CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr.14256 din 31.10.2014
MINUTA ÎNTÂLNIRII
încheiată astăzi, 30.10.2014, cu ocazia desfășurării ședinței trimestriale a
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
referitoare la proiectele şi acţiunile derulate până în prezent privind promovarea turistică, participarea la târgurile
de profil interne și internaționale, obținerea distincția internaționale ”Mărul de aur”.
La întâlnirea de astăzi au participat:
- Cornoiu Sabin, Serviciul Public Județean Salvamont Gorj;
- Achim Florinel, Consiliul Judeţean Gorj;
- Ovidiu Popescu, Consiliul Judeţean Gorj;
- Oana Paloş, Consiliul Judeţean Gorj;
- Gherghe Raluca-Lavinia, Consiliul Judeţean Gorj;
- Mihaela Grindeanu, Consiliul Judeţean Gorj;
- Fâcea Mihaela, Consiliul Judeţean Gorj;
- Cepoi Ion, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
- Pasăre Grigorie, Direcţia Sanitar Veterinară Gorj;
- Popescu Laura Dragu, Asociaţia Patronală de Turism Gorj;
- Ciobanu Radu, ANTREC Gorj;
- Pecingină Leontina, Gorj Tourism S.A.;
- Bratu Alexandru, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu;
- Bratu Olimpia, Biblioteca Județeană ”Christian Tell”;
- Tiţa Eugenia Alina, Muzeul Judeţean ”Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu;
- Teodora Ciobanu, reprezentant al Primăriei Târgu-Jiu;
- Andriţoiu Adriana, reprezentanţi ai Centrului Cultural Constantin Brâncuşi;
- Ţivlea Cristian, reprezentant al Primăriei Novaci;
- Jurebie Florin, reprezentant al Primăriei Săcelu;
- Orzan Narcis, reprezentant al Primăriei Polovragi;
- Pătraşcu Aurelian, reprezentant al Primăriei Polovragi;
- Guţu Viorica, reprezentant al Primăriei Baia-de-Fier;
- Popescu Mariana, reprezentant al Primăriei Runcu;
Domnul Sabin Cornoiu, președintele grupului de lucru ”UN GORJ TURISTIC” a deschis şedinţa, apoi a prezentat
ordinea de zi a întâlnirii grupului de lucru ”UN GORJ TURISTIC”.
Ordinea de zi, a fost următoarea:
1. Retrospectiva evenimentului “Vino acasă la Brâncuşi”, desfășurat în din perioada: 22 - 26 septembrie 2014,
organizat de către Consiliul Judeţean Gorj în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Turism (A.N.T.) concluzii şi propuneri pentru anul 2015, prezentată de către dl. Popescu Ovidiu, consilier cabinet Preşedinte
Consiliul Județean Gorj;
2. Prezentarea proiectului “Drumul lui Brâncuşi”, într-un itinerar cultural de anvergură europeană, susţinută de
către dl. Cepoi Ion, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
3. Ghidul Investitorului – formă actualizată în luna octombrie 2014, prezentat de către dl. Achim Florinel, Şef
serviciu cooperare, dezvoltare regională și relații externe din cadrul Consiliului Județean Gorj;
4. Prezentare POR 2014-2020, varianta octombrie 2014, susţinută de către dl. Achim Florinel, Şef serviciu
cooperare, dezvoltare regională și relații externe din cadrul Consiliului Județean Gorj.
Domnul Sabin Cornoiu, președintele grupului de lucru ”UN GORJ TURISTIC”, a dat cuvântul domnului Ovidiu
Popescu, consilier cabinet Preşedinte Consiliul Judeţean Gorj, pentru a prezenta “Retrospectiva evenimentului
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“Vino acasă la Brâncuşi”, desfășurat în din perioada: 22 - 26 septembrie 2014, organizat de către
Consiliul Judeţean Gorj, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Turism (A.N.T.), cu concluziile şi
propunerile pentru anul 2015.
Domnul Ovidiu Popescu, a prezentat desfăşurarea evenimentului cultural “Vino acasă la Brâncuşi!”, ce a fost
organizat de Consiliul Judeţean Gorj, fiind unul dintre acţiuni de promovare a turismului derulate în municipiul
Târgu-Jiu și implicit în județul Gorj. Evenimentul a reunit peste 100 de reprezentanți ai autorităților publice locale,
ai agențiilor de turism din județul Gorj, ai unităților de învățământ preuniversitar și universitar.
De asemenea, domnul Ovidiu Popescu, a reamintit faptul că pe lângă cele două programe prevăzute în agenda
de lucru a Consiliului Judeţean Gorj “Zilele Gorjului Turistic și Cultural” cu perioada de desfășurare: 06 - 21
septembrie 2014 și participarea la Târgul de Turism al României în luna noiembrie ac., a fost demarat un nou
program turistic „Vino acasă la Brâncuși!”, vizându-se promovarea oportunităţilor de turism din judeţul Gorj,
respectiv, cele mai importante repere ale potențialului turistic al județului Gorj: turismul montan și de aventură,
turismul monahal și tradițiile meșteșugărești. Programul „Vino acasă la Brâncuşi!” fiind apreciat și de
reprezentantul Autorității Naționale pentru Turism, Gheorghe Naneş, prezent la eveniment.
Prima ediție a proiectului „Vino acasă la Brâncuși!” s-a derulat în perioada 22 - 26 septembrie 2014, şi a debutat
cu o conferință națională susținută la sediul Camerei de Comerț și Industrie a României din București, alături de
peste 30 de agenții de turism din țară și din străinătate, reprezentanți ai misiunilor diplomatice străine în România.
Programul a fost încheiat cu simpozionul organizat în data de 26.09.2014, unde au avut loc de o serie de
manifestări: “Târgul Meșteșuguri din străbuni”, inaugurarea Bazei de Salvare Montană din localitatea Runcu şi
spectacolul folcloric festiv prezentat de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”.
Domnul Cepoi Ion, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj,
a prezentat punctual doi al ordinei de zi, proiectul “Drumul lui Brâncuşi”, într-un itinerar cultural de anvergură
europeană, precum şi “Obiectivele” propuse cu titlu orientativ ce urmează să fie avute în vedere la realizarea
proiectului „Drumul lui Brâncuşi”:
- Realizarea unei Tabere de sculptură (națională și/ sau cu participare internațională) închinată omagierii lui
Constantin Brâncuși;
- Reamplasarea sculpturilor valide din zăvoiul de la Hobița pe traseul Casa-muzeu, sat Hobița, Peștișani;
- Amplasarea sculpturilor realizate în Tabăra nou creată doar în perimetrul localităților de pe traseu, pentru a le
asigura minima securitate (Peștișani - de la Primărie până la ieșirea din localitate, Frâncești, Arcani, Răchiți,
Rasovița, Bârsești - până la capătul dinspre vest al podului peste Jiu);
- Realizarea, în zonele în care nu există localități, din loc în loc, la 500-1000 m, a unor fântâni tradiționale, porți,
stâlpi de casă, troițe etc., care să fie integrate într-un sistem alcătuit din obiectivul respectiv și o zonă verde,
realizată de un specialist în peisagistică;
- Reabilitarea drumului Hobița –Târgu-Jiu, circa 25 km;
- Restaurarea clădirilor din centrul civic al localității Peștișani, în mare parte construite în perioada interbelică și
utilizarea parterului acestora, de comun acord cu proprietarii și în beneficiul acestora, ca spații pentru ateliere,
mici colecții de artă, magazine de suveniruri etc.;
- Restaurare biserici;
- Asigurare iluminat de siguranță și decorativ pe tot traseul Hobița –Târgu-Jiu;
- Amenajare zone de protecție sculpturi și obiecte de artă populară;
- Marcarea traseului ca itinerar turistic și sublinierea celorlalte oportunități oferite de zonele Tismana – Padeș –
Runcu – Arcani – Stănești – Bumbești-Jiu – Curtișoara;
- Înființarea Centrului expozițional și de conferințe ”Constantin Brâncuși” de la Peștișani;
- Constituirea în acest spațiu, a Muzeului de artă contemporană GORJFEST și a Bibliotecii Brâncuși (studii,
albume, filme etc.) și organizarea unor expoziții, simpozioane, seminarii, conferințe, training-uri, workshop-uri,
lansări de cărți, proiecții video etc.
Domnul Achim Florinel, Şef serviciu cooperare, dezvoltare regională și relații externe din cadrul Consiliului
Județean Gorj, a prezentat Ghidul Investitorului – formă actualizată în luna octombrie 2014 şi POR 2014-2020,
varianta octombrie 2014.
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Sintetizând, în 2020 se dorește ca Gorjul să fie un județ dinamic și modern, în care mândria de a fi gorjean nu se
va baza doar pe patrimoniul istoric și cultural de excepție, ci și pe încrederea într-un viitor mai bun. Această
trecere se va sprijini pe cinci componente ale unei dezvoltări echilibrate, prin care Gorjul va deveni mai prosper,
mai întreprinzător, mai turistic, mai verde și mai social.
În încheiere, domnul Ovidiu Popescu, a prezentat acțiunile întreprinse de Consiliul Județean Gorj în vederea
participării la “TÂRGUL DE TURISM al României”, ce va avea loc la București – ROMEXPO, în perioada: 13 – 16
noiembrie 2014, având ca parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă
Târgu-Jiu, Centrul Municipal de Cultură ”Constantin Brâncuși”, Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj.
Anul acesta Consiliul Județean Gorj va participa la TÂRGUL DE TURISM al României”, cu două programe de
promovare turistică, respectiv ”Vino acasă la Brâncuși” şi ”Redescoperă Gorjul” (proiect aflat în perioada de
sustenabilitate).
Ca și vectori de turism promovați:
Turism cultural: - Ansamblul Monumental ”Calea Eroilor”
Turism montan și de aventură: – munții Gorjului, Transalpina, peșterile Gorjului
Istorie, tradiții, folclor, obiceiuri, meșteșuguri: - țesături, ceramică, costume populare, Muzeul satului de la
Curtișoara, programe folclorice, evenimente
Turism religios: - mânăstiri, bisericile de lemn
City break: - Târgu Jiu
Concluziile întâlnirii au fost:
- următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc în cursul lunii ianuarie 2015;
- fiecare instituţie sau organizaţie care face parte din acest grup de lucru să vină cu propuneri de proiecte
privind materialele prezentate în şedinţă, precum şi integrarea acestora în ”Strategia de dezvoltare
durabilă a județului Gorj 2014-2020”, urmând să le transmită către secretariatul grupului de lucru, în
maxim două săptămâni;
- toți participanți la întâlnire vor identifica indicatori strategici ce pot fi urmăriți și monitorizați;
- Membrii grupului de lucru urmând a face completări/modificări Ghidului investitorului - varianta draft
prezentată în cadrul întâlnirii grupului de lucru.

Redactat,
Secretariat grup de lucru:
Gherghe Raluca-Lavinia
Mihaela Grindeanu
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