CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
DIRECŢIA TEHNICO – ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE
Nr.2451 din 23.02.2016

MINUTA
încheiată astăzi, 23.02.2016,
cu ocazia întâlnirii membrilor Comitetului de Monitorizare şi a grupurilor de lucru reunite: „Un Gorj
Întreprinzător”, „Un Gorj Prosper”, „Un Gorj Verde”, „Un Gorj Social”, „Un Gorj Turistic” din cadrul
„Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020”
Conform agendei de lucru a întâlnirii, discuțiile au vizat:
1.”2016 – Anul Brâncuși în Gorj” – 140 de ani de la anul nașterii sculptorului gorjean Constantin Brâncuși,
complex de evenimente culturale
2.Destinația turistică Gorj, promovată la târguri naționale și internaționale de turism în anul 2016:
“Redescoperă Gorjul“ și “Vino acasă la Brâncuși”.
3.Prezentarea Agendei culturale a Județului Gorj pentru anul 2016.
4.Calendarul lansărilor 2016-2020.
5.Planul Național de Dezvoltare Rurală – Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole
în zone rurale și Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.
6.Programul Operațional Regional 2014-2020 – oportunități de dezvoltare locală.
7.Diverse.
La întâlnire au participat:
-Florescu Ciprian, vicepreședinte, Consiliul Județean Gorj
-Filip Robert Dorin, vicepreședinte, Consiliul Județean Gorj
-Giurgiulescu Claudia, director, Consiliul Județean Gorj
-Florescu Liliana, șef serviciu, Consiliul Județean Gorj
-Ionel Dobre, manager public, Consiliul Județean Gorj
-Achim Florinel, Consiliul Județean Gorj
-Prunariu Gabriela, SE Turceni
-Pițian Elena, Direcția de Sănătate Publică Gorj
-Rîcu Simona, A.J.P.I.S Gorj
-Torop Sorin, Asociația “Inimi de Gorjeni”
-Zisu Corobea Gheorghe, Asociația “Inimi de Gorjeni”
-Raicea Monica, Oficiul Registrului și Comerțului de pe lânga Tribunalul Gorj
-Picui Alexandru, S.C. Artego SA Tg-Jiu
-Gheorghiță Lucian – I.S.U. Gorj
-Purece Maria Mihaela, Consiliul Județean Gorj
-Petrică Alin, Camera Agricolă Județeană Gorj
-Marilena Alecu, ADR SV Oltenia
-Vișan Carmen, ADR SV Oltenia
-Cocină Gheorghe, O.J.F.I.R Gorj
-Ciofu Florin, U.C.B.
-Popescu Aurică, S.D.M Tg-Jiu
-Baiu Nicu, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Tg-Jiu
-Alexandrescu Grigore, I.S.J. Gorj
-Pavel Nelu, Fundația pentru Tineret DEL
-Serbescu Butucea Mirela, Muzeul Județean Gorj
-Tița Eugenia Alina, Muzeul Județean Gorj
-George Feraru, Fundația pentru Tineret DEL
-Cărăbăianu Simona, Fundația pentru Tineret DEL
-Bobină Ileana, Fundația S.O.S. Copiii Gorjului
-Sandal Gheorghe, G.N.M.C.J Gorj
-Tănăsescu Dan, Direcția pentru Agricultură Gorj
-Ionică Dragoș, Centrul de Calcul SA
-Butiuc Florin , SC Aparegio Gorj SA

-Gheorghe Mihai Alexandru, ADIA Gorj
-Paraschivu Ana, SC Aparegio Gorj SA
-Babucea Aristică, A.P.I.A. Gorj
-Călinoiu Alexandru, Primăria Tg-Jiu
-Dobrescu Monica, S.J.G.D.A.S Gorj
-Vîlceanu Lorena, Instituția Prefectului Gorj
-Giorgi Nicolae, A.P.M. Gorj
-Crăc Liliana, A.P.M. Gorj
-Stroescu Adina, A.P.P.T. Gorjul
-Popescu Camelia Dorina, D.G.A.S.P.C. Gorj
-Cotruna Dumitru, D.G.A.S.P.C. Gorj
-Puiu Vasile, Direcția Silvică Gorj
-Iorga Georgeta, SC Mirfo Trading SA
-Pomană Elena, Asociația “Dăruiește Fericire”
-Guță Cristina, A.J.O.F.M. Gorj
-Dijmărescu Melania, Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu
-Bratu Olimpia, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj
-Ogarlaci Gabriela, Consiliul Județean Gorj
-Popescu Dorina, SC Gorj Turism SA
-Gruescu Ana-Maria, Primăria Tg-Jiu
-Nacu Cristina, Primăria Tg-Jiu
-Lumezeanu Elena, Primăria Tg-Jiu
-Șerban Marin, Administrația Parcului Național Defileul Jiului
-Toma Delia, D.P.P.S. Tg-Jiu
-Sima Carmen, D.P.P.S. Tg-Jiu
-Bratu Alexandru, Scoala Populară de Artă Tg-Jiu
-Isar Doina, S.G.A. Gorj
-Ursu Daniela, D.S.V.S.A. Gorj
-Ion Cepoi, C.J.C.P.C.T Gorj
-Gherghe Raluca, Consiliul Județean Gorj
-Cotocu Florina, Consiliul Județean Gorj
-Cioroboiu Monica, A.D.R S-V Oltenia
-Ovidiu Popescu, Consiliul Județean Gorj
-Ciobanu Radu, A.N.T.R.E.C Gorj
-Țarfulea Alexandru, Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului”
-Sîrbu Elena-Irina, ADR SV Oltenia
-Palaloga Adriana, Consiliul Județean Gorj
-Bobu Alin, Instituția Prefectului Județului Gorj
-Cornoiu Sabin, Salvamont Gorj
-Epure Gheorghe, Primăria Polovragi
-Pătrașcu Aurelian, Primăria Polovragi
-Deaconu Mariana, Consiliul Județean Gorj
-Tomoi Adriana, Consiliul Județean Gorj
-Grindeanu Mihaela, Consiliul Județean Gorj
Şedinţa a fost deschisă de către d-nul Ciprian Adrian Florescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj,
care a prezentat scopul întâlnirii, respectivreunirea Comitetului de Monitorizare și a grupurilor de lucru din
cadrul “Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj pentru perioada 2011-2020.
S-a supus la vot ordinea de zi, cu completările privind intervenţiile din partea Asociaţiei „Dăruieşte
fericire” şi a Fundaţiei pentru Tineret „DEL”.
Din partea Asociaţiei „Dăruieşte fericire” a fost prezentă doamna Pomană Vergica, mama Elenei Pomană,
membru fondator al Asociaţia care din motive obiective de sănătate nu a putut participa la ședință. Doamna
Pomană a cerut sprijinul în numele fiicei sale în deschiderea unui Centru de tip respiro la nivelul judeţului
Gorj, în Municipiul Târgu-Jiu, în vederea prevenirii abuzului şi neglijenţei persoanelor cu dizabilităţi. Acest
centru are ca scop asigurarea serviciilor de tip respiro pentru persoanele cu dizabilităţi atunci când familia
are nevoie de „respiro”, un exemplu ar fi problemele de sănătate cu care se confruntă orice om. Problema
majoră este identificarea sursei de finanţare, pentru a finaliza această iniţiativă, problemă care va fii
preluată de Grupul social şi prezentată autorităţilor pentru a se atinge obiectivul.

Primul punct, al ordinei de zi, “2016-Anul Brâncuși în Gorj” a fost prezentat de către domnul Ion Cepoi,
manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj - „2016-Anul
Brâncuşi în Gorj” - 140 de ani de la anul naşterii sculptorului gorjean Constantin Brâncuşi.
„2016 Anul Brâncuşi” a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 116 din 27.11.2015, pentru a
marca, la nivelul judeţului Gorj, pe data de 19 februarie, a 140 de ani de la naşterea, la Hobiţa, a marelui
sculptor Constantin Brâncuşi.
Au fost prezentate evenimente ce au avut loc: simpozioane ştiinţifice cu participări naţionale şi
internaţional; lansări de cărţi şi reviste; manifestări închinate vieţii şi operei lui Brâncuşi la nivelul
aşezămintelor culturale din teritoriu; manifestări de acest gen la nivelul unităţilor şcolare din judeţ.
Tot cu prilejul acestui eveniment s-au făcut demersuri pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă
„Constantin Brâncuşi” la Tg. - Jiu şi remetalizarea Coloanei Infinitului şi au fost instalate panouri la toate
intrările în judeţ cu textul GORJ. ACASĂ LA BRÂNCUŞI „română, engleză, franceză, germană). Un alt
punct care a fost subliniat a fost redeschiderea dosarului pentru introducerea Ansamblului brâncuşian în
patrimoniul UNESCO.
Punctul doi al ordinei de zi, Destinaţia turistică Gorj, promovată la târguri naţionale şi internaţionale
de turism în anul 2016: „Redescopere Gorjul” şi „Vino acasă la Brâncuşi!”, a fost prezentat de către
domnul Ovidiu Popescu, consilier la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj.
În cadrul acestei prezentări s-a făcut un scurt rezumat al târgului de la Viena, unde a fost realizată o amplă
campanie de promovare a destinației turistice. Județul Gorj, realizând cu succes obiectivele stabilite pentru
acest program. Târgul a fost de un real success, în timpul celor 4 zile de expoziție, 148.700 de vizitatori au
cunoscut oferta celor 830 de expozanți din 70 de țări, a întrunit toate condițiile de calitate, cu un excelent
grad de satisfacere a cerințelor venite atât de la participanți, cât și de la vizitatori.
Al treilea punct din ordinea de zi, Prezentarea Agendei culturale a Judeţului Gorj pentru anul 2016, a
fost prezentată de către domnul Ion Cepoi, manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.
Domnul Ion Cepoi a făcut o scurtă prezentare a principalelor evenimente cuprinse pentru anul 2016, în
Agenda Culturală, evenimente cu rol de promovare a activităţii culturale şi imaginii judeţului Gorj. Aceste
acţiuni sunt cât mai diversificate şi mai aproape de nevoile şi dorinţele comunităţii.
Calendarul lansărilor 2016-2020 cel de al patrulea punct pe ordinea de zi, a fost prezentat de către domnul
Ionel Dobre, manager public, Consiliul Judeţean Gorj.
În cadrul acestei prezentări s-au subliniat principalele capitole: Calendarul lansărilor de apeluri 2014-2020;
Portofoliu de proiecte pe infrastructură Mare; Program Operaţional Competitivitate 2014-2020; Programul
Operaţional Capital Uman şi Calendarul estimativ al lansărilor pentru anul 2016 pentru intervenţiile
finanţate din Programul Operaţional Capital Uman.
Punctul cinci al ordinii de zii, Planul Național de Dezvoltare Rurală – Submăsura 6.2 - Sprijin pentru
înființarea de activități neagricole în zone rurale și Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea
de activități neagricole, a fost prezentat de către domnul Alin Petrică, director al Camerei Agricole
Judeţului Gorj.
În cadrul Susmăsurii 6.2 s-a prezentat sprijinul public nerambursabil care va respecta prevederile cu
privire la sprijinul de minimis ce nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar 3 ani fiscali, şi este de: 50.000
euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 euro/proiect în cazul activităților
de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism, pe baza unui Plan de Afaceri.
Submăsura 6.4 aduce ca noutate sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole.
Solicitanţii eligibili sunt:
-Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou‐înființate (start‐up) din spațiul rural;
-Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA). Sprijinul public
nerambursabil va respecta prevederile cu privire la sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de
maxim trei ani fiscali și nu va depăși 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică). Valoarea totală a
ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul
terților sau contra cost nu depășește suma de 100.000 EUR pe durata a trei exerciții financiare. Aceste
ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

Serviciile integrate, în care transportul propriu‐zis reprezintă doar un element, cum ar fi serviciile de mutare,
serviciile poștale sau de curierat ori colectarea deșeurilor sau serviciile de prelucrare, nu sunt considerate
servicii de transport.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, prin doamna Marilena Alecu, a prezentat
Programul Operaţional Regional 2014-2020 – oportunităţi de dezvoltare locală. Programul Operațional
Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi este unul dintre
programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.
În luna mai 2015 a fost lansat, în consultare publică, Ghidul solicitantului. Condiţii generale de accesare a
fondurilor în cadrul POR 2014-2020. POR 2014-2020 are la bază priorităţile comune de dezvoltare propuse
în Planurile de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020, elaborate de fiecare din cele opt Agenţii
pentru Dezvoltare Regională .
Totodată, doamna Marilena Alecu a subliniat că programul propune o serie de priorităţi de investiţii care
răspund obiectivelor Strategiei Europa 2020 (Strategia UE pentru o creştere inteligentă, durabilă şi
favorabilă incluziunii), precum şi obiectivelor Fondului European pentru Dezvoltare Regională în ceea ce
priveşte coeziunea economică, socială şi teritorială. Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora
trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situaţiei economice şi sociale a regiunilor
României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea
principalelor probleme.
POR 2014–2020 îşi propune, ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri,
infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona
în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.
Au fost prezentate cele 11 axe prioritare (plus o axă de asistenţă tehnică), care au în total o alocare estimată
de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuţia naţională.
Ca noutate Programul Operaţional Regional 2014-2020 include de două ori mai multe axe, o alocare
financiară cu 70% mai mare faţă de perioada anterioară de programare bugetară, tipuri noi de investiţii şi,
cel mai important, ţinte şi indicatori mai clar definiţi şi monitorizaţi.
În cadrul punctului final, Diverse, Fundaţiei pentru Tineret „DEL” a prezentat, pe scurt, Strategia pentru
Grupurile Vulnerabile cu Romii din judeţul Gorj. Prezentarea a fost făcută de către domnișoara Simona
Cărăbineanu, care a ţinut să sublinieze faptul că, Planul de acţiune, din cadrul strategiei trebuie
implementat atât cu sprijinul comunităţilor locale de romi şi neromi, dar şi cu implicarea activă a
autorităţilor locale şi judeţene, cu suportul ONG-urilor specializate în domeniul ori a experţilor
independenţi.
Pentru a trage concluziile, domnul Ciprian-Adrian Florescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, și
preşedinte al grupului ”Un Gorj prosper”, a reamintit transmiterea solicitării Asociaţiei „Dăruieşte fericire”
către Comisia de Dialog Social (comisie ce funcţionează în cadrul Instituţiei Prefectului, cu reprezentaţii ai
patronatelor, sindicate, deconcentrate, Consiliul Judeţean), pentru a analiza sursa de finanţare necesară la
înfiinţarea Centrului de tip respiro.
Domnul Robert Dorin Filip, vicepreşedinte al Consiliul judeţean Gorj și preşedinte al grupului „Un Gorj
întreprinzător”, a propus o întâlnire cu toţi oamenii de afaceri din judeţul Gorj, ale căror și inițiative idei să
contribuie la prosperitatea judeţului Gorj.
Din partea „Grupului verde”, preşedinta de grup, doamna Gabriela Ogârlaci a făcut câteva precizări cu
privire la întocmirea Planului de menţinere a calităţii aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie ( PM10
şi PM2,5), benzen( C6 H6), dioxid de sulf ( SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (PB),arsen (As), cadmiu
(Cd), nichel (Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/ NOX), care revine începând cu anul 2016
Consiliului Judeţean Gorj. Astfel, a fost înfiinţată o comisie tehnică care va participa la întocmirea Planului

de menţinere a calităţii aerului (2015 - 2020), alcătuită din 22 de membrii. O altă problemă, ridicată de
doamna Gabriela Ogârlaci, a fost analiza situaţiei investiţiilor în infrastructură nepreluate de APL (drumuri,
clădiri, alimentări cu apă,vetre de sat strămutate), situaţia perimetrelor miniere care vor fi expropiate şi
exploatate până în anul 2020 situaţia actuală a perimetrelor miniere rămase libere de sarcini tehnologice
precum şi programul de reconstrucţie ecologică a suprafeţelor de teren libere de sarcini tehnologice, pentru
perioada 2016 – 2020.
Domnul Sabin Cornoiu, preşedinte al grupului „ Un Gorj turistic” a făcut un apel privind participarea la
târgurile de turism a instituţiilor cu materiale care să evidenţieze judeţul Gorj.
La finalul întâlnirii Grupurilor de lucru reunite şi a Comitetului de Monitorizare din cadrul „Strategiei de
Dezvoltare Durabilă a Judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020” s-au făcut alegeri pentru co-preşedinţii a
două grupuri de lucru: grupul „Un Gorj prosper” şi grupul „Un Gorj verde”, întrucât co-preşedinţii au
încetat activitatea în urma pensionării.
În cadrul grupului „Un Gorj verde” au fost prezenţi 13 (treisprezece) membrii şi s-a votat în unanimitate,
pentru doamna Liliana Crăc, reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
În cadrul grupului „Un Gorj prosper” a fost ales domnul Alin Petrică, reprezentantul Camerei Agricole
Gorj,cu votul, în unanimitate a celor treisprezece membrii prezenţi.
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