada 2014-2020;
 Structura instituţională pentru perioada 2014-2020;
 Alocare financiară indicativă conform Acordului de parteneriat;
La nivel naţional a fost stabilit un calendar orientativ pentru pregătirea documentelor
de programare ale României în vederea acordării fondurilor comunitare în perioada
2014-2020, după cum urmează:
 transmiterea oficială a Acordului de Parteneriat – decembrie 2013 – ianuarie 2014
(în funcţie de aprobarea şi publicarea regulamentelor europene pentru perioada
2014 – 2020)
 transmiterea oficială a Programelor Operaţionale – ianuarie 2014;
 aprobarea oficială a Acordului de Parteneriat – ianuarie – martie 2014;
 aprobarea oficială a Programelor Operaţionale – martie – mai 2014.
Strategia naţională pentru dezvoltare regională 2014-2020 are următoarele priorităţi de
dezvoltare regională:


Creşterea competitivităţii economiilor regionale şi locale;



Dezvoltarea infrastructurii de transport de importanţă regională şi locală;



Dezvoltarea infrastructurii sociale şi stimularea incluziunii sociale a comunităţilor
defavorizate;



Valorificarea economică a potenţialului turistic al regiunilor pentru impulsionarea
creşterii competitivităţii şi atractivităţii regiunilor;



Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu la nivel regional şi local;



Dezvoltare urbană durabilă integrată.
Ca urmare a priorităţilor de dezvoltare regională au fost propuse spre finanţare prin
POR 2014-2020 următoarele AXE PRIORITARE:
1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;

2. Îmbunătăţirea competitivităţii IMM;
3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon (Dezvoltare
urbană);
4. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
5. Promovarea sistemelor de transport durabil;
6. Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
7. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale;
8.

Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;

9. Investiţii în educaţie, competenţe şi învăţare pe parcursul vieţii;
10. Asistenţă tehnică POR.
Prezentarea, oportunităţilor de finanţare în domeniul social în perioada 2014-2020, este
făcută de d-na Camelia Popescu din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Gorj .Oportunităţi de finanţare au următoarele obiective:
a. Continuarea și finalizarea, până în 2020, a procesului de dezinstituționalizare
b. Crearea/achiziția/dezvoltarea de servicii rezidențiale bazate pe conceptul familial
c. Prevenirea separării copilului de familie, inclusiv prin crearea/renovarea/achiziția de
locuințe pentru familiile cu mulți copii
d. Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție, inclusiv prin alocarea de
locuințe
e. Procesul de contractare a serviciilor sociale de către ONG-uri
f. Recuperarea persoanelor cu dizabilități și integrarea lor socio-profesională.
Doamna Camelia Popescu a făcut şi o prezentare a Strategia Judeţeană Gorj de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pe
perioada 2014-2020, stategie ce este în curs de elaborare.
La finalul prezentărilor Domnul Ciprian Florescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj,
solicită să invitaţii la discuţii, iar fiecare preşedinte al grupurilor de lucru să tragă concluziile.
Domnul Negrea Constantin, Director al Agenţiei de plăţi şi intervenţii în agricultură a ţinut să
precizeze că programele de dezvoltare durabilă au venit în sprijinul fermierilor cu o sumă de 1,26
miliarde de euro, sumă care va creşte progresiv până în 2020.
Doamna Ciolocoiu Mădălina-Adina vicepreședinte al Consiliul Judeţean Gorj, preşedinta
Grupului de lucru „Un Gorj Întreprinzător”, a vorbit despre rezultatele obţinute în urma întâlnirilor
grupului de lucru, despre accesarea unui Grant pe axa VI cu microîtreprinderi (economie socială),
având ca parteneri primării din zona „Oltenia de sub munte”. Parteneriatul a fost creat, are
personalitate juridică şi este facil pentru accesul de fonduri europene, minim 500 000 euro.

Proiectul are ca grupuri ţintă: femei şomere / unice întreţinătoare de familie, femei rome, şomeri şi
se urmăreşte deschiderea unor manufacturi. ţesături, cojocărie, împletiturinuele,olărit.
Domnul Florescu Ciprian, vicepreședinte Consiliul Județean, preşedinte al Grupului de
lucru, „Un Gorj Prosper” a vorbit despre întâlnirile cu reprezentanţii străini din China, Italia, Spania,
Cipru,pentru a găsii fonduri a crea parteneriate pentru finalizarea proiectelor precum: construirea
unui microaeroport sau aerodrum; construirea unei fabrici de îngrăşăminte chimice în zona
termocentralelor; toate pentru a realiza „UN GORJ PROSPER”.
Din partea grupului de lucru, „UN GORJ TURISTIC” a vorbit tot Domnul Ciprian Florescu întrucât
Domnul Sabin Cornoiu, preşedintele grupului, a lipsit motivat, fiind la şedinţa Comandamentului de
iarnă. Domnul vicepreşedinte a ţinut să amintească de manifestarea care a avut loc în Judeţ şi
anume Zilele turismului Gorjean, manifestare care a antrenat localităţi ale judeţului care au ce
arăta turiştilor: Târgu-jiu, Bumbeşti-Jiu, Novaci, Tismana, Peştişani, Polovragi, Padeş, Baia de Fier,
Ţânţăreni.
Doamna Ogârlaci Gabriela, preşedinta grupului „UN GORJ VERDE” , a fost interesată de
posibilitatea de finanţare prin proiecte europene a terenurilor redate în circuitul agricol de către
Complexul Energetic.
Din partea Complexului Energetic Oltenia, domnul Sava Anton a prezentat planul de investiţii al
Complexului Energetic pentru un mediu curat..
Doamna Liliana Crăc, din partea Agenţiei pentru protecţia mediului Gorj, a prezentat „Programului
integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru zonele Rovinari pentru indicatorii dioxid de
sulf (SO2) şi pulberi în suspensie (PM 10), Tg.Jiu pentru indicatorul pulberi în suspensie
(PM 10) şi Turceni pentru indicatorul dioxid de sulf (SO2)”.
Concluziile întâlnirii au fost:
- următoarea ședință a grupurilor de lucru va avea loc în primul trimestru al anului 2014;
- în vederea realizării unei viziuni de ansamblu asupra nevoilor de dezvoltare ale judeţului
este nevoie de prioritizarea proiectelor, pentru fiecare grup de lucru, proiecte propuse de
membrii grupurilor de lucru;
- reprezentanții secretariatului grupului de lucru, vor transmite tuturor membrilor grupurilor
de lucru minuta întâlnirii.
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