CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr.14221 din 30.10.2014

MINUTA
încheiată astăzi, 30.10.2014, cu ocazia ședinței
trimestriale a grupului de lucru “UN GORJ SOCIAL”
Conform programului întâlnirii discuțiile au vizat:
1.Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
2.Dezvoltarea serviciilor sociale alternative în comunitate;
3.Ghidul Investitorului – forma actualizată în octombrie 2014;
4.Prezentare POR 2014-2020, varianta octombrie 2014;

-

La întâlnirea grupului de lucru “UN GORJ SOCIAL”, au participat:
Cotrună Dumitru, director, D.G.A.S.P.C. Gorj – co-președinte;
Cristea Doina, director, S.O.S Copii Gorjului – co-președinte;
Camelia Popescu, D.G.A.S.P.C. Gorj;
Mariana Deaconu, Consiliul Județean Gorj;
Palaloga Adriana, Consiliul Județean Gorj;
Cotocu Florina, Consiliul Județean Gorj;
Achim Florinel, Consiliul Județean Gorj;
Dobre Ionel, Consiliul Județean Gorj;
Ionici Diaconescu Simona, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială;
Baiu Nicu, Centru Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu-Jiu;
Guță Cristina, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj;
Pițian Elena, Direcția de Sănătate Publică Gorj;
Tătaru Tiberiu, Spitalul Județean Târgu-Jiu;
Brânzan Daiana, Spitalul Județean Târgu-Jiu;
Torop Sorin, C.N.S.R.L. Frăția;
Zisu-Corobea Gheorghe, Asociația “Inimi de Gorjeni“;
Fiu Nicoleta Mitrea, Asociatia de Sanse Egale;
Stănculete Vasile, Spitalul Județean Târgu-Jiu;
Olimpia Bratu, Biblioteca Judeţeană Christian Tell Gorj;
Pasăre Grigore, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj.

Domnul Ionel Dobre, manager public în cadrul Consiliului Județean Gorj, a prezentat Programul
Operațional Capital Uman, care susține creșterea economică incluzivă, prin investiții în:
 încurajarea ocupării și a mobilității forței de muncă în special în rândul tinerilor și persoanelor
situate în afara pieței muncii;
 promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei;
 susținerea educației, dezvoltarea competențelor și încurajarea învățării pe tot parcursul vieții.
De asemnea, au fost prezentate cele 7 Axe prioritare ale Programului Operațional Capital Uman și
Elementele de noutate aferente perioadei de programre 2014 – 2020, față de perioada 2007-2013:
 AP 1: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri;
 AP 2: Imbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETS;
 AP 3: Locuri de muncă pentru toți;
 AP 4: Incluziunea socială;
 AP 5: CLLD;
 AP 6: Educație și competențe.

Măsuri:
 Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare pentru identificarea celor mai bune opțiuni
de sprijin – educație, formare, ocupare-sau, acolo unde este posibil sau necesar, o combinație a celor
trei opțiuni de sprijin;
 Programe de formare profesională;
 Evaluare și certificare pentru recunoașterea competențelor dobândite în context informal și nonformal;
 Sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi;
 Consiliere și formare în domeniul antreprenoriatului.
Doamna Camelia Popescu din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj a ținut să sublinieze că axele prioritare ale
Programului Operațional Capital Uman, sunt evidențiate și în Strategia Națională pentru Protecția și
Promovarea Drepturilor Copilului 2014-1020.
Doamna Camelia Popescu a prezentat o parte din prioritățile pentru dezvoltarea serviciilor sociale
alternative în comunitate:
 Dezvoltarea de servicii comunitare integrate la nivelul comunităţilor defavorizate în
vederea asigurării accesului în mod egal la servicii medicale, educaţionale şi de asistenţă
socială, menţinerea copilului în familia naturală, prevenirea situaţiilor de risc pentru copil
şi familie;
 Creşterea capacităţii beneficiarilor de a accesa şi utiliza servicii destinate copilului şi
familiei;
 Dezvoltarea acţiunilor de prevenire a separării copilului de părinţi şi susţinerea
reintegrării acestuia în familie;
 Scăderea riscului de abandon a copilului, inclusiv prin asigurarea dreptului copilului de a
fi născut într-o familie care îl doreşte;
 Asigurarea serviciilor de specialitate destinate copilului cu dizabilităţi / cerinţe educative
speciale;
 Informarea şi consilierea familiilor copiilor cu dizabilităţi în vederea conştientizării
importanţei rolului acestora în recuperarea şi reabilitarea copilului.
Doamna Camelia Popescu a precizat că la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, s-a încheiat o nouă convenţie
de colaborare cu Asociaţia „Nos Enfants d’Ailleurs” privind cooperarea dintre părţile contractante
îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţilor în domeniul protecţiei copilului în judeţul Gorj prin sprijinirea
activităţilor D.G.A.S.P.C. Gorj şi ale comunităţilor locale, derulate în vederea evitării separării copiilor de
părinţii lor.
Domnul Florinel Achim, Şef serviciu cooperare, dezvoltare regională și relații externe din cadrul
Consiliului Județean Gorj, a prezentat „Ghidul Investitorului - forma actualizată în octombrie 2014”. Acest
nou ghid, urmăreşte prezentarea oportunităţilor de afaceri din judeţul Gorj, informaţii minime privind
instituţiile importante aflate la nivelul judeţului Gorj, date despre firmele care investesc în judeţul Gorj,
proiectele realizate prin atragerea fondurilor europene, cât şi o prezentare a firmelor din TOP 50, top realizat
de Camera de Comerţ şi Industrie Gorj.
De asemenea, domnul Florinel Achim, a solicitat, pentru îmbunătăţirea şi exactitatea datelor din
Ghidul Investitorului, propunerile şi completările din partea membrilor acestui grup de lucru, fiecare pe
domeniul său de activitate.
Ultima temă de discuţie a şedinţei, respectiv ”Prezentare P.O.R. 2014-2020, varianta octombrie
2014”, a fost susţinută tot de către domnul Florinel Achim.
Obiectivul general al P.O.R. constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate
teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin
concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi ale mediului
de afaceri, pentru a face din regiunile României, în special cele mai puţin dezvoltate, locuri mai atractive

pentru a locui, a le vizita, a investii şi a muncii. Programul Operaţional Regional cuprinde 12 Axe prioritare,
cu buget alocat pentru fiecare obiectiv tematic.

-

-

Concluziile întâlnirii:
implicarea tuturor factorilor de interes, respectiv: U.A.T-uri, D.S.P. Gorj, D.S.V. Gorj, I.S.U. Gorj,
A.P.M. Gorj, A.J.O.F.M. Gorj, în furnizarea de date pentru completarea noului Ghid al
Investitorului;
realizarea unei hărți interactivă cu link-uri, ce fac trimitere către U.A.T. - urile județului Gorj, puncte
turistice și alte obiective de interes județean necesară pentru potențiali investitori;
inițierea unor întâlniri de lucru la nivelul autorităților locale: primari, consilieri locali, pentru crearea
unui aparat de specialitate în domeniul protecției copilului la nivel local;

Următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc în primul trimestru al anului 2015.

Redactat,
Secretariat grup de lucru:
Mariana Deaconu
Cotocu Florina

