CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
DIRECȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ,
DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI RELAȚII EXTERNE
Nr.7542 din 11.06.2014

MINUTA
încheiată astăzi, 11.06.2014, cu ocazia întâlnirii Grupurilor de lucru reunite,
“UN GORJ SOCIAL”,”UN GORJ PROSPER”,”UN GORJ VERDE”,
”UN GORJ INTREPRINZATOR”, ”UN GORJ TURISTIC” din cadrul STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI GORJ PENTRU PERIOADA 2011-2020
Conform programului întâlnirii, au fost supuse atenţiei următoarele subiecte:
 Actualizarea ”Ghidului Investitorului” pentru județul Gorj;
 P.N.D.R– Ghidul solicitantului, pentru Măsura 121: ferme familiale și modernizarea exploatațiilor,
sesiunea 20 mai-18 iulie 2014;
 P.O.S. DRU - 2 (două) cereri de propuneri de proiecte de tip strategic: D.M.I. 2.1 – locuri de
muncă subvenționate și D.M.I. 3.2 – “Competențe pentru competitivitate în domeniul medical”.
La întâlnirea de astăzi, 11.06.2014, au participat membrii celor cinci Grupuri de lucru, constituite pentru
monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj, 2011-2020, respectiv:
- Pițian Elena, Direcția de Sănătate Publică Gorj;
- Ionici Diaconescu Simona, Agenția Județeană pentru Protecție și Inspecție Socială Gorj;
- Sanda Gheorghe, G.N.M. Gorj;
- Pigui Alexandru, S.C. Artego S.A Târgu-Jiu;
- Guță Cristina, A.J.O.F.M. Gorj;
- Milosteanu Maria, Registrul Comerțului Gorj;
- Popescu Camelia Dorina, D.G.A.S.P.C. Gorj;
- Petrică Valeriu, Direcția Județeană pentru Agricultură Gorj;
- Șerban Marin, Ad-ția Parcului Național Defileul Jiului;
- Juveloi Elisabeta, Agenția pentru Protecția Mediului Gorj;
- Negrea Constantin, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Gorj;
- Craioveanu Gheorghe, O.S.P.A. Gorj;
- Popescu Ion Doinel, D.C.J.E.P. Gorj;
- Petrică Alin-Ionuț, Camera Agricolă Județeană Gorj;
- Boldor Corneliu, Complexul Energetic Oltenia;
- Popescu Vasile Traian, Primăria Baia de Fier;
- Deaconescu Anca, Primăria Novaci;
- Țivlea Cristian, Primăria Novaci;
- Poenaru Violeta, Direcția Publică de Protecție Socială Gorj;
- Popescu Melania, Inspectoratul Școlar Județean Gorj;
- Andrițoiu Liliana, Inspectoratul Școlar Județean Gorj;
- Isar Doina, S.G.A. Gorj;
- Cîrstoc Ovidiu, Direcția Silvică Gorj;
- Andrițoiu Adina, Centrul Brâncuși Târgu-Jiu;
- Strîmbulescu Doru, Centrul Brâncuși Târgu-Jiu;
- Cornoiu Sabin, Serviciul Public Județean Salvamont Gorj;
- Mihai Popa, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Gorj;
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Dobrescu Monica, Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și Activităților de
Salubrizare Gorj;
Iliuță Ion, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj;
Cioroboiu Monica, ADR SV Oltenia;
Cotocu Florina, Consiliul Județean Gorj;
Deaconu Mariana, Consiliul Județean Gorj;
Grindeanu Mihaela, Consiliul Județean Gorj;
Tomoi Adriana, Consiliul Județean Gorj;
Palaloga Adriana, Consiliul Județean Gorj;
Epure Gheorghe, Primăria Polovragi;
Torop Sorin, Asociația Inimi de Gorjeni;
Baiu Nicu, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu-Jiu
Nelu Pavel, consilier județean;
Ciobanu Radu, A.N.T.R.E.C. Gorj

Ședința a fost deschisă de către D-na Ciolocoiu Mădălina, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj,
care a prezentat activitățile derulate în perioada martie – iunie în cadrul grupurilor de lucru, precum și
demararea activității de actualizarea a “Ghidului Investitorului”, document ce se dorește a fi util
potențialilor investitori în județul Gorj.
Dl. Florescu Ciprian, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, a mulțumit participanților pentru
prezență și a subliniat importanța colaborării instituțiilor de specialitate din județ, în special al Agenției
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, în ceea ce priveşte informațiile reale referitoare la forța de
muncă din judeţul Gorj. De asemenea, acesta a menţionat faptul că suntem singurul județ din regiune, ce
are elaborată o strategie de dezvoltare durabilă, pentru perioada de programare 2014-2020.
D-na Ciolocoi Mădălina, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, a prezentat câteva aspecte privind
structura Ghidului Investitorului, document realizat în anul 2008, și necesitatea actualizării acestuia în
anul 2014. Documentul elaborat în anul 2008 cuprinde informaţii referitoare la: prezentarea generală a
României, prezentare generală a regiunii Oltenia, prezentare detaliată a judeţului Gorj, respectiv informații
referitoare la aşezarea geografică, scurt istoric, resurse naturale, populaţia, forţa de muncă, accesul rutier şi
feroviar, spaţii de cazare, economia judeţului, oportunităţi de investiţii etc.
Obiectivul Consiliului Judeţean Gorj vizează dezvoltarea socio-economică a judeţului. În acest sens,
atragerea de investitori, atât autohtoni, cât şi străini, interesaţi de potenţialul şi oportunităţile pe care le
oferă judeţul Gorj, reprezintă un instrument de o importanţă majoră în atingerea acestui obiectiv. Pentru a
veni în întâmpinarea investitorilor dornici să aducă noi tehnologii şi capital financiar în judeţ, Consiliul
Judeţean Gorj intenționează să actualizeze Ghidul Investitorului, document ce va reuni diverse informaţii
utile, menite să orienteze potenţialii investitori care doresc să se implice în dezvoltarea judeţului.
Prin Ghidul investitorului, varianta actualizată în 2014 se urmărește prezentarea oportunităților de
afaceri din județul Gorj, cât și o prezentare a firmelor din TOP 50, top realizat de Camera de Comerț și
Industrie Gorj.
De asemenea, în cadrul întâlnirii trimestriale a grupurilor de lucru, au fost abordate și aspecte
referitoare la modernizarea exploatațiilor agricole, unde Domnul Alin Petrică, director Camera Agricolă
Județeană Gorj a prezenta - MĂSURA 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” - Ferma de familie,
aferentă sesiunii 20 mai-18 iulie 2014.
Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii
sectorului agricol şi silvic” și are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr‐o
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utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie, precum şi îndeplinirea standardelor
naţionale şi a standardelor comunitare.
Contribuţia publică aferentă acestei sesiuni este de 35.000.000 euro, unde beneficiarul trebuie să suporte
TVA-ul care nu este eligibil și 50% contribuție proprie din valoarea eligibilă, fără TVA, a proiectului.
Această măsură nu permite accesarea prin asociere.
În cadrul acestei sesiunii de depunere a proiectelor, alocarea financiară se va face distinct pentru:
 Sectorul vegetal;
 Sectorul zootehnic.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii, persoane fizice sau juridice,
care practică în principal activităţi agricole, a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, și are o
dimensiune economică cuprinsa între 2 și 50 UDE, și este înregistrată în Registrul unic de identificare /
Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
 Persoana fizică;
 Persoana fizica autorizată;
 Întreprinderi individuale;
 Întreprinderi familiale;
 Societăți comerciale, SRL, societăți agricole.
Domnul Nelu Pavel, consilier județean, a prezentat studiul realizat de Fundația DEL asupra situației
reale a grupurilor vulnerabile de etnie rromă. Totodată, Domnul Nelu Pavel a solicitat sprijin din partea
Consiliului Județean în asigurarea cofinanțării potențialelor proiecte, ce urmează a fi accesate din fonduri
europene nerambursabile. De asemenea, consilierul județean a menționat faptul că, va veni cu propuneri
de actualizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Gorj, în domeniul social și va colabora cu
Consiliul Județean Gorj și Grupul de lucru “UN GORJ SOCIAL” din cadrul Strategiei de dezvoltare
durabilă a județului Gorj pentru perioada 2011-2020.
Doamna Elena Pițian, reprezentantul D.S.P. Gorj a subliniat faptul că, în Ghidul investitorului ar trebui
să se regăsească informații referitoare și la:
- condițiile igienico-sanitare pe care trebuie să le îndeplinească un investitor, pe domenii de
activitate;
- pașii necesari pentru autorizarea igienico – sanitare;
- riscurile nerespectării legislației sanitare în vigoare.
Domnul Cornoiu Sabin, consilier județean, a apreciat activităţile operatorilor din județ, în special cele
întreprinse de doamna Dragu Laura, reprezentantul Agenției Gorj Turism și cele întreprinse de domnul
Radu Ciobanu – Președintele ANTREC, Filiala Gorj, şi a ţinut să sublinieze greutăţile întâmpinate în
realizarea unui ghid al operatorilor din turism, la nivelul judeţului Gorj.
Domnul Ionel Dobre, manager public din cadrul Consiliului Județean Gorj, a prezentat cele două axe
deschise pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, respectiv:


D.M.I. 2.1 – “Locuri de muncă subvenționate”

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate inițiative, ce urmăresc facilitarea inserției
pe piața muncii a absolvenților de învățământ secundar și terțiar. Pot fi finanțate activități de învățare la
locul de muncă, servicii de consiliere și orientare profesională, precum și plata salariilor lunare pentru cei
integrați la locul de muncă. Proiectele finanțate în cadrul POSDRU 2007-2013 pentru această cerere de
propuneri de proiecte sunt implementate la nivel multi-regional (minim 2 regiuni din România).
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 D.M.I. 3.2 – “Competențe pentru competitivitate în domeniul medical”
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice pot fi finanțate activități care urmăresc
promovarea și sprijinirea formării profesionale a personalului medical și sunt promovate proiecte care
îndeplinesc condiția implementării în minim 2 regiuni de dezvoltare.
Concluziile întâlnirii:
- importanța implicării tuturor factorilor de interes: UAT-uri din județ, D.S.P. Gorj, D.S.V.S.A Gorj,
I.S.U. Gorj, A.P.M. Gorj, A.J.O.F.M. Gorj, în furnizarea de date, pentru actualizarea Ghidului
Investitorului;
- necesitatea realizării de investiții în infrastructura de transport, pentru a deschide porțile către
atragerea de turiști în județ;
- realizarea de pachete turistice, în parteneriat cu celelalte județe din regiune;
- importanța realizării unui document complet și complex de prezentare și promovare a județului,
așa cum se dorește a fi ”Ghidul Investitorului”, în contextul atragerii de investiții în județul Gorj.
Redactat,
Secretariat grupuri de lucru:
Deaconu Mariana
Cotocu Florina
Palaloga Adriana
Grindeanu Mihaela
Tomoi Adriana
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