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MINUTA
încheiată astăzi, 31.03.2014, cu ocazia ședinței
grupului de lucru “UN GORJ PROSPER”

Scopul întâlnirii de astăzi a fost prezentarea măsurilor și acțiunilor pentru fermieri privind plățile pe
suprafață pe anul 2014 de către Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură Gorj cât și Oferte de servicii
în domeniul agriculturii a Camerei de Comerț și Industrie Gorj.
La întâlnirea de astăzi, 31.03.2014, cu ocazia ședinței grupului de lucru “UN GORJ PROSPER”, au
participat:
- Florescu Ciprian-Adrian, vicepreședinte Consiliul Județean Gorj;
- Mariana Deaconu, Consiliul Județean Gorj;
- Adriana Tomoi, Consiliul Județean Gorj;
- Palaloga Adriana, Consiliul Județean Gorj;
- Iliuță Ion, Direcția Sanitară Veterinară Gorj;
- Bojincă Moise, Universitatea C-tin Brâncuși Târgu-Jiu;
- Ciofu Florin, Universitatea C-tin Brâncuși Târgu-Jiu;
- Gămăneci Gheorghe, Universitatea C-tin Brâncuși Târgu-Jiu;
- Mazilu Cosmin, Oficiul Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit;
- Petrică Valeriu, Direcția pentru Agricultură Gorj;
- Boldor Corneliu, S.D.M. Tg-Jiu;
- Petrică Alin Ionuț, Camera Agricolă Județeană Gorj;
- Mariana Bodislav, Camera de Comerț și Industrie Gorj;
- Negrea Constantin, A.P.I.A Gorj;
- Cioroboiu Monica, ADR Sud-Vest Oltenia;
- Iorga Georgeta, SC Mirfo Trading SA.
Domnul Negrea Constantin director A.P.I.A. Gorj a prezentat măsurile și acțiunile pentru fermieri privind
plățile pe suprafață în anul 2014 de către Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură și anume:







atingerea obiectivului principal al instituției de creștere a gradului de accesare a fondurilor
financiare din bugetul comunitar și național;
pregătirea metodologică și tehnică pentru implementarea măsurilor, programelor și pachetelor de
plată pentru viitorul ciclu agricol comunitar 2014-2020 al Politicii Agricole Comune;
pregătirea corespunzătoare a campaniei și asigurarea depunerii în condiții bune a cererilor unice de
plată pe suprafață, realizarea controalelor administrative;
gestionarea temeinică a cererilor de plată, verificările administrative de către personalul
responsabil cu instrumentarea cererilor de plată pentru a nu mai fi reluarea și întoarcerea de pe
fluxul de autorizare
depistarea la timp a neregurilor și efectuarea corecțiilor necesare unde este posibil de către
personalul care gestionează dosarele;
continuarea unei bune informări și promovări în legătură cu activitatea desfășurată în rândul
fermierilor, o bună colaborare cu Instituția Prefectului, Consiliul Județean, instituțiile publice cu
sarcini și atribuții în agricultură, autoritățile publice locale.

A mai prezentat condițiile și cerințele fermierilor pentru accesarea plăților pe suprafață:






să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, iar suprafața parcelei agricole să fie
de cel puțin 0,3 ha, în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole etc.;
să respecte cerințele minime privind utilizarea produselor de protecție a plantelor și a fertilizanților
pentru toată suprafața fermei;
să identifice și să delimiteze corect fiecare parcelă agricolă exploatată;
să declare corect toate suprafețele și culturile;
să declare toate parcelele agricole și să respecte Bunele Condiții Agricole și de Mediu precum și
cerințele Statutare de Management pe toată suprafața agricolă;

Doamna Mariana Bodislav, director Camera de Comerț și Industrie a prezentat înființarea și elaborarea
Parteneriatului Camera de Comerț și Industrie Gorj și Complexul Energetic Oltenia SA prin care acest
parteneriat urmărește susținerea din punct de vedere profesional, a unui echilibru pe piața muncii,
inițierea, promovarea și dezvoltarea de programe de protecție socială pentru grupurile defavorizate și
vulnerabile precum și susținerea creșterii nivelului de pregătire și reconversie profesională a resursei
umane angajate.
Proiectul vizează un amplu program de identificare și analiză a nevoilor în cadrul comunităților, ce vor fi
structurate în prezenta lucrare ca zone (fiecare zonă concentrează un număr de comune și orașe învecinate
geografic și asemănătoare din punct de vedere al resurselor).
Doamna director a mai prezentat câteva obiective cât și mijloace de realizare în dezvoltarea parteneriatului
Complexul Energetic Oltenia SA – Camera de Comerț și Industrie Gorj:
 organizarea de programe de pregătire în meseriile și calificările existente;
 organizarea de programe de reconversie profesională pentru meseriile identificate ca deficitare
în Complexul Energetic Oltenia SA și în concordanță cu nevoia;
 identificarea persoanelor care vor fi cuprinse în programul de restructurare, includerea în
programele de pregătire și reconversie profesională în meserii specifice și în concordanță cu
particularitățile zonelor din care provin;
 crearea cadrului favorabil pentru 2014-2020 de dezvoltare a economiei sociale.
și mijloace de realizare a obiectivelor:



Camera de Comerț și Industrie Gorj este furnizor autorizat pentru programe de formare –
perfecționare, specializare-programe ce se adresează personalului angajat, deja calificat, dar care
conform Codului Muncii sunt obligați ca periodic să participe la un program de instruire;
Parteneriatul Camera de Comerț și Industrie Gorj – Complexul Energetic Oltenia SA poate să fie
valorificat și în direcția sprijinirii grupurilor de persoane ce vor fi incluse în programul de
restructurare.

O direcție importantă este dezvoltarea serviciilor, care o bună parte sunt reprezentate chiar și în mediul
rural și orașele mici sunt inexistente: croitorie, cizmărie, cojocărie, curățătorie chimică, frizerie și îngrijire
corporală, service auto, vulcanizări auto, etc. Prin relansarea sectorului serviciilor se poate atrage o parte
din persoanele disponibilizate precum și a grupurilor defavorizate sau vulnerabile.
Dezvoltarea meseriilor tradiționale și sectorul serviciilor:


organizarea de programe de calificare în meserii specific activităților tradiționale și sectorului
serviciilor;




2014-2020 se lansează un amplu program de dezvoltare a economiei sociale. Camera de
Comerț și Industrie Gorj asigură consultant în scrierea de proiecte de finanțare iar pentru
potențialii beneficiari acordarea de consultant și asistență în implementarea proiectelor;
pentru tinerii care doresc să-și deschidă noi afaceri în mediul rural să li se acorde facilitate
fiscal pe perioade de timp 1-5 ani în funcție de domeniul de activitate, să li se pună la
dispoziție cu titlu gratuit sau concesiune terenuri, hale sau construcții disponibile.

Concluziile întâlnirii au fost:
- se propune un colaj de informații scrise într-o broșură a județului unde sunt prevăzute problemele
dezbătute, broșură în colaborare cu instituțiile participante la dezbateri;
- următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc în cursul lunii iunie 2014;
Redactat,
Secretariat grup de lucru:
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Adriana Tomoi

