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INTRODUCERE
Contextul naţional şi regional privind necesitatea elaborării strategiei de dezvoltare
judeţeană
Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaborează un
Cadru Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), ca document de referinţă pentru programarea Fondurilor
Structurale şi de Coeziune.
Acest document nu va servi însă ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se
stabilesc priorităţile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune în perioada de referinţă.
CSNR face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013, şi priorităţile la nivel european - Orientările Strategice Comunitare (OSC) privind Coeziunea 20072013 şi Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă 2005-2008.
Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor
Structurale şi de Coeziune a constituit-o Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, aprobat de Guvernul României
în luna decembrie 2005. Este însă de menţionat că, deşi CSNR preia şi sintetizează elementele principale incluse
în Analiza şi Strategia PND, acestea sunt reorganizate în funcţie de cele 3 Priorităţi şi cele 11 Direcţii de acţiune
(Guidelines) din Orientările Strategice Comunitare, reflectând astfel încadrarea CSNR în principiile europene ale
Politicii de Coeziune.
Ca diferenţă majoră între PND şi CSNR, este de menţionat că, din punct de vedere al finanţării, CSNR este
susţinut exclusiv din Fondurile Structurale şi de Coeziune şi cofinanţarea naţională aferentă, în timp ce PND
include şi alte finanţări (programe de investiţii naţionale şi locale, credite externe, fonduri europene pentru
dezvoltare rurală şi pescuit, etc.). Este extrem de important de subliniat legătura între CSNR şi Programele
Operaţionale (PO). În cadrul pachetului care se negociază cu Comisia Europeană, CSNR reprezintă strategia
globală de utilizare a FSC, iar diversele PO reprezintă instrumentele prin care se realizează diversele prevederi
aleCSNR. Din acest motiv, trebuie evidenţiate foarte clar conexiunile şi intercondiţionările strategice între CSNR şi
PO.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă se implementează prin Programele Operaţionale din cadrul
Obiectivelor “Convergenţă” şi “Cooperare Teritorială Europeană”. În continuare este prezentată lista Programelor
Operaţionale elaborate de România sau la elaborarea cărora colaborează cu alte state membre şi nemembre UE,
precum şi instituţiile responsabile de gestionarea acestor programe. CSNR cuprinde o prezentare generală a
Programelor Operationale din cadrul Obiectivului “Convergenţă”.
Programele Operaţionale (PO) sunt documente strategice elaborate de statul membru şi aprobate de către
Comisia Europeană care cuprind setul de priorităţi multianuale care pot fi cofinantaţe din Instrumentele
Structurale, din fonduri ale Băncii Europene de Investiţii precum şi din alte fonduri. Programele Operaţionale sunt
de doua feluri: regionale sau sectoriale.
•
Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative;
•
Programul Operaţional pentru Asistenţă Tehnică;
•
Programul Operaţional Regional;
•
Programul Operaţional Sectorial Infrastructură de Transport;
•
Programul Operaţional Sectorial de Mediu;
•
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
•
Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competivităţii economice;

Contextul elaborării Strategiei şi descrierea procesului
Strategia de Dezvoltare Socio-economică a Judeţului Gorj a fost dezvoltată în cadrul proiectului “Planificare
strategică participativă pentru dezvoltarea socio-economică a judeţului Gorj – Dezvoltarea culturii participării”,
iniţiat şi implementat de către Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală–FPDL în parteneriat cu Consiliul
Judeţean Gorj.
Proiectul a obţinut finanţarea Uniunii Europene prin programul PHARE 2004, Componenta 2 - Adoptarea şi
implementarea acquis-ului comunitar, desfăşurat în perioada noiembrie 2006 – noiembrie 2007, într-un moment
extrem de oportun pentru actorii locali şi autorităţile locale din judeţul Gorj: existenţa fondurilor comunitare în
valoare de cca. 27 miliarde de euro dintre care cca. 17 miliarde din Fonduri Structurale şi din Fondul de Coeziune.
Absorbţia acestori fonduri, respectiv cca. 4.5 miliarde/an, la care se adaugă contribuţia de cca. 15-30% a
Guvernului României, este în mare măsură condiţionată de:
¾
¾
¾

capacitatea viitorilor beneficiari de a prezenta programe de dezvoltare argumentate şi coerente, care
răspund problemelor critice şi priorităţilor de dezvoltare de la nivel local
capacitatea de realizare de parteneriate care să asigure corelarea iniţiativelor locale şi înscrierea în
priorităţile de dezvoltare regională şi naţională
capacitate de pregătire a proiectelor şi capacitate managerială pentru implementarea cu succes a acestora.
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Proiectul “Planificare strategică participativă pentru dezvoltarea socio-economică a judeţului Gorj –
Dezvoltarea culturii participării” a vizat creşterea capacităţii de planificare şi parteneriat, întărind astfel
capacitatea de absorbţie a fondurilor europene la nivelul judeţului, printr-o abordarea inovativă cu obţinerea
următoarelor rezultate:

) identificarea şi promovarea intereselor reale ale comunităţilor
) promovarea dialogului social şi îmbunătăţirea comunicării între toţi actorii dezvoltării de la nivelul
comunităţii şi judeţului

) implicarea activă a actorilor de la nivel local în procesul decizional legat de viitorul dezvoltării
comunităţiilor şi judeţului şi în iniţierea de proiecte

) corelarea iniţiativelor şi strategiilor locale cu cele de la nivel judeţean şi regional şi stimularea iniţiativelor
)

de parteneriat la nivelul localităţilor (administraţie publică, sector privat şi neguvernamental) şi la nivelul
teritoriului (parteneriate între comunele şi oraşele din judeţ)
asumarea responsabilităţilor şi consolidarea relaţiilor de colaborare între actorii de la nivel local în
vederea creşterii şanselor de accesare a fondurilor europene.

Proiectul a reuşit să producă impactul scontat deoarece a inclus un set complet de activităţi cu obiective specifice a
căror rezultate au fost coroborate:











construirea capacităţii a 13 ONG-uri din judeţul Gorj şi a personalului tehnic din cadrul Consiliului Judeţean
Gorj pentru a juca un rol activ în iniţierea şi conducerea de întâlniri şi dezbateri pentru promovarea
participării în deciziile de interes local şi dezvoltarea de proiecte
colectarea de date privind problemele existente la nivel local şi a percepţiilor actorilor locali cu privire la
oportunităţile de devoltare prin intermediul a 68 de întâlniri organizate în oraşele şi comunele din judeţul
Gorj
identificarea aspectelor semnificative ale dezvoltării şi evaluarea resurselor şi a potenţialului de dezvoltare
socio-economică a judeţului, cu definirea disparităţilor la nivelul teritoriului şi realizarea unui material
sintetic care să ajute la construirea unei imagini obiective asupra situaţiei existente – Studiul “Analiza
socio-economică şi spaţială a judeţului”
elaborarea schiţei de strategie pentru dezvoltare socio-economică a judeţului printr-un proces participativ în
care au participat 100 de actori locali, urmărindu-se asigurarea reprezentativităţii teritoriale şi a diversităţii
de interese şi construirea consensului privind problemele majore şi programele şi proiectele prioritare pe
care să se axeze dezvoltarea judeţului.
îmbunătăţirea, detalierea, şi completarea schiţei de strategie în cadrul unei serii de 5 dezbateri pubice şi
ateliere de lucru şi consultări cu instituţii publice cu responsabilităţi în domeniul dezvoltării socio-economice.
formarea unor grupuri de lucru care să joace un rol major în iniţierea programelor şi proiectelor care
abordează în mod integrat problemele prioritare şi în sprijinirea parteneriatelor inter-comunale şi
intersectoriale.

Strategia de dezvoltare socio-economică este rezultatul unui proces de luare a deciziei prin care actorii locali au
parcurs logica unui proces de planificare strategică:
–

au pornit de la o înţelegere comună a situaţiei existente, identificând şi analizând problemele şi
oportunităţile şi definind prin consens problemele majore şi oportunităţile care pot fi puse în valoare
pentru rezolvarea acestor probleme
– au definit situaţia dorită în 2013, pentru 5
domenii strategice în care, conform datelor şi
indicatorilor definiţi prin studiu şi a percepţiei
populaţiei, se concentrează problemele majore
– au identificat căile care conduc la realizarea
viitorului dorit pentru fiecare domeniu strategic,
adică pachete de programe şi proiecte care
rezolvă problemele majore cu care se confruntă
localităţile din judeţul Gorj
– au identificat posibilele surse de finanţare din
cadrul programelor operaţionale regionale şi
sectoriale pentru principalele pachete de programe
– au creionat planul de implementare definind
responsabilii de iniţierea proiectelor, posibili
parteneri
şi
o
structură
de
sprijin
în
implementarea, monitorizarea şi evaluarea
strategiei.
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Actori implicaţi
Pentru fundamentarea datelor privind problemele reale cu care se confruntă comunităţile locale au fost consultaţi
1483 de actori locali din instituţii publice, sectorul privat şi societatea civilă.
Pe parcursul procesului de elaborare a strategiei au fost implicaţi direct în ateliere de lucru, dezbateri şi conferinţe
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cca. 200 de actori locali, factori de decizie din sectorul public şi reprezentanţi ai sectorului neguvernamental şi
privat, implicaţi în dezvoltarea teritoriului şi a infrastructurii, în activităţi economice, inclusiv agricultură şi turism, în
problematica socială şi protecţia mediului, din următoarele instituţii şi organizaţii:

•
•
•
•
•
•

Consiliul Judeţean–consilieri judeţeni şi funcţionari publici din aparatul tehnic de specialitate
Consiliile locale–primari, vice-primari şi consilieri locali reprezentand 80% din oraşele şi comunele judeţului
Prefectura şi serviciile publice deconcentrate de la nivel judeţean
Instituţii publice de la nivel judeţean şi regional
Organizaţii neguvernamentale active în domeniul dezvoltării comunitare, domeniul social şi economic şi
sindicate
Agenţi economici din sectorul productiv şi minerit, reprezentanţi ai IMM-urilor
7%
17%

20%

6%

Consiliul Judeţean Gorj
Consileri Judeţeni
Instituţii publice
Primării
Agenţi economici

5%

13%

32%

ONG-uri
Mass-media

Pe toată durata elaborării strategiei, adică din luna ianuarie 2007 când a fost lansat procesului participativ, şi
până la prezentarea documentului final, adică luna noiembrie 2007, reprezentanţii mass-media (presa scrisă şi
audio-vizual) au fost în permanenţă implicaţi pentru a stimula participarea şi a disemina informaţiile cu privire la
progresul făcut.
Lista instituţiilor şi a persoanelor implicate pe parcursul elaborării strategiei este prezentată în Anexa 1

Principii de abordare a dezvoltării socio-economice
Înscrierea Strategiei în priorităţile naţionale şi regionale
Abordarea dezvoltării socio-economice a judeţului Gorj a ţinut cont de priorităţile naţionale de dezvoltare, definite
prin Planul Naţionalde Dezvoltare 2007–2013 (PND), Orientările Strategice Comunitare (OSC) şi Liniile Directoare
Integrate ale Uniunii Europene pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă:
¾ Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene
¾ Îmbunătăţirea pe termen lung a economiei româneşti
¾ Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman
¾ Construirea unei capacităţi administrative eficiente
¾ Promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, prin crearea condiţiilor de dezvoltare a teritoriilor
rămase în urmă
Modul de structurare a programelor şi proiectelor a urmărit, de asemenea, înscrierea în Strategia de Dezvoltare
Regională Oltenia de Sud-Vest.
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Stimularea iniţiativelor locale şi identificarea priorităţilor specifice din teritoriu
Abordarea dezvoltării socio-economice la nivelul judeţului şi-a propus însă, şi a reuşit, să consolideze legătura pe
verticală, între procesele de planificare de la nivel naţional şi judeţean cu cele de la nivel local, acordând o atenţie
deosebită abordării de jos în sus, adică identificării problemelor majore de la nivelul comunităţilor.
Premiza pe care s-a bazat această
abordare a fost faptul că atât
autorităţile cât şi actorii locali doresc
să identifice şi să ţină cont de
diversitatea de interese. Numărul de
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai
actorilor locali, gradul lor înalt de
implicare, şi deschiderea pentru dialog
şi comunicare manifestată de către
acestia pe parcursul procesului, a
demonstrat atât utilitatea cât şi
necesitatea utilizarii acestui principiu.
Caracterul inovator al procesului de
elaborare a strategiei rezidă şi în faptul
că, alături de stimularea iniţiativei
locale şi abordarea de jos în sus, s-a
reuşit cu succes integrarea dimensiunii
teritoriale şi identificarea problemelor
prioritare la nivelul unor sub-zone cu
identitate şi caracteristici comune.
Astfel, în urma analizelor efectuate, au
fost identificate zonele cu problematică
şi
identitate
comune,
teritoriul
judeţului Gorj fiind împărţit în 5 zone
de dezvoltare, dintre care zonele 3 şi 5
au fost sub-divizate în 3A şi 3B,
respectiv 5A şi 5B. (pentru harta completă, a se vedea Anexa 3)
Pe parcursul procesului participativ de elaborare a Strategiei, lucrul în echipele reprezentative pentru cele 5 zone
a condus la obţinerea Viziunilor de dezvoltare cu orizontul de timp 2013 în cele 5 domenii prioritare pentru
dezvoltarea socio-economică a judeţului: domeniul infrastructură, domeniul resurse umane şi mediu de afaceri,
domeniul agricultură, domeniul mediu şi resurse naturale şi domeniul social, precum şi la programele şi proiectele
care sunt necesare pentru atingerea viziunilor.

Promovarea unei dezvoltări integrate
Abordarea dezvoltării socio-economice a urmărit integrarea şi corelarea soluţiilor propuse pentru domeniile
identificate ca fiind prioritare pentru dezvoltarea socio-economică a judeţului: domeniul infrastructură, domeniul
resurse umane şi mediu de afaceri, domeniul agricultură, domeniul mediu şi resurse naturale şi domeniul social.
Acest lucru este reflectat în faptul că obiectivele strategice propuse pentru fiecare domeniu de dezvoltare nu sunt
în contradicţie unele cu altele, şi mai mult, se sprijină reciproc şi contribuie la realizarea viziunii comune privind
viitorul localităţilor de pe teritoriul judeţului: realizarea de schimbări pozitive, economice şi sociale, integrate în
efortul de protejare a mediului înconjurător.

Punerea în valoare a resurselor locale
Dezvoltarea locală a fost abordată ca proces prin care se urmăreşte identificarea, mobilizarea şi coordonarea folosirii
resurselor locale, adesea sub-evaluate şi nefolosite la întregul lor potenţial.
Promovarea unicităţii şi a specificului local a fost urmărită simultan cu stimularea capacităţii de inovare şi
adaptare la contextul şi oportunităţile prezente, cu diversificarea ofertei de produse şi servicii, şi cu creşterea
valorii adăugate a produselor şi serviciilor produse local şi destinate consumatorilor din afara judeţului.
Valorificarea potenţialului local are în vedere administrarea eficientă, transparentă şi responsabilă a bunurilor
publice: infrastructură şi echipamente, spaţii publice inclusiv patrimoniului natural şi cultural care trebuie pus în
valoare, dar, în acelaşi timp protejat şi păstrat pentru generaţiile viitoare. Valorificarea resurselor înseamnă
utilizarea acesora sub formă de CAPITAL pentru dezvoltarea economică şi socială.

Participare şi parteneriat în rezolvarea problemelor prioritare/realizarea obiectivelor
comune
Ideea fundamentală care a stat în centrul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare socio-economică a
judeţului Gorj a fost participarea şi parteneriatul actorilor locali în vederea stimulării şi dezvoltării de
6

ST R A T E G I A DE DE Z V O L TA R E SO CI O - E C O N O M I C Ă A J U DE Ţ UL U I G O R J 2 00 7- 2 01 3

activităţi care să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii celor care trăiesc în judeţul Gorj, inclusiv a celor săraci şi
marginalizaţi.
Această abordare se bazează pe ideea CAPITALULUI SOCIAL, ca factor esenţial în dezvoltare, care explică
succesul procesului de dezvoltare pe baza capacităţii actorilor locali de a se implica în proces şi de a influenţa
formularea politicilor publice din diverse domenii.
În cadrul atelierelor de lucru şi planificare s-a acordat atenţie:

) cantităţii şi calităţii interacţiunilor dintre participanţi, grupuri şi instituţii
) creşterii nivelului de încredere şi toleranţă
) construirii spiritului de asociabilitate şi conştientizării nevoii de coeziune socială
Pe parcursul procesului de elaborare a strategiei s-a urmărit realizarea participării şi stimularea parteneriatelor
prin următoarele instrumente:


Cooptarea tuturor celor interesaţi să participe la evenimentele şi activităţile organizate în vederea
elaborării strategiei prin campanii media de informare



Consultarea actorilor locali pentru identificarea problemelor majore cu care se confruntă comunităţile
locale şi identificarea percepţiilor privind şanse de dezvoltare pentru fiecare localitate



Implicarea directă în procesul de luare a deciziilor a peste 150 de persoane

Fundamentarea priorităţilor de intervenţie s-a realizat atât pe baza analizelor de diagnostic, cât şi pe opiniile
viitorilor beneficiari ai strategiei de dezvoltare a judeţului, adică a celor cca. 1500 de reprezentanţi ai
comunităţilor locale din judeţul Gorj.
În elaborarea strategiei s-a urmărit coordonarea progamelor şi politicilor sectoriale (servicii sociale, educaţie,
sănătate) în funcţie de problemele teritoriale, în vederea eliminării disparităţilor de dezvoltare prezente în zonele
urbane sau rurale sărace, şi a incluziunii grupurilor defavorizate sau expuse riscului.
În procesul de definire a problemelor prioritare s-a avut în vedere analizarea situaţiilor discriminatorii şi
promovarea şanselor egale între bărbaţi şi femei, tineri şi vârsnici, majoritari şi minorităţi etnice, nevoilor
persoanelor cu dizabilităţi şi promovarea integrării lor în viaţa socială şi economică.
Acest lucru a fost realizat prin implicarea directă în procesul de elaborare a strategiei a reprezentanţilor
organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Gorj care promovează interesele comunităţii roma, pe cele ale
tinerilor, cât şi a organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul social, care se ocupă de vârsnici şi copii cu
nevoi speciale, familii nevoiaşe etc. Mai mult, în cadrul procesului de colectare date în comunităţi, în localităţile
unde comunitatea roma reprezintă un procent semnificativ, întâlnirile au fost facilitate de către organizaţiile
neguvernamentale care reprezintă comunitatea roma şi care au fost instruite în cadrul acestui proiect.
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ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI DIAGNOSTIC
Concluziile studiului Analiza Socio-economică şi spaţială a judeţului Gorj
În conformitate cu studiul „Analiza Socio-economică şi spaţială a judeţului Gorj”, se pot desprinde o serie de
concluzii care se referă la elementele de potenţial (puncte tari/oportunităţi), precum şi la slăbiciunile structurale
(puncte slabe/probleme) ale judeţului Gorj, prezentate în continuare ca aspecte generale.

PUNCTE TARI / OPORTUNITĂŢI
RESURSE NATURALE CU POTENŢIAL DE VALORIFICARE ECONOMICĂ ŞI ENERGETICĂ
Gorjul este unul dintre judeţele bogate în resurse naturale, cu potenţial de valorificare economic, atât din punct de
vedere cantitativ cât şi al diversităţii acestora

•
•
•
•

poziţie geografică favorabilă a judeţului (zona de contact între munte, deal şi câmpie)

•

resurse de apă cu potenţial energetic şi ape minerale

terenuri agricole
păduri, păşuni şi fâneţe, livezi
resurse minerale de suprafaţă şi de adâncime (lignit, petrol, gaze naturale, antracit, grafit, dolomit, granit,
calcar)

RESURSE DE INTERES CULTURAL ŞI TURISTIC
Gorjul este unul dintre judeţele bogate în resurse de interes cultural şi turistic

•
•

viaţă salbatică şi cadru natural valoros – rezervaţii naturale protejate

•

sărbători populare şi obiceiuri tradiţionale încă vii

513 monumente istorice, din care 47 de importanţă naţională (369 monumente şi ansambluri de arhitectură,
92 situri arheologice, 24 monumente de artă, 28 funerare)

POTENŢIAL UMAN TÂNĂR, CU NIVEL DE EDUCAŢIE RIDICAT ŞI ÎNVĂŢAMÂNT SUPERIOR ÎN DEZVOLTARE
Gorjul dispune de un potenţial uman tânar şi cu nivel de educaţie ridicat, iar învăţamântul superior este în
dezvoltare:

•

judeţul are cea mai bună situaţie sub aspectul dinamicii populaţiei–cea mai mică scădere din regiune (3.42),
deşi este într-o regiune cu pronunţat declin demografic

•

este cel mai vital şi mai puţin îmbătrânit judeţ comparativ cu judeţele învecinate şi mediile naţionale, cu
diferenţe semnificative însa între mediul urban şi rural.

ACCESIBILITATE – CĂI DE COMUNICAŢIE
Judeţul Gorj este relativ bine echipat din punct de vedere al infrastructurii de transport, căi de comunicaţie şi
accesibilitate spre porturile dunărene şi în zona turistică submontană:

•

poziţie favorabilă, relativ centrală, a municipiului Târgu Jiu la intersecţia unor axe majore de circulaţie
(Craiova – Deva şi Râmnicul Vâlcea – Drobeta Turnu Severin)

•

majoritatea oraşelor adiacente unui DN (excepţie Ţicleni) şi un grad bun de acoperire al teritoriului (39.3 km
– 100 kmp), dar nu însă şi calitativ

•

deşi regiunea are o densitate redusă, accesibilitatea şi densitatea feroviară relativ bună (34.4 km / 1000
kmp), în apropiere de magistrala Bucureşti – Craiova.

PROBLEME / PUNCTE SALBE
NIVEL SCĂZUT DE COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ŞI SLABĂ DIVERSIFICARE A ACTIVITĂŢII ECONOMICE ŞI A
FORŢEI DE MUNCĂ

Din punctul de vedere al competitivităţii economice şi al utilizării intensive a forţei de muncă în sectoare cu
valoare adăugată ridicată, deşi Gorjul ocupă primul loc în ceea ce priveşte PIB / locuitor (2003), se confruntă cu
problemele generale prezente la nivel regional şi naţional:

•
•
•
•
•

productivitate scăzută şi tehnologii învechite
dinamism antreprenorial scăzut
cheltuieli scăzute în domeniul cercetării – dezvoltării
penetraţie scazută a TIC şi a E-serviciilor
ineficienţă energetică

Probleme legate de sectorul economic şi industrie a judeţului:

•
•

caracterul mono-industrial al oraşelor, dependente de sectorul extractiv şi producţia de ciment, care va
implica în viitor costuri semnificative legate de reconstrucţia ecologică
dependenţa ridicată la nivel judeţean şi al oraşelor şi comunelor de sectorul extractiv (lipsa unor activităţi
alternative)
8
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•

specializarea forţei de muncă doar pe un anumit sector de activitate constituie un risc pe termen lung

Lipsă spirit antreprenorial şi activităţi economice reduse în zonele rurale:

•
•
•
•
•
•

agricultură ineficientă, lipsită de utilaje şi tehnologii moderne
dispariţia unor activităţi tradiţionale - creşterea animalelor
nivel redus de dezvoltare antreprenorială, în general şi în special în rural
număr de IMM sub media naţională, cu o distribuţie majoritară în urban şi în sectorul servicii
rata şomajului în creştere, în special în rândul tinerilor şi al populaţiei feminine
nivel redus de atragere al investiţiilor străine

PROBLEME DE MEDIU ŞI RISCURI NATURALE:

•
•

degradare peisaj şi afectarea unor ecosisteme naturale în zonele exploatărilor carbonifere şi petroliere
aproape tot teritoriuj judeţului prezintă riscuri de alunecări de teren şi partial este afectat de inundaţii (zona
montană, extremităţile estice şi vestice)

GRAD DE URBANIZARE ŞI ECHIPARE REDUS:

•
•
•

oraşe cu caracteristici predominant rurale şi acces redus la servicii urbane
concentrarea populaţiei în rural unde oferta de locuri de muncă este foarte redusă
zone rurale cu nivel redus de echipare, sub valorile medii naţionale (în special acces la apă potabilă curentă,
canalizare, alimentare cu gaze naturale) şi grad scăzut de asociativitate

Concluzii colectare date în comunităţi
O atenţie deosebită trebuie acordată rezultatelor procesului de colectare a datelor din comunităţi, respectiv a
percepţiilor locuitorilor care au participat la Întâlnirile publice şi la sondajele de opinie privind problemele prioritare
din propriile comunităţi, dar şi oportunităţile pe care aceştia le întrevăd pentru dezvoltarea socio-economică. Astfel,
participanţii la întâlnirile din comunităţi au selectat probleme şi identificat oportunităţi de dezvoltare din următoarele
9 domenii:

•
•
•
•

MEDIU ŞI RESURSE NATURALE
RESURSE UMANE
MEDIU DE AFACERI
AGRICULTURĂ

•
•
•
•

SECTOR PRODUCŢIE / INDUSTRIE
SOCIAL
INFRASTRUCTURĂ ŞI UTILITĂŢI
DOTĂRI ŞI SERVICII PUBLICE

În continuare se va prezenta o sinteză a rezultatelor sondajelor de opinie, pe cele 5 sub-zone de dezvoltare
identificate, cu privire atât la aspectele percepute în comunităţile respective ca probleme (-), cât şi ca potenţial de
dezvoltare.

ZONA 1 – MONTANĂ VEST

ZONA 2 – MONTANĂ SUD

9
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ZONA 3A – SUD EST

ZONA 3B – SUD EST

ZONA 4 – SUD VEST

ZONA 5A – CENTRU NORD

ZONA 5B – CENTRU SUD

10
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În urma coroborării tuturor datelor obţinute, atât din studiul „Analiza Socio-economică şi spaţială a judeţului
Gorj”, cât şi din rezultatele sondajelor de opinie au rezultat ca domenii prioritare de dezvoltare economică şi
socială a judeţului Gorj, pe perioada 2007 – 2013, următoare 5 domenii:

1. AGRICULTURĂ
2. INFRASTRUCTURĂ
3. MEDIU ŞI RESURSE NATURALE
4. RESURSE UMANE ŞI MEDIU DE AFACER
5. SOCIAL
Aceste 5 domenii prioritare de dezvoltare sunt în continuare abordate şi detaliate din punct de vedere al analizei
SWOT, al viziunii de dezvoltare (generală şi pe zone de dezvoltare), al obiectivelor (generale şi specifice) şi al
programelor şi proiectelor necesare pentru asigurarea dezvoltării integrate şi armonioase a judeţului Gorj.

Analiza SWOT pentru cele 5 domenii prioritare de dezvoltare
DOMENIUL AGRICULTURĂ
PUNCTE TARI

• Existenţa resurselor naturale de calcar din munţi,
pentru exploatare

• Diversitatea uimitoare a spaţiului ambiental
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

montan şi submontan (relief, apă, zonă carstică,
floră, faună)
Ferme de creştere a animalelor
Micro-ferme viticole şi pomicole
Agricultură şi piscicultură
Potenţial pentru agricultura ecologică
Potenţial de asociere şi comasare terenuri
Proporţie bună de râuri şi terenuri, care duce la
un pamânt fertil şi posibilitatea dezvoltarii unor
sisteme de irigaţii
Terenuri şi zone favorabile cultivării unor anumite
culturi: căpşuni, pomi fructiferi
Potenţial mare pentru creşterea animalelor
Centre de prelucrare a produselor agroalimentare care funcţionează
3 abatoare autorizate care funcţionează
Rezerve piscicole (lacuri cu peşte)
Terenuri agricole neexploatate (dealuri cu fâneţe,
păşuni)
Pădurile
Terenuri agricole de calitate
Fructe de pădure, plante medicinale

PUNCTE SLABE

• Islazurile nu sunt puse în valoare
• Arealul / potenţialul cultural insuficient valorificat
• Activitate neperformantă (lipsă tehnologie)
• Fărâmiţarea terenurilor
• Suprafeţe neexploatate
• Structurile de culturi nu se stabilesc în funcţie de
specificul zonei / localităţii / solului

• Terenul sărăcit care necesită îmbunătăţiri, fiind
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
OPORTUNITĂŢI

• Un sistem de îmbunătăţiri funciare parţial

funcţional
• Un proiect de amenajare a râului Jiu este în
derulare
• Interes vizibil al autorităţilor locale şi al
instituţiilor publice pentru modernizarea
agriculturii
• Existenţa unor teritorii organizate de tip GAL

•
•
•
•
•

necesitară corelarea cu harta agricolă PDAR pentru
judeţul Gorj)
Lipsă specialişti pregătiţi pentru agricultura modernă
Lipsă personal / forţă de muncă îmbătrânită
Rezistenţa fermierilor la asociere
Sistem de irigaţii necorespunzător sau deloc
Lipsa unui sistem de prelucrare a produselor
Lipsa unui sistem de desfacere (târguri, pieţe)
Inexistenţa alternativelor pentru zonele defavorizate
Lipsa unor nuclee de consiliere / informare la nivel local
/ zonal privind oportunităţile pentru toate aspectele
legate de domeniul agricole (subvenţii, programe de
dezvoltare rurală, condiţii de eligibilitate pentru
primirea de diverse plăţi, prezentare de modele de
bună practică, asigurarea unor programe de schimburi
de experienţă etc.)
Activităţi agricole neintegrate cu alte tipuri de activităţi
(de ex. agroturism, produse ecologice, ocupaţii
stravechi etc.)
Neutilizarea sau insuficienta utilizare a evenimetelor
locale pentru diseminarea diverselor informaţii privind
sectorul agricol (programe de dezvoltare rurală,
subvenţii etc.)
Interes redus pentru derularea activităţilor agricole,
inclusiv pentru modernizarea acestora (populaţie
îmbătrânită, fără iniţiativă
RISCURI
Dificultatea atragerii de specialişti pregătiţi pentru
agricultura modernă
Lipsă consultanţă pentru elaborare proiecte specifice
domeniului
Birocraţie mare (vezi SAPARD)
Lipsa pieţelor de desfacere a produselor agricole
Lipsă subvenţii în agricultură
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(teritoriul Terra Litua – Tismana) şi ca model de
bună practică pentru iniţiative similare (viitorul
GAL Parâng)
• Structuri care pot susţine iniţiative locale
(ANTREC – pentru agroturism etc.)
• Existenţa unei legislaţii şi a unor finanţări active
pentru ameliorarea terenurilor, dar într-o zonă
limitată din judeţ
• Oportunităţi de finanţare pentru dezvoltare
rurală, diversificare economică, îmbunătăţire
infrastructură de bază (Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală)

• Lipsă de informaţii privind beneficiile asocierii
• Condiţii puţin avantajoase privind creditarea fermierilor
• Lipsă campanii de informare sau cu prea mică acoperire
• Încetineala finalizării retrocedărilor (teren, pădure,
proprietăţi)

• Rigiditatea condiţiilor pentru fixarea tineretului în
sectorul agricol

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ
PUNCTE TARI
• Reţea de drumuri care acoperă zona 1 şi 4 (nu
calitate)
• Drum de creastă existent
• Reţea TV, telefonie, internet
• Reţea de gaze, apă, electricitate
• Reţea sanitară (dispensare, centre de sănătate şi
de permanenţă)
• Clădirile existente ale bibliotecilor, muzeelor,
căminelor culturale
• Casele tradiţionale (patrimoniu arhitectural)
• Obiectivele existente de patrimoniu cultural
• Reţea bună de drumuri şi comunicaţii, dar de
proastă calitate
• Obiective de învăţământ, sociale şi de sănătate
existente
• Obiectivele de patrimoniu cultural – istoric –
turistic (Cula Crăsunaru, Muzeul „Mihai
Eminescu”, 12 case + biserica din Ţânţăreni)
• Spaţii disponibile pentru birouri, platformă
industrială, ateliere de producţie
• Existenţa unor zone de interes, deja identificate,
pentru amenajarea unor sate de vacanţă
(Polovragi)
• Existenţa spaţiilor pentru învăţământul preuniversitar şi universitar

PUNCTE SLABE
• Starea depreciată a drumurilor
• Drumuri forestiere abandonate şi care ar putea fi
preluate de către primării pentru modernizare
• Lipsă autostradă şi drum expres
• Lipsa unui tronson major de fibră optică
• Instalaţii de transport a energiei subdimensionate şi
uzate fizic şi moral (zona Bumbeşti-Jiu)
• Lipsa unui aeroport
• Starea necorespunzătoare a sistemului de iluminat
public, îndeosebi în mediul rural
• Deficienţe mari în alimentarea cu apă potabilă
• Reţea de canalizare slab dezvoltată
• Calitate şi dotarea slabă a infrastructurii sociale:
învăţământ, sănătate, asistenţă socială
• Starea depreciată şi necorespunzătoare a
monumentelor istorice, de inters cultural, de patrimoniu
• Starea necorespunzătoare şi insuficienţa sistemului de
alimentare cu apă şi de canalizare, la nivelul judeţului
• Infrastructură de sănătate precară, insuficienţa
medicamentelor şi a aparaturii medicale, servicii de
ajutor de urgenţă, de prevenţie şi de tratament în
ambulator deficitare – problema acută în mediul rural
• Lipsa infrastructurii de transport pe cablu în partea de
nord a judeţului
• Infrastructură de acces către obiectivele turistice slab
dezvoltată
•Lipsa unei infrastructuri la nivelul standardelor
europene în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi”
•Zone urbane degradate şi un caracter preponderent
rural
•Insuficienţa infrastructurii de cultură, sport, agrement
fapt ce reduce calitatea vieţii
•Slaba dezvoltare a infrastructurii de bază (apă,
canalizare, gaze naturale) în mediul rural împiedică
activităţile economice din afara marilor oraşe.
•Infrastructura specifică de informare, cercetare şi
inovare în tehnologie slab dezvoltată

OPORTUNITĂŢI
• Proiecte de informatizare a activităţii
administraţiilor publice
• Proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere
depuse spre finanţare şi în lucru

RISCURI
•Disparităţi crescute între mediul urban şi mediul rural
•Dificultatea atragerii investitorilor în domeniul
infrastructurii în zonă
•Competitivitate scăzută a ofertei turistice
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• Perspective de dezvoltare a turismului montan şi

a agroturismului
• Oportunităţi de finanţare pentru dezvoltarea şi
îmbunătăţirea infrastructurii de transport, de
bază, socio-culturală, de agrement (Programul
Operaţional Regional, Programele Operaţionale
Sectoriale, Creşterea Competitivităţii Economice,
Mediu şi Transport, Planul Naţional Strategic
pentru Dezvoltare Rurală)

DOMENIUL MEDIU ŞI RESURSE NATURALE
PUNCTE TARI

•
•
•
•
•
•
•
•

Trasee turistice şi de transhumanţă
Păduri, ape, râuri, peşteri
Zone protejate, parcuri naturale
Castane, păstrăvi
Climă mediteraneeană
Zonă de munte nepoluată (aer curat)
Piatră, nisip - ca materiale de construcţii
Potenţial alpin (fond vânătoare, stâne ecologice,
pensiuni, cabane, fructe pădure, floră terapeutică)

• Zone naturale şi situri protejate
• Multe localităţi cu potenţial natural şi pensiuni
turistice

• Rezervaţia fosiliferă (Vladidmir, Aninoasa)
• Resurse petroliere neexploatate (Vladimir)
• Existenţa resurselor naturale pentru construcţii

(petrol, cărbune, gaze, fond forestier, marmură,
agregate minerale pentru materiale de construcţii –
Amaradia)

• Specialişti bine pregătiţi pe probleme legate de
mediu

• Potenţial uman care activează în cercetare în cadrul
Universităţii „Constantin Brâncuşi”

• Resurse existente pentru realizarea unor facilităţi de
producere a energiei regenerabile şi nepoluante
(masă lemnoasă, deşeuri agricole şi forestiere etc.)

PUNCTE SLABE

• Slabă protecţie a zonelor protejate, a parcurilor naturale
• Problemele lacului artificial Ciauru, creat prin exproprierea

proprietăţilor de pământ, al carui nivel de apa fluctuează,
provocând şi inundaţii
• Localităţi afectate de poluare industrială (zona Rovinari,
zona Turceni)
• Sistemul integrat de monitorizare a factorilor de mediu
insuficient dezvoltat
• Inexistenţa unor facilităţi de producere a energiei
nepoluante şi regenerabile, în afara hidrocentralelor
• Slaba gestionare a deşeurilor de orice fel, în special a celor
menajere la nivelul localităţilor rurale (colectare, trasnport,
eliminare finală / depozitare), dar şi la nivelul localităţilor
urbane. Lipsesc:
La deşeuri menajere
− Sistemele de colectare selectivă (în curs de rezolvare)
− Staţii de transfer (nu toate localităţile rurale sunt
arondate)
− Depozit ecologic zonal Tg. Jiu
La deşeurile din construcţii şi demolări
− Nu există amplasamente stabilite de către Consiliul Local
La deşeurile electrice şi electronice
− Nu este funcţional sistemul de colectare (nu este atinsă
ţinta de colectare)
La deşeurile din ambalaje
− Sistemul de colectare este insuficient dezvoltat (se
colectează cu cele menajere)
La deşeurile periculoase (spitale)
− Sistem de colectare a deşeurilor de provenienţă
spitalicească în fază incipientă
• Lipsa planului local de acţiune pentru mediu
• În domeniul apă / apă uzată, cu referire la canalizare şi
alimentare cu apă, infrastructura este slab dezvoltată şi
neconformă cu standardele europene
• Slaba valorificare a potenţialului natural
• Slaba implicare a autorităţilor locale în acţiuni de protecţia
biodiversităţii
• Lucrări de protecţie insuficiente în ariile naturale protejate
(corectare torenţi)
• Grad scăzut de educare a cetăţenilor în probleme de mediu

OPORTUNITĂŢI

• Parteneriate durabile între Agenţia de Mediu,
•
•
•
•
•
•

Inspectoratul Şcolar, Şcoli, privind educaţia
ecologică
Existenţa unor instituţii eficiente: Adminstraţia
fondului de mediu, APIA, OJCA, OJPDRP, Salvamont
ONG-uri pe profil de mediu cu activităţi de educaţie
şi ecologizare
Studiu pentru dezvoltarea staţiunii Rânca
Studiu de oportunitate privind valorificarea
potenţialului turistic în zona montană
Rezolvarea proprietăţilor în staţiunea Săcelu
Existenţa unui proiect integrat pe componenta apă /

RISCURI

• Nefinalizarea retrocedării fondului forestier are ca rezultat
imposibilitatea accesării fondurilor, lipsa de investiţii

• Nu există un program zonal de combatere a alunecărilor
de teren

• Abandonarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare începute
acum 17 ani

• Exploatarea neraţională a balastului din râuri – autorizarea
exploatării nu o fac primarii, ci autorităţile de mediu
judeţene
• Degradarea continuă a ariilor protejate datorită exploatării
neraţionale a resurselor naturale şi a turismului
neecologic.
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canal în municipii şi oraşe

• Proiect de sistem de colectare deşeuri – din
•
•

−
−
−
•
−
−
•
−
−

•
•

septembrie va funcţiona o groapă ecologică la Tg.
Jiu şi alte 5 staţii de transfer
Existenţa asociaţiei localităţilor din zona montană /
submontană în judeţul Gorj
Pentru Planul Local de Acţiune (PLAM)
Agenda Locală 21
bună colaborare între autorităţi locale, instituţii
publice, agenţi economici etc
Disponibilitatea actorilor implicaţi în PLAM (în ce
priveşte realizarea măsurilor şi acţiunilor din PLAM)
Pentru apă şi apă uzată
masterplanul (APAREGIO) este elaborat
termeni de referinţă clari, conform Tratatului de
aderare
Pentru deşeuri
Existenţa unor proiecte de colectare selectivă a
deşeurilor
Faza de obţinere a actelor de reglementare (acord
integrat de mediu) pentru realizarea depozitului
ecologic zonal Tg. Jiu
Studiu de oportunitate la nivelul judeţului (master
plan)
Oportunităţi de finanţare pentru dezvoltarea şi
îmbunătăţirea infrastructurii de transport, de bază,
socio-culturală, de agrement (Programul Operaţional
Regional, Programele Operaţionale Sectoriale
Creşterea Competitivităţii Economice şi Mediu,
Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală)

• Lipsa unor sisteme de colectare a deşeurilor duce la
•
•
•
•
•
•
•
•

colmatarea râurilor, poluare şi efecte dezastruoase în caz
de inundaţii
Lipsa regularizării apelor curgătoare
Exploatarea haotică a resurselor naturale
Defrişări neraţionale şi lipsă lucrări ameliorare terenuri
care duc la alunecări de teren
Poluare industrială (termocentrale, sulfurare)
Poluare industrială (minerit / exploatare lignit; exploatare
hidro-carburi; producere energie electrică)
Inexistenţa unui sistem de administrare a zonelor
protejate
Investiţii insuficiente în facilităţi de tratarea apeolor uzate
şi în reciclarea deşeurilor solide
Priorităţile privind mediul în conflict cu interesele
sectoarelor de producţie industrială (producţia termoelectrică, exploatările miniere etc.)

DOMENIUL RESURSE UMANE ŞI MEDIUL DE AFACERI
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Prelucrarea lemnului, materiale de construcţii, piatră • Turismul ecologic, cultural şi ecumenic este slab dezvoltat
ornamentală
• Lipsa unui brand local: covoare oltenesti, ţuica de Tismana,
castanele etc
• Centrul de afaceri de la Leurda / Parcul Industrial
Bumbeşti - Jiu
• Învăţământul nu este adaptat nevoilor pieţii, inclusiv
• Târguri, festivaluri (bâlciuri), meşteri populari
infrastructura de învăţământ
• Prelucrarea plantelor medicinale, a ciupercilor,
• Lipsa unui mediu prietenos pentru dezvoltarea afacerilor,
fructelor de padure

• Pensiuni agro-turistice
• Meşteşugurile tradiţionale: dogărit, dulgherie,
artizanat, olărit, costume populare, cojocărie

• Forţă de muncă calificată în industria extractivă,
prelucrarea lemnului, pietriei, metalului

• Materie primă care poate fi prelucrată
• Tradiţii locale – artă populară, meşteri, evenimente
• Universitatea din Tg. Jiu
• Licee agricole, tehnice, şcoli de artă şi meserii
• Laboratoarelor Universităţii „Constantin Brâncuşi” sunt
dotate cu echipamente şi tehnologii moderne

fără birocraţie, corupţie şi un cadru fiscal atractiv

• Infrastructură edilitară şi de utilităţi în Parcul Industrial
Bumbeşti-Jiu neconformă

• Lipsa promovării produselor ecologice
• Lipsa marketingului oportunităţilor de afaceri
• Lipsă specialişti în dezvoltare locală în cadrul administraţiei
publice locale

• Abilităţi slabe antreprenoriale, manageriale şi de marketing
• Degradarea fizică a obiectivelor şi instituţiilor culturale
• Dispariţia meşteşugurilor populare şi a ocupaţiilor
tradiţionale

• Capital social scăzut
• Disparităţi sociale (majoritari – minoritari)
• Lipsă de specialişti în întocmirea de proiecte europene
• Învăţământul universitar nu este pe deplin adaptat la
cerinţele pieţii

• Instituţii ce furnizează cursuri de formare continuă puţine şi
slabe calitativ

• Parteneriate insuficiente între şcolile TVET şi angajatori
pentru pregătirea practică a elevilor

• Lipsa cadrelor didactice în şcolile TVET specializate în
domeniile cerute de piaţă

OPORTUNITĂŢI

• O infrastuctură care permite dezvoltarea industriei

RISCURI

• Lipsa unor soluţii alternative de dezvoltare economică
14
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(zone monoindustriale, bazate in special pe minerit)

precum şi platforme industriale

• Clădiri abandonate care ar putea fi folosite
• Posibilitatea oferirii de către autorităţile locale de

facilităţi (fiscale, concesionări de terenuri etc.)
investitorilor interesaţi de deschiderea unor afaceri
în zonă

• Oportunităţi de finanţare pentru: dezvoltarea şi

îmbunătăţirea infrastructurii de transport, de bază,
socio-culturală, de agrement, investiţii în
dezvoltarea afacerilor, creşterea calităţii procesului
de formare iniţială şi a celui de formare
continuă(Programul Operaţional Regional,
Programele Operaţionale Sectoriale Creşterea
Competitivităţii Economice şi Dezvoltarea Resurselor
Umane)

• Capacitate scăzută de atragere a investiţiilor străine directe
• Lipsa de flexibilitate a băncilor privind creditarea
• Reţea de sprijinire a afacerilor slab dezvoltată
• Capacitate slabă de consultanţă
• Nediversificarea calificărilor
• Cadrul legislativ de trecere a proprietăţii statului în
proprietatea autorităţilor locale este greoi şi complicat

• Migraţia forţei de muncă

DOMENIUL SOCIAL
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Serviciul social al primăriei
• ONG pe social (furnizoare de servicii): Tismana,

• Capital social scăzut
• Comunicare insuficientă şi formală între entităţi diferite

• O forţă de muncă relativ tânără
• Existenţa unor ONG-uri în localităţi
• Existenţa unor furnizori de formare profesională

• Neînţelegerea de către autorităţile locale, dar şi de

ELVERON, SOS Copiii Gorjului

din comunităţi diferite

către beneficiari, a utilităţii unor tipuri de servicii

• Implicarea slabă a autorităţilor locale în întocmirea de

autorizaţi

• Îmbunătăţirea pregătirii personalului în domniul
asistenţei sociale şi a protecţiei copilului

• Diversificarea formelor de pregătire în domeniul
asistenţei sociale

• Lipsa disparităţilor în privinţa accesului la

•

educaţie între femei şi bărbaţi

•
•
•
•
•
•
OPORTUNITĂŢI

• Existenţa unor parteneriate funcţionale APL –
•

•

•
•

ONG
Existenţa unor imobile ce pot fi amenajate pentru
rezolvarea problemelor sociale locale (Spaţii
disponibile pentru dispensar, cantină, de la
unităţile militare dezafectate etc.)
Servicii sociale care pot fi dezvoltate: centre
pentru victimele violentei in familie, centre
medicale pentru comunitati de romi, centre pilot
de integrare a persoanelor cu handicap usor, etc
Parteneriate intre autoritati locale si ONGuri şi
deschiderea autorităţilor locale pentru
parteneriate pentru accesarea de fonduri
Existenţa unei reţele educaţionale dezvoltate ce
poate fi adaptată nevoilor locale

•
•
•
•
•
•

•

proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile,
determinată de lipsa accesului la informaţii (Internet) în
mediul rural, de lipsa personalului specializat în
domeniu, de lipsa fondurilor de susţinere a proiectelor
(co-finanţarea, preluarea lor etc.)
Infrastructură aproape inexistentă de susţinere a
grupurilor sociale defavorizate, de exemplu lipsă spaţiu
locativ
Dificultăţi de participare la formele de învăţământ
secundar pentru elevii din mediul rural, şi, mai ales
pentru copiii din grupurile dezavantajate
Nivel scăzut de pregătire al personalului din domeniul
asistenţei sociale, îndeosebi în mediul rural
Şomaj relativ ridicat, generat de disponibilizările din
industria specifică judeţului Gorj (minerit, petrol,
energie electrică, construcţii de maşini etc.)
Calificări în exces prin şcoli profesionale, licee, în
meserii care nu sunt cerute pe piaţa forţei de muncă
Nivel scăzut de dezvoltare al serviciilor sociale,
îndeosebi în mediul rural, şi dificultatea accesării
acestora
Grad scăzut de integrare în societate pentru persoanele
dezavantajate
RISCURI
Nu sunt şanse egale între urban şi rural
Nealocarea de fonduri la comunităţi cu destinaţie
„social”
Sectorul ONG slab dezvoltat (lipsă ONG uri cu profil
social)
Lipsa de colaborare APL – ONG
Decalaj crescut între mediul urban şi rural, din punct de
vedere educaţional şi al accesului la servicii sociale
Dificultăţi majore în susţinerea serviciilor înfiinţate prin
proiecte, după expirarea perioadei de implementare,
determinate de lipsa fondurilor în bugetele locale pentru
preluarea acestora
Sărăcia are efecte asupra posibilităţilor de acces la
educaţie şi a condiţiilor de sănătate
15
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• Un sistem social reformat, la nivelul solicitărilor
prin standardele minime obligatorii de calitate

• Interesul autorităţilor locale de a facilita accesul
la servicii sociale şi de sănătate

• Libera circulaţie a forţei de muncă ce poate

genera beneficii (atragerea acesteia în Gorj)

• Oportunităţi de finanţare pentru dezvoltarea şi

îmbunătăţirea infrastructurii de transport, de
bază, socio-culturală, de agrement (Programul
Operaţional Regional, Programele Operaţionale
Sectoriale Creşterea Competitivităţii Economice şi
Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative)
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VIZIUNEA ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ŞI SOCIALE
A JUDEŢULUI GORJ – 2013
I. AGRICULTURĂ
VIZIUNEA GENERALĂ
În anul 2013 în judeţul Gorj se practică o agricultură modernă şi performantă cu produse de calitate,
diversificate şi ecologice, cu mare cerere pe piaţă, în sectoarele culturi, creştere animale, apicultură, piscicultură,
viticultură, pomicultură, fructe de pădure.
Fermele specializate – agricole (inclusiv din terenuri proprietate privată comasate), apicole, piscicole sau de
creştere a animalelor – au o capacitate crescută de management şi operare eficientă cu ajutorul unor tehnologii
moderne şi eficiente care nu afecteaza mediul (ecologice), cu soiuri de plante şi animale cu productivitate
ridicată, adaptate zonei.
Fermierii fac parte din asociaţii profesionale pentru producerea, colectarea, prelucrarea, marketingul şi/sau
valorificarea produselor locale, pentru care primesc sprijinul necesar.
Există o preocupare continuă pentru aplicarea programelor de ameliorare a suprafeţelor agricole si păşunilor, iar
sistemele de exploataţii agricole şi de irigaţii sunt moderne şi eficiente, operate în comun de asociaţii de
utilizatori.

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 1 ŞI 4
În anul 2013 există:
•

Forme asociative pe produs în vederea desfacerii, cum ar fi asociaţii de plantaţii pomicole şi viticole

•

Ferme de creşterea animalelor (taurine, ovine) la nivel de afacere cu animale cu înalt potenţial genetic, ferme
ecologice pentru creşterea albinelor, ferme piscicole, ferme pentru produse tradiţionale, ferme-pensiuni cu
echitaţie pentru dezvoltarea turismului rural

•

Grupuri de producători pentru colectarea şi livrarea produselor agricole din zona rurală

Dezvoltarea se face prin accesarea fondurilor europene. Tinerii din mediul rural sunt sprijiniţi în vederea înfiinţării
de afaceri în agricultură.

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 5A ŞI 2
În anul 2013 avem:
•

Asociaţii profesionale ale producătorilor agricoli, crescătorilor de animale şi apicultorilor

•

Exploatări agricole cu terenuri proprietate privată comasate, lucrate cu tehnologii moderne şi eficiente care nu
afectează mediul

•

Programe de ameliorare a suprafeţelor agricole şi păşunilor

•

Sisteme de irigaţii gestionate şi operate de asociaţii de utilizatori

V IZIU NEA P E N T R U Z O N A 3 A
În anul 2013
•

Agricultura este organizată în exploataţii agricole, prin asocierea eficientă a fermierilor.

•

Fermele sunt dotate cu utilaje complexe şi performante, soiuri de plante cu productivitate ridicată, rase de
animale adaptate zonei noastre.

•

La nivel local există centre de marketing cu scopul de a prelua, prelucra şi valorifica produsele agricole de
origine animală şi vegetală.

•

Forţa de muncă tânără este specializată în utilizarea de tehnologii moderne, informatizate, programe de
agrotehnică, fitotehnie, protecţia plantelor, creşterea animalelor.

•

Sectorul zootehnic este organizat în ferme ecologice performante şi specializate (bovine, porcine, caprine,
păsări).

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 5B ŞI 3B
În anul 2013 agricultura este modernă şi performantă, realizată în asociaţii profesionale:
•

cu grad mare de ocupare în rândul populaţiei locale,

•

cu produse de calitate, diversificate

•

cu mare cerere pe piaţă, în sectoarele culturi, creştere animale, apicultură, piscicultură, viticultură,
pomicultură, fructe de pădure, produse ecologice.
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II. INFRASTRUCTURĂ
VIZIUNEA GENERALĂ
În anul 2013 judeţul Gorj are o infrastructură modernă şi eficientă, a cărei dezvoltare, operare şi
întreţinere se face cu ajutorul unei baze de date existente la nivelul fiecărei administraţii publice locale.
Infrastructura de drumuri se caracterizează prin drumuri modernizate care duc la obiective economice, culturale,
sociale si turistice, prin construcţia de noi drumuri şi dotări, spaţii de parcare, panouri luminoase cu indicarea în
timp real a informaţiilor despre trafic, trotuare pentru pietoni în toate localităţile pentru o siguranţă sporită a
circulaţiei, piste pentru biciclişti, centuri ocolitoare în zona oraşelor pentru descongestionarea traficului, prin
îmbunătăţirea funcţionării transportului în comun.
Infrastructura de utilităţi hidro-edilitare şi de comunicaţii se caracterizează prin utilităţi noi si eficiente: sisteme de
apă potabilă şi apa uzată, internet, telefonie fixă si mobilă, iluminat public, alimentare cu gaze.
Infrastructura serviciilor sociale, de educaţie şi sănătate se caracterizează prin unităţi şcolare, sanitare, culturale
şi sociale moderne şi funcţionale.
În fiecare localitate funcţionează centre de informare şi prealarmare a cetăţenilor pentru situaţii de dezastre
naturale.

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 1 ŞI 4
În anul 2013 avem o infrastructură modernă, eficientă şi atractivă, compusă din:
•

reţele complete şi uniform distribuite de utilităţi (electrice, energetice şi de comunicaţii)

•

reţele rutiere moderne, completate cu străzi auto de mare viteză între localităţi

•

unităţi şcolare, sanitare, culturale şi sociale funcţionale

•

infrastructura vernaculară restaurată, reabilitată, inclusă în circuitul turistic intern şi extern.

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 5A ŞI 2
În anul 2013, există o lume virtuală structurată pe o puternică bază de date la nivelul fiecărei administraţii. Dacă
vreţi să transformaţi lumea virtuală într-o lume reală veniţi in zona noastră şi veţi vedea:
•

Drumuri modernizate care duc la toate obiectivele economice, culturale, sociale şi turistice

•

Utilităţi noi şi eficiente: sisteme de apă potabilă şi apă uzată, internet, telefonie fixă şi mobilă, iluminat public,
alimentare cu gaze

VIZIUNEA PENTRU ZONA 3A
În anul 2013 beneficiem de
•

o reţea de drumuri moderne, iluminate, cu zone de protecţie şi siguranţă la nivel european,

•

sisteme de utilităţi publice eficiente şi calitative (alimentare cu apă, sisteme de canalizare, gaze, energie
electrică),

•

servicii publice de transport în comun,

•

utilităţi dezvoltate în zonele dens populate, în vederea atragerii de investitori

•

integrarea într-o reţea de comunicaţii accesibilă, pentru asigurarea unui sistem de informaţii eficient
(turistice, de uz general, infochioşcuri etc.).

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 5B ŞI 3B
În anul 2013 infrastructura zonei este prevăzută cu
•

alimentare cu apă,

•

staţii de epurare şi filtrare a apei în fiecare localitate,

•

sisteme centralizate de canalizare şi colectare a apelor uzate şi pluviale, realizate după standarde europene,

•

drumuri modernizate, prevăzute cu spaţii de parcare, panouri luminoase, cu indicarea în timp real a
informaţiilor despre trafic,

•

centuri ocolitoare în zona oraşelor, pentru descongestionarea traficului.

•

piste pentru biciclişti

•

trotuare pentru pietoni în toate localităţile, pentru o siguranţă sporită a circulaţiei

În toate localităţile este introdusă reţeaua de fibră optică care să asigure accesul la televiziune digitală, telefonie,
internet.

Sunt organizate, în fiecare localitate, centre de informare şi prealarmare a cetăţenilor pentru situaţii
de dezastre naturale.
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III. MEDIU ŞI RESURSE NATURALE
VIZIUNEA GENERALĂ
În 2013 viaţa este mai frumoasă, dezvoltarea durabilă şi viitorul comunităţii sigur, într-un Gorj cu ape
curate, aer nepoluat şi terenuri consolidate, cu păduri reîntinerite şi cu biodiversitate, cu rezervaţii naturale
protejate, cu biserici şi mânăstiri seculare bine întreţinute şi admirate de vizitatori, cu localităţi primitoare,
înscrise armonios în mediul natural şi construit, şi în care este organizat sistemul de colectare, transport şi
depozitare a deşeurilor menajere (colectare selectivă).

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 1 ŞI 4
În anul 2013, în domeniile
•

Apă: avem reţele de apă şi canalizare şi staţii de epurare în 70% din localităţi

•

Aer: poluarea datorată Vatra Motrueste este eliminată, avem perdele de protecţie şi drumuri de acces
amenajate în exploatarea minieră

•

Sol: avem staţii de transfer pentru deşeurile industriale şi menajere în Tismana şi Motru, zonele afectate de
activităţile miniere sunt refăcute

•

Flora şi fauna: sunt definite 3 paliere, producător, procesator şi marketing

•

Aşezări umane: diferenţele dintre urban şi rural sunt reduse, parteneriatele public-privat există ca practici de
succes în UE.

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 5A ŞI 2
În anul 2013 avem un mediu curat şi sănătos, aer curat şi apă nepoluată, prin:
•

managementul integrat al deşeurilor şi al sistemelor de apă

•

stoparea alunecărilor de teren şi programe de protejare a solurilor

•

protecţia rezervaţiilor naturale şi un turism neagresiv, ecologic

•

ONG-uri active în protecţia mediului

•

administraţia publică locală responabilă şi implicată activ

•

aplicarea principiului poluatorul plăteşte

VIZIUNEA PENTRU ZONA 3A
În anul 2013 zona este caracterizată de:
•

un mediu ambiental plăcut, curat şi sigur (terenuri consolidate),

•

resurse naturale (gaze, petrol, cărbune, marmură) exploatate ecologic,

•

biodiversitate refăcută, păduri diversificate şi întinerite.

•

staţii moderne de incinerare a deşeurilor menajere,

•

amplasamente stabile rezultate din reactualizarea planurilor zonale de amenajare a teritoriului pentru zonele
de risc,

•

o populaţie care respectă şi protejează mediul natural în care trăieşte.

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 5B ŞI 3B
În anul 2013, trecând prin sudul Gorjului, călătorul va fi încântat de dealurile împădurite, râurile şi bălţile în care
se reflectă albastrul cerului, iar în satele cu oameni primitori poate admira biserici şi mănăstiri seculare,
monumente vechi şi actuale.
Oricând el poate poposi la poalele pădurilor înverzite şi poate înnopta la o pensiune, unde va fi servit cu produse
ecologice, din gospodăria proprie a gazdei.
În toate localităţile este organizat sistemul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere (colectare
selectivă).

IV. RESURSE UMANE ŞI MEDIU DE AFACERI
VIZIUNEA GENERALĂ
În 2013 în judeţul Gorj există afaceri de succes conduse de oameni de succes într-un mediu de afaceri
prielnic:
•

IMM-uri înfiinţate de investitori autohtoni şi străini, care valorifică resursele locale – capitalul uman, natural,
socio-cultural şi tehnologia modernă – sunt competitive la nivel european şi atractive pentru societăţile
bancare, asigură locuri de muncă şi o clasă de mijloc prosperă

•

Populaţie activă tânără şi cu nivel ridicat de pregătire profesională diversificată, în domenii cerute pe piaţa
muncii, în special IT
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VIZIUNEA PENTRU ZONELE 1 ŞI 4
În anul 2013 există un mediu de afaceri divers, dinamic, eficient, flexibil şi atractiv, capabil să ofere permanent
alternative de dezvoltare, valorificând capitalul uman, ambiental, socio-cultural şi tehnologia modernă.

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 5A ŞI 2
În anul 2013 suntem competitivi, într-o piaţă liberă europeană, cu un climat prielnic pentru afaceri, având:
•
un număr mare de societăţi comerciale cu capital privat, mixt, cu activităţi economice, sociale şi culturale
•
investiţii străine atrase prin simplificarea birocraţiei, diminuarea corupţiei, fiscalitate scăzută şi acordarea de
facilităţi de către administraţia publică pentru investiţii în anumite sectoare strategice sau pentru reinvestirea
profitului in comunitatea locală
•
parc industrial complet modernizat la Bumbeşti-Jiu; grad de ocupare 90%

VIZIUNEA PENTRU ZONA 3A
În anul 2013 populaţia activă este instruită în domenii cerute pe piaţa muncii, tinerii nu mai migrează spre oraşe,
agenţii economici din zonă sunt atractivi pentru societăţile bancare, acestea având deschise agenţii locale, şi
atrag forţă de muncă şi din alte zone.
Printre locuitorii zonei este dezvoltat spiritul voluntariatului comunitar, deprins prin diverse forme de educaţie
civică la care au acces.

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 5B ŞI 3B
În anul 2013 IMM-uri cu investitori autohtoni şi străini, asigură locuri de muncă, dezvoltare socio-economică,
clasă de mijloc prosperă, nivel de trai ridicat, şomaj scăzut.
Există nivel ridicat de pregătire profesională – competenţă, specializare pe diferite domenii – mai ales în IT.

VIZIUNEA GENERALĂ

V. SOCIAL

În 2013 judeţul Gorj dispune de servicii sociale eficiente, la standarde europene, furnizate pe baza
principiului egalităţii de şanse, în cadrul unor parteneriate între APL, ONG-uri şi membrii comunităţilor locale.

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 1 ŞI 4
În anul 2013 incluziunea socială este asigurată prin servicii sociale eficiente, integrate, cu implicarea societăţii
civile, a APL, în cadrul unor parteneriate durabile care să răspundă nevoilor beneficiarilor, prin:
•
Întreprinderi sociale dezvoltate
•
Centre de zi în mediul rural
•
Centre de sănătate
•
Reconversie profesională
•
Fundaţii pentru trai independent

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 5A ŞI 2
În
•
•
•

anul 2013 există :
Nevoi sociale corect identificate
Politici sociale proactive si incluzive în cadrul unui sistem de asigurări sociale performant si specializat
Asistenţă socială acordată la domiciuliu ca regulă şi nu ca excepţie, bazată pe o implicare crescută a
comunităţii în rezolvarea problemelor sociale
• Locuri de muncă stabile si echitabil remunerate

VIZIUNEA PENTRU ZONA 3A
În anul 2013 fiecare persoană are locul său stabilit în societate, are un loc de muncă, iar remunerarea pentru
munca prestată le asigură un trai liniştit.
Activitatea din sectorul neguvernamental se defăşoară într-o colaborare eficientă, activă şi reală cu APL, prin
servicii şi programe care oferă persoanelor active de pe piaţa muncii, cât şi persoanelor defavorizate (persoane cu
dizabilităţi, şomaj de lungă durată, familii monoparentale şi cele cu venituri reduse etc.), posibilitatea includerii şi
participării active în viaţa socială, promovând egalitatea de şanse.

VIZIUNEA PENTRU ZONELE 5B ŞI 3B
În anul 2013 zona dispune de servicii sociale la standarde europene, furnizate de personal specializat, care
răspunde nevoilor grupurilor ţintă, prin asistenţă la domiciu pentru persoanele vârstnice, adăpost pentru victimele
violenţei în familie, centru de asistenţă şi consiliere pentru familiile cu probleme sociale, mame singure, persoane
cu dizabilităţi, centru de asistenţă şi consiliere pentru populaţia romă, cluburi pentru copii şi tineret.
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OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII ECONOMICE ŞI SOCIALE A
JUDEŢULUI GORJ, 2007 – 2013
I. DOMENIUL AGRICULTURĂ

OBIECTIV GENERAL:

Modernizarea exploataţiilor agricole şi diversificarea activităţilor de prelucrare şi comercializare a
materiilor prime şi a produselor, ca urmare a valorificării durabile a resurselor locale, naturale,
ambientale, cultural-istorice şi, în special, umane, din mediul rural al judeţului Gorj şi datorită
constituirii a cel puţin 20 de structuri parteneriale intercomunale şi intersectoriale active, de tip
GAL, care să determine creşterea calităţii vieţii şi a atractivităţii zonelor rurale pentru tineri,
investitori şi turişti şi, în consecinţă, creşterea sectorului agricol la formarea PIB cu cel puţin 10
%.

OBIECTIVE STRATEGICE
1.

DEZVOLTAREA AGRICULTURII ÎN ZONELE RURALE ŞI MONTANE

2.

AMELIORAREA TERENURILOR AGRICOLE DIN ZONA MONTANĂ ŞI SUBMONTANĂ

3.

EXPLOATAREA EFICIENTĂ A LUCIULUI DE APĂ

II. DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ
OBIECTIV GENERAL:

Dezvoltarea infrastructurii publice şi a serviciilor edilitar-gospodăreşti la standarde europene,
ca urmare a modernizării şi a dezvoltării unor reţelei de drumuri comunale şi judeţene de
transport rapid, eficient şi durabil pentru persoane şi bunuri şi cu o mai bună conexiune la
reţelele de transport naţionale şi coridoarele pan-europene, a dezvoltării reţelei hidro-edilitare
la nivelul a 50 % din populaţia judeţului, a valorificării durabile a patrimoniului natural, istoric
şi cultural, a creşterii atractivităţii judeţului ca destinaţie turistică cu facilităţi şi utilităţi
moderne de agrement şi recreere, a asigurării calităţii dotărilor sociale, de sănătate şi de
educaţie, a creării sistemelor informaţionale şi a mijloacelor moderne de comunicaţii, toate
acestea constituind motorul dezvoltării economice şi sociale, crescând accesibilitatea populaţiei
la servicii publice cu cel puţin 50 %, asigurând îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în judeţul
Gorj.

OBIECTIVE STRATEGICE
1.

MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI

2.

MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII HIDRO-EDILITARE

3.

MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIO-CULTURALE

4.

MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAŢII

III. DOMENIUL MEDIU ŞI RESURSE NATURALE
OBIECTIV GENERAL:
Îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei judeţului datorită protecţiei şi îmbunătăţirii
calităţii mediului şi gestionării durabile a resurselor naturale în judeţul Gorj, favorizate de
îmbunătăţirea sistemelor integrate de tratare a apei şi de management al deşeurilor, de
diminuarea poluării şi păstrării biodiversităţii conform standardelor europene de mediu, de
reducerea efectelor negative asupra mediului cauzate de sistemele de încălzire urbană şi a
modificărilor climatice, de utilizarea tehnologiilor moderne în activităţile economice şi de
adoptarea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale în zonele vulnerabile expuse riscurilor.

OBIECTIVE STRATEGICE
1.

PROTECŢIA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI

2.

GESTIONAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE
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IV. DOMENIUL RESURSE UMANE ŞI MEDIU DE AFACERI
OBIECTIV GENERAL:
Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din judeţul Gorj, astfel încât produsul intern brut pe cap de
locuitor să ajungă la nivelul mediei din Romania, sau nu mai puţin de 95% din această valoare,
ca urmare a diversificării activităţilor economice prin dezvoltarea sectorul IMM, care să ajungă
cel puţin la media naţională de 19,3 IMM la 1000 de locuitori, şi a atragerii investiţiilor străine
directe, care să ajungă la cel puţin 5 % din totalul investiţiilor străine directe pe ţară, şi prin
modernizarea sistemelor de educaţie şi formare profesională şi evoluţia unei forţe de muncă
calificate şi adaptate la cerinţele pieţii şi tehnologiilor moderne.

OBIECTIVE STRATEGICE
1.

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ÎN SECTORUL PRIVAT

2.

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

V. DOMENIUL SOCIAL
OBIECTIV GENERAL:
Dezvoltarea durabilă şi inclusivă a comunităţilor din judeţul Gorj şi asigurarea bunăstării
tuturor locuitorilor, creşterea calităţii vieţii şi asigurarea accesului egal la servicii publice şi
sociale diversificate şi personalizate, datorită promovării economiei sociale, creşterii cu cel
puţin 10% a accesului de ocupare a persoanelor apte de muncă din grupurile defavorizate şi
întăririi capacităţii de furnizare a serviciilor sociale integrate.

OBIECTIVE STRATEGICE
1.

PROFESIONALIZAREA ŞI CALIFICAREA PERSONALULUI CARE FURNIZEAZĂ SERVICIILE
SOCIALE

2.

SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURILE ŢINTĂ
IDENTIFICARE CORECTĂ A NEVOILOR SPECIFICE
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PRIORITĂŢILE DEZVOLTĂRII ECONOMICE ŞI SOCIALE A
JUDEŢULUI GORJ, 2007 – 2013
I. DOMENIUL AGRICULTURĂ
Obiectivul strategic 1: D E Z V O L T A R E A A G R I C U L T U R I I Î N Z O N E L E R U R A L E Ş I
MONTANE

Priorităţi
P1:

Creşterea competitivităţii fermelor agricole şi a întreprinderilor din mediul rural

P2:

Sprijinirea iniţiativelor locale în vederea constituirii de structuri viabile care să
exploateze eficient terenurile agricole şi care să poată accesa finanţări pentru
dezvoltare

P3:

Diversificarea economiei rurale şi a spaţiului rural

Tipuri de indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Număr ferme agricole înfiinţate / modernizate
Număr asociaţii producători nou înfiinţate
Număr cursuri de instruire în agricultură
Număr centre de tradiţii populare create
Număr centre de consiliere şi informare create în domeniul agricol
Număr de GAL-uri formate şi strategii elaborate
Număr de parteneriate stabilite
Număr de investiţii în agroturism şi ecoturism
Calitate îmbunătăţită a produselor
Investiţii crescute în reabilitarea fermelor
Valoare adăugată crescută a produselor agricole
Contribuţie crescută la PIB a sectorului agricol
Servicii îmbunătăţite în mediul rural
Valoare a investiţiilor în dezvoltarea serviciilor agroturistice

Obiectivul strategic 2: A M E L I O R A R E A T E R E N U R I L O R A G R I C O L E D I N Z O N A
MONTANĂ ŞI SUBMONTANĂ

Priorităţi
P1:

Dezvoltarea economică durabilă a exploataţiilor forestiere şi a zonelor montane

Tipuri de indicatori
•
•

Număr exploataţii forestiere create / modernizate
Suprafeţe agricole ameliorate

Obiectivul strategic 3: EXPLOATAREA EFICIENTĂ A LUCIULUI DE APĂ

Priorităţi
P1:

Dezvoltarea pescuitului durabil şi a acvaculturii

Tipuri de indicatori
•
•

Număr lacuri de acumulare populate cu specii piscicole create / modernizate
Suprafeţe de luciu de apă amenajate

II. DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ
Obiectivul strategic 1: M O D E R N I Z A R E A Ş I D E Z V O L T A R E A I N F R A S T R U C T U R I I
DE DRUMURI

Priorităţi
P1:

Modernizarea infrastructurii de transport regionale

P2:

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport judeţene şi interjudeţene
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P3:

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport comunale

Tipuri de indicatori
•
•
•
•
•
•

Km şosele / drumuri construite / modernizate
Km reţea de transport pe cablu
Sisteme de iluminat modernizat pe drumurile publice
Număr de drumuri publice comunale iluminate
Timp redus de transport / tranzit pentru persoane şi mărfuri
Reţea de transport pe cablu cu accesibilitate la judeţele limitrofe

Obiectivul strategic 2: M O D E R N I Z A R E A Ş I D E Z V O L T A R E A I N F R A S T R U C T U R I I
HIDRO-EDILITARE

Priorităţi
P1:

Îmbunătăţirea infrastructurii de alimentarea cu apă

P2:

Îmbunătăţirea infrastructurii de reţele de canalizare

Tipuri de indicatori
•
•
•
•

Număr de gospodării deservite de reţelele noi / îmbunătăţite de apă potabilă
Număr de gospodării deservite de reţelele noi / îmbunătăţite de canalizare
Număr de consumatori conectaţi la reţelele de apă potabilă
Km de conducte de apă şi canalizare construiţi / modernizaţi

Obiectivul strategic 3: M O D E R N I Z A R E A Ş I D E Z V O L T A R E A I N F R A S T R U C T U R I I
SOCIO-CULTURALE

Priorităţi
P1:

Reabilitarea zonelor de interes istoric, turistic şi cultural

P2:

Îmbunătăţirea infrastructurii de agrement

P3:

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

P4:

Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie şi cercetare

P5:

Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate

Tipuri de indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Număr de clădiri publice şi locuinţe tradiţionale reabilitate / modernizate
Număr de sate de vacanţă construite
Număr de turişti
Număr de zone urbane şi rurale regenerate
Număr de meşteşuguri tradiţionale revitalizate
Număr de baze de agrement şi de petrecerea timpului liber
Număr de centre sociale înfiinţate / reabilitate
Număr de unităţi pentru servicii sociale reabilitate / echipate pe tipuri de centre
multifuncţionale şi rezidenţiale
Număr de unităţi de învăţământ gimnazial / liceal / universitar reabilitate / dotate / tipuri de
unităţi
Număr de campusuri preuniversitare şi universitare reabilitate / dotate
Număr de baze militare dezafectate şi tranformate în cămine / centre de zi / tabere de copii
Număr de unităţi medicale reabilitate /echipate pe tip de unităţi: ambulatorii /secţii de urgenţă
din spitalele
Număr unităţi mobile echipate pentru urgenţă
Număr de utilizatori ai serviciilor oferite de unităţile medicale reabilitate / pe tipuri de unităţi
Timpul mediu de răspuns în situaţii de urgenţă / zone şi tipuri de intervenţie
Număr persoane utilizatoare a bazelor de agrement şi de petrecerea timpului liber
Rată de participare crescută la procesul educaţional şi la activităţi de recreere a populaţiei
şcolare în vârstă de până la 18 ani

Obiectivul strategic 4: M O D E R N I Z A R E A Ş I D E Z V O L T A R E A I N F R A S T R U C T U R I I
DE COMUNICAŢII
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Priorităţi
P1:

Crearea infrastructurii pentru dezvoltare tehnologică

P2:

Crearea infrastructurii pentru comunicaţii

Tipuri de indicatori
•
•
•
•

Număr de unităţi (firme / educaţionale) de cercetare – inovare care au beneficiat de sprijin
Număr unităţi mobile şi centre de avertizare echipate pentru urgenţă
Investiţii crescute în dezvoltare tehnologică pentru sisteme de management integrat
Număr de utilizatori ai reţelei de comunicaţii la nivel judeţean

III. DOMENIUL MEDIU ŞI RESURSE NATURALE
Obiectivul strategic 1: P R O T E C Ţ I A Ş I Î M B U N Ă T Ă Ţ I R E A C A L I T Ă Ţ I I M E D I U L U I

Priorităţi
P1:

Extinderea utilizării sistemelor de epurare a apelor uzate

P2:

Extinderea şi modernizarea sistemelor de management integrat al deşeurilor

P3:

Protejarea biodiversităţii şi managementul habitatelor naturale şi a zonelor protejate

P4:

Realizarea infrastructurii pentru prevenirea riscurilor naturale şi a unui sistem
integrat de monitorizare şi intervenţie rapidă în caz de dezastre naturale

P5:

Reducerea impactului negativ asupra mediului generat de activităţi economice şi
tehnologii învechite, inclusiv recontrsucţie ecologică a siturilor afectate

Tipuri de indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Număr de reţele de canalizare şi epurare realizate pe sistem modular
Cantitate de apă epurată (metri cubi)
Cantitate crescută de apă uzată tratată / purificată
Număr de acţiuni de conştientizare, mediatizare şi educaţie ecologică
Cantitate deşeuri solide tratate înainte de depozitare
Număr de staţii de colectare / depozitare / transfer realizate
Număr de unităţi (instituţii / gospodării) care depozitează deşeurile în mod selectiv
Volum crescut de deşeuri reciclate / depozitate selectiv
Cantitate de deşeuri din procesul de producţie reciclate în vederea utilizării
Suprafeţe de teren amanajat pentru depozitarea deşeurilor
Suprafeţe protejate (hectare)
Număr de monumente ale naturii nou declarate
Suprafeţe reîmpădurite (hectare)
Arii naturale administrate eficient
Suprafeţe protejate şi arii naturale crescute
Suprafeţe reîmpădurite crescute
Număr de sisteme de monitorizare a mediului
Număr de sisteme de intervenţie rapidă
Capacitate crescută de intervenţie rapidă în cazul accidentelor de mediu
Monitorizarea integrată a factorilor de mediu
Suprafeţe de terenuri din industria minieră reconstruite ecologic/ameliorate calitativ/reabilitate
şi redate în circuitul natural şi agricol
Număr de centrale modernizate/prevăzute cu filtre împotriva poluării aerului
Nivel redus de noxe generate de centralele electrice şi termice
Tehnologii îmbunătăţite/modernizate prin activităţi de cercetare în activităţile extractive

Obiectivul strategic 2: G E S T I O N A R E A D U R A B I L Ă A R E S U R S E L O R N A T U R A L E

Priorităţi
P1:

Exploatarea resurselor naturale (gaze, petrol, cărbune, marmură) în mod durabil

P2:

Îmbunătăţirea infrastructurii energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de
energie

Tipuri de indicatori
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•
•
•
•
•

Număr de unităţi de exploatare a resurselor naturale de sol şi subsol care utilizează tehnologii
nedegradante ale mediului
Tehnologii îmbunătăţite / modernizate prin activităţi de cercetare în exploatarea resurselor
naturale de sol şi subsol
Număr unităţi noi / modernizate de producere a energiei (electric şi termice) neconvenţionale
Număr de consumatori conectaţi la reţelele noi / modernizate de energie electrică / termică
Preţ redus la energia electrică / termică

IV. DOMENIUL RESURSE UMANE ŞI MEDIU DE AFACERI
Obiectivul strategic 1: C R E Ş T E R E A C O M P E T I T I V I T Ă Ţ I I E C O N O M I C E Î N
SECTORUL PRIVAT

Priorităţi
P1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor cu importanţă regională şi
locală
P2: Dezvoltarea afacerilor şi atragerea investiţiilor
P3: Diversificarea activităţilor economice
P4: Utilizarea unor tehnologii moderne şi inovative
P5: Sprijin pentru întreprinzători şi asociaţiile lor profesionale
P6: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
Tipuri de indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Număr IMM-uri şi microîntreprinderi care beneficiază de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor
Număr de unităţi de producţie care atrag investiţii în vederea dezvoltării producţiei
Număr de parteneriate public – privat pentru atragerea de investiţii autohtone şi străine
Număr de reţele de agenţi economici
Număr de agenţi economici care beneficiază de servicii de consultanţă şi de programe de
instruire pentru dezvoltarea antreprenoriatului
Număr de asociaţii profesionale în care se constituie întreprinzătorii locali Reabilitarea siteurilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
Spirit antreprenorial crescut ca urmare a facilităţilor asigurate de autorităţile locale şi de
sistemul bancar
Facilităţi sporite de care beneficiază întreprinzătorii pentru dezvoltarea afacerilor
Activităţi de producţie şi servicii crescute asigurate de asociaţiile profesionale de întreprinzători
Nr. structuri de sprijinire a afacerilor create/ extinse
Rata de ocupare în structuri de afaceri după doi ani de la finalizarea proiectului (%)
Nr. de noi locuri de muncă în structurile de afaceri şi în site-urile industriale reabilitate
Nr. de Ha reabilitate în site-uri industriale poluate şi neutilizate, pregătite pentru noi activităţi

Obiectivul strategic 2: D E Z V O L T A R E A R E S U R S E L O R U M A N E

Priorităţi
P1:
P2:
P3:

Dezvoltarea sistemului de educaţie iniţială (preuniversitar şi universitar) adaptat la
cerinţele pieţii munci
Dezvoltarea sistemului de formare şi reconversie profesională continuă care sprijină
adaptarea forţei de muncă le cerinţele pieţii
Dezvoltarea resurselor umane din cadrul autorităţilor publice şi a structurilor
implicate în asistenţă comunitară

Tipuri de indicatori
•
•
•

Număr de beneficiari din sistemul învăţământului liceal tehnic şi vocaţional care îşi efectuează
practica tehnologică în unităţi de producţie de profilul căutat pe piaţa muncii
Număr de absolvenţi ai învăţământului liceal tehnic şi vocaţional care îşi găsesc un loc de
muncă corespunzător pregătirii
Număr de specialişti din diverse domenii care beneficiază de perfecţionare profesională,
adaptată celor mai noi tehnologii de lucru
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•
•
•

Numărul de programe de pregătire profesională pe tematici necesare şi de interes pentru
atragerea de fonduri în comunităţi
Servicii de formare şi reconversie profesională corespunzătoare cerinţelor de pe piaţa muncii
Număr crescut de cadre didactice universitare implicate în proiecte de cercetare aplicativă

IV. DOMENIUL SOCIAL
Obiectivul strategic 1: P R O F E S I O N A L I Z A R E A Ş I C A L I F I C A R E A P E R S O N A L U L U I
CARE FURNIZEAZĂ SERVICIILE SOCIALE

Priorităţi
P1:

Profesionalizarea
voluntariatului

personalului

care

furnizează

servicii

sociale

şi

dezvoltarea

P2:

Creşterea capacităţii autorităţilor locale în furnizarea de servicii de asistenţă socială
personalizată

Tipuri de indicatori
•
•
•
•

Număr de persoane active în asistenţă socială care participă la programe de pregătire
profesională
Număr de campanii de promovare a voluntariatului
Număr de programe de voluntariat în comunităţi
Parteneriate de calitate stabilite între organizaţii neguvernamentale şi autorităţi locale în
furnizarea de servicii sociale de calitate

Obiectivul strategic 2:

SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURILE ŢINTĂ
BAZATĂ PE O ANALIZA ŞI IDENTIFICARE CORECTĂ A
NEVOILOR SPECIFICE

Priorităţi
P1:

Asigurarea
accesului la servicii sociale în cadrul
corespunzătoare şi adaptate cerinţelor grupului ţintă

unor

structuri

de

spijin,

P2:

Promovarea oportunităţilor de ocupare pentru grupurile şi persoanele cu risc ridicat
de excluziune, cu accent pe măsurile active (învăţare pe parcursul întregii vieţi,
calificare, recalificare etc.)

P3:

Creşterea potenţialului comunităţii de a se implica în proiecte de dezvoltare locală,
cu accent pe sprijinirea grupurilor defavorizate

Tipuri de indicatori
•
•
•

Număr de persoane care beneficiază de servicii sociale de tip integrat şi dezinstituţionalizat
Număr de persoane care beneficiază de servicii de consiliere şi sprijin adaptat propriilor nevoi
Servicii de consiliere şi sprijin profesionalizate, atât la nivelul autorităţilor locale, cât şi al
organizaţiilor neguvernamentale.
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SURSE DE FINANŢARE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A JUDEŢULUI GORJ 2007 –
2013
Sursele majore de finanţare pentru implementarea Strategiei sunt constituite din
& Fonduri asigurate de la bugetele locale şi judeţene
& Fonduri de la bugetul de stat
& Fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene care se accesează prin Programele
Operaţionale (PO)
În continuare, se face o scurtă prezentare a Programelor Operaţionale prin care se pot accesa o parte
din fonduri.
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
AXE PRIORITARE

OBIECTIVE SPECIFICE

• Îmbunatatirea competenţelor fermierilor şi persoanelor care îşi
I.

Creşterea competitivităţii
sectorului agricol şi silvic

•
•
•
•
•
•

II.

Îmbunătăţirea mediului şi a
zonelor rurale

III.

Calitatea vieţii în zonele rurale
şi diversificarea economiei
rurale

•
•

IV.

Implementarea abordării
LEADER

•
•

desfăşoara activitatea în sectoarele agroalimentar şi silvicultură, care să
permită un management mai bun al exploataţiilor agricole şi silvice
Îmbunătăţirea competitivităţii fermelor comerciale şi de semisubzistenţă
Restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare şi
comercializare a produselor agricole şi silvice
Asigurarea utilizării continue a terenurilor agricole
Conservarea şi îmbunătăţirea resurselor naturale şi a habitatelor
Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere
Menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice care vizează creşterea
numărului de locuri de muncă
Creşterea atractivităţii zonelor rurale
Dezvoltarea abilităţilor şi stimularea conştientizării actorilor locali cu
privire la importanţa guvernării locale
Promovarea potenţialului endogen al teritoriilor
Îmbunătăţirea guvernării locale

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale www.mapam.ro

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
AXE PRIORITARE
1. Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor - poli urbani de creştere
2. Îmbunătăţirea infrastructurii
regionale şi locale de transport

DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE

• Planuri integrate de dezvoltare
• Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, strãzi urbane
•
•

3. Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale

•
•
•

4. Sprijinirea dezvoltării mediului
de afaceri regional şi local

5. Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului

•
•
•
•

– inclusive construcţ ia / reabilitarea şoselelor de centură
Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate
Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale
Îmbunăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă
Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă
Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanţă regională şi locală
Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregãtirea
pentru noi activităţi
Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea / modernizarea infrastructurilor conexe
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
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• Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor www.mdlpl.ro
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DE MEDIU
1.
2.

3.
4.
5.

AXE PRIORITARE
Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă
Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al
deşeurilor şi reabilitarea siturilor
istorice contaminate
Reducerea poluării provenite de la
sistemele de încălzire urbană în
localităţile cele mai afectate
Implementarea Sistemelor
Adecvate de Management pentru
Protecţia Naturii
Implementarea infrastructurii
adecvate de prevenire a riscurilor
naturale în zonele cele mai
expuse la risc

DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE

• Extinderea / modernizarea sistemelor de apă / apă uzată
• Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi
extinderea infrastructurii de management al deşeurilor

• Reabilitarea zonelor poluate istoric
• Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hotspot)

• Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea
protejării biodiversităţii şi Natura 2000

• Protecţia împotriva inundaţiilor
• Reducerea eroziunii costiere

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile www.mmediu.ro

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII
ECONOMICE
AXE PRIORITARE

DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE

• Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în
1. Un sistem de producţie
inovativ şi ecoeficient
2. Creşterea
competitivităţii
economice prin
cercetare - dezvoltare
şi inovare
3. Tehnologia
informatiilor si
comunicatiilor pentru
sectoarele privat si
public
4. Creşterea eficienţei
energetice şi a
securităţii furnizării în
contextul combaterii
schimbărilor climatice

special a IMM

• Accesul IMM la finanţare
• Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului
• Cercetarea în parteneriat între universităţi / institute de cercetare şi
întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie

• Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii
administrative

• Accesul intreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare
• Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei
• Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice moderne
• Dezvoltarea e-economiei
• Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea
durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)

• Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
• Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea cresterii securitatii furnizarii
energie

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor www.mefromania.ro
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORT
AXE PRIORITARE

DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE

1. Modernizarea şi dezvoltarea axelor
prioritare TEN-T în scopul dezvoltării
unui system durabil de transport şi
integrării acestuia în reţelele de
transport ale UE

• Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei

2. Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii naţionale de transport în
afara axelor prioritare TEN-T în scopul
dezvoltării unui sistem naţional durabil

• Modernizarea ş i dezvoltarea infrastructurii rutiere
• Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată
• Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi fluviale
• Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

prioritare TEN-T nr. 7

• Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată de-a
lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22

• Modernizarea ş i dezvoltarea infrastructurii navale de-a lungul
Axei prioritare TEN-T nr. 18
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de transport
3. Modernizarea materialului rulant de
cale ferat ă dedicat călătorilor pentru
re-ţelele de cale ferată naţională şi
TEN-T
4. Modernizarea sectorului de transport în
scopul îmbunătăţirii protecţiei
mediului, a sănătăţii umane şi a
siguranţei pasagerilor

• Modernizarea materialului rulant de cale ferată dedicat călătorilor
cu trenuri de generaţie nouă

• Promovarea transportului inter-modal
• Îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate modurile de
•

transport
Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Transporturilor www.mt.ro
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
AXE PRIORITARE
1. Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul
creşterii economice şi
dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere
2. Conectarea învăţării pe
tot parcursul vieţii cu
piaţa muncii
3. Creşterea adaptabilităţii
forţei de muncă şi a
întreprinderilor

DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE

• Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii
•
•
•
•
•
•
•
•
•

economice şi ocupării;
Educaţia universitară în sprijinul societăţii bazate pe cunoaştere;
Capital uman competitiv în educaţie şi cercetare;
Calitate în FPC
Tranziţia de la şcoală la locul de muncă;
Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi “educaţia de a doua şansă”;
Creşterea accesului şi participării la FPC.
Promovarea spiritului antreprenorial;
Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii
Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali

4. Modernizarea
Serviciului Public de
Ocupare

• Întărirea capacităţii de furnizare a serviciilor de ocupare;
• Formare personalului propriu

5. Promovarea măsurilor
active de ocupare

• Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
• Promovarea sustenabilităţii pe termen lung în zonele rurale în termenii

6. Promovarea incluziunii
sociale

•
•
•
•
•

dezvoltării resurselor umane şi a ocupării
Dezvoltarea economiei sociale la nivel regional şi local
Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale integrate
Îmbunătăţirea accesului şi a participării pentru grupurile vulnerabile în sistemul
de educaţie şi pe piaţa muncii
Promovarea de oportunităţi egale pe piaţa muncii
Iniţiative transnaţionale pe piaţa inclusivă a muncii

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse www.mmssf.ro
PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
AXE PRIORITARE
1. Îmbunătăţiri de structură şi
proces ale managementului
ciclului de politici publice
2. Îmbunătăţirea calităţii şi
eficienţei furnizării serviciilor
publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare

•
•
•

DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE
Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politicoadministrativ
Creşterea responsabilizării administraţiei publice
Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

• Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor
• Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative www.mira.gov.ro
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STRUCTURA DE SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA,
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI
În cadrul unei întâlniri de lucru cu principalii actori locali participanţi în procesul de elaborare participativă a
Strategiei de dezvoltare economico – socială a judeţului Gorj, s-a stabilit o structură de management, „Centrul
judeţean pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei”, în cadrul căreia implementarea
Strategiei va fi asigurată pe mai multe paliere:
" Secretariatul Centrului judeţean pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei este
indicat a funcţiona în cadrul Consiliului Judeţean Gorj. Secretariatul are rolul de a colecta date şi informaţii,
de a le organiza în diverse baze de date şi de a pune la dispoziţie informaţiile necesare celor care
intenţionează să iniţieze şi să implementeze proiecte privind realizarea Strategiei. Totodată, are rolul de a
facilita procesul de funcţionare a Comitetului de Coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi
evaluarea Strategiei.
" Comitetul de Coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei, în principal,
va monitoriza eficacitatea şi calitatea implementării Strategiei, reprezentând un forum pentru legăturile cu
partenerii sociali şi cu Secretariatul. Astfel, printre rolurile pe care poate să le aibă se pot menţiona:
− Dezvoltarea şi promovarea parteneriatelor, inclusiv a parteneriatelor publice-private, intercomunale şi
intersectoriale
− Asigurarea legăturilor cu structurile din teritoriu, în principal cu primăriile, dar şi cu agenţii economici, cu
organizaţiile neguvernamentale etc.
− Analizarea şi propunerea de modificări la planul de implementare a Strategiei, în funcţie de necesităţile şi
oprtunităţile apărute la nivelul judeţului
− Funcţionarea eficientă a grupurilor de lucru pe cele 5 domenii prioritare de dezvoltare
− Stabilirea procedurilor de lucru în cadrul grupurilor de lucru (componenţă, modalităţi de lucru, periodicitatea
întâlnirilor, documentele informaţionale elaborate etc.)
− Asigurarea comunicării şi a relaţionării interne, la nivelul grupurilor de lucru, cât şi externe, cu Preşedintele
Consiliului Judeţean Gorj, cu Secretariatul, cu beneficiarii din teritoriu etc.
" Grupurile de lucru se organizează pe cele 5 domenii prioritare de dezvoltare a judeţului Gorj, conform
strategiei:
¾ Grupul de lucru pe domeniul agricultură
¾ Grupul de lucru pe domeniul infrastructură
¾ Grupul de lucru pe domeniul mediu şi resurse naturale
¾ Grupul de lucru pe domeniul resurse umane şi mediu de afaceri
¾ Grupul de lucru pe domeniul social
Se recomandă ca în componenţa grupurilor de lucru să intre actorii locali din instituţiile publice, din organizaţiile
neguvernamentale, din societăţile comerciale, care au rol în implementarea Strategiei şi care pot pune la
dispoziţie date şi informaţii relevante pentru iniţierea şi implementarea de proiecte pe domeniile respective.
Grupurile de lucru vor interacţiona prin Secretariat, dar şi direct, cu iniţiatorii/beneficiarii programelor şi
proiectelor de dezvoltare economică şi socială a judeţului.
Transparenţa fluxurilor de informaţii
Transparenţa este un principiu esenţial al funcţionării Comitetul de Coordonare. În acest sens, este indicat ca
să se transmită informaţiile necesare în legătură cu activitatea sa, cu diversele evenimente, către mass media şi
către factorii interesaţi din judeţul Gorj din domeniul în care se face informarea în legătură cu progresul realizat
de Strategie; procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului de Coordonare ar trebui postate pe internet, pe site-ul
Consiliului Judeţean Gorj, sau pe un site propriu, dacă se hotărăşte lansarea unui portal destinat special
Strategiei. Asigurarea transparenţei activităţii Comitetului de Coordonare este o componentă importantă a
activităţii Secretariatului.
Secretariatul poate solicita membrilor grupurilor de lucru să prezinte informaţii scrise cu privire la procedurile
stabilite pentru a informa pe toţi cei interesaţi cu privire la activitatea continuă a Comitetului de Coordonare,
precum şi rapoarte de urmărire cu privire la implementarea acestor proceduri.
Reguli de procedură.
Comitetul de Coordonare elaborează şi aprobă regulile sale de procedură la prima şedinţă, pe baza propunerii
Secretariatului. Regulile de procedură includ următoarele:
•
obiectivele şi sarcinile Comitetului de Coordonare
•
alcătuire (componenţa grupurilor de lucru, eventual, responsabili etc.)
•
întrunirea şedinţelor
•
procese-verbale şi alte tipuri de documente
•
procesul de luare a deciziilor
•
procesul de schimbare a regulilor de procedură.
Deciziile Comitetului de Coordonare sunt luate prin consens, iar conducerea stabilită a Comitetului ar trebui să ia
toate măsurile necesare pentru a se ajunge la consens. Se poate folosi un sistem de vot, însă acesta poate fi mai
puţin eficient în a asigura luarea de decizii nefalsificate în parteneriat. Regulile de procedură ale Comitetului de
Coordonare trebuie să asigure că se vor lua deciziile necesare pentru implementarea Strategiei, inclusiv deciziile
cu privire la alocarea fondurilor, stabilirea priorităţilor, după cum este necesar.
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Grupul de lucru pe
domeniul
INFRASTRUCTURA

Grupul de
lucru pe
domeniul
SOCIAL

D1
D2
D4

D3

D1
D2

STRUCTURA CENTRULUI
JUDEŢEAN PENTRU
IMPLEMENTAREA,
MONITORIZAREA ŞI
EVALUAREA STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI
SOCIALĂ A JUDEŢULUI GORJ
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
JUDEŢEAN GORJ

D1
D2

SECRETARIATUL Centrului Judeţean pentru
Implementarea, Monitorizarea şi Evaluarea
Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a
Judeţului Gorj

D3

Grupul de lucru
pe domeniul
AGRICULTURĂ

Comitetul de
Coordonare pentru
Implementarea,
Monitorizarea şi
Evaluarea Strategiei
de Dezvoltare
Economică şi Socială

INIŢIATIVE / PROPUNERI
DE PROIECTE PENTRU
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
ŞI SOCIALĂ A JUDEŢUL
GORJ

D1
D2

Grupul de
lucru pe
domeniul
RESURSE
UMANE ŞI
MEDIU DE

Grupul de
lucru pe
domeniul
MEDIU ŞI
RESURSE
NATURALE

D1
D2
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Anexe
o

Lista participanţilor la procesul de elaborare a strategiei

o Lista ideilor de proiecte identificate la data de 15 noiembrie
o Harta judeţului Gorj – zone de dezvoltare
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ANEXA A
LISTA PARTICIPANŢILOR LA PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A JUDEŢULUI GORJ
IANUARIE 2007 – NOIEMBRIE 2007
PRIMĂRII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Albeni
Aninoasa
Arcani
Bâlteni
Bălăneşti
Bălăneşti
Băleşti
Băleşti
Bărbăteşti
Bengeşti Ciocadia
Berleşti
Borăscu
BUMBEŞTI JIU
Bustuchin
Căpreni
Ciuperceni
Cîlnic
Cîlnic
Cruşet
Dănciuleşti
Dăneşti
Drăguţeşti
Godineşti
Hurezani
Leleşti
Licurici
Logreşti
Mătăsari
Muşeteşti
Padeş
Plopşoru

Polovragi
Roşia de Amaradia
ROVINARI
Runcu
Samarineşti
Săuleşti
Schela
Scoarţa
Slivileşti
Stăneşti
Stejari
Teleşti
TG. CĂRBUNEŞTI
TG-JIU
TG-JIU
TG-JIU
TISMANA
TURCENI

NUME ŞI PRENUME
Emil Mitru
Ştefan Mandia
Daniel Drumen
Gheorghe Mateescu
Dorel Roşu
Ion Cînepă
Vasile Cârstea
Ion Aninoiu
Constantin Pătraşcu
Victor Geogia
Maria Dumitraşcu
Constantin Ţucu
Constantin Bobaru
Ion Ciocea
Emil Cătănoiu
Mircea Danut Fometescu
Dumitru Vulpe
Sorin Ciocîrlie
Viorel Drăguşin
Ion Andronescu
Ion Popescu
Emilian Rusu
Ion Modroiu
Aurariu Coman
Gheorghe Cârstea
Nicuşor Băluţoiu
Marian Rotaru
Elena Bobic
Ion Băluţă
Ana Negru
Gheorghe Gaspar
Manta Constantin
Viorel Nicolescu
Petre Grigorie
Carmen Catâru
Carmen Iriza
Ilie Toma
Ştefan Făsuescu
Ion Adămescu
Cristinel Faităr
Cristian Mazilu
Filip Dorin
Nicolae Cramete
Gheorghe Modran
Ion Săulescu
Aristide Şerbănescu
Claudiu Pânişoară
Sorin Bucurescu
Vasile Pîrvulescu
Janina Călinoaia
Constantin Drăghici
Iulian Sorin Corici
Florin Cârciumaru
Corina Şuţă
Dumitru Gruescu
Costel Buzianu
Dumitru Drumen
Ion Dumitraşcu

FUNCŢIE
Primar
Primar
Primar
Inspector specialitate
Primar
Viceprimar
Viceprimar
Consilier local
Primar
Primar
Primar
Primar
Viceprimar
Primar
Primar
Primar
Şef SPGC
Referent urbanism, responsabil cu integrarea europeană
Primar
Primar
Viceprimar
Primar
Primar
Viceprimar
Primar
Consilier integrare europeană
Primar
Primar
Primar
Referent
Primar
Primar
Viceprimar
Primar
Referent de specialitate
Referent de specialitate
Şef birou agricultură
Primar
Consilier local
Primar
Referent programe de finanţare
Primar
Primar
Viceprimar
Viceprimar
Primar
Consilier local
Primar
Primar
Primar
Primar
Consilier principal
Primar
Şef serviciu
Inspector
Primar
Viceprimar
Primar
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59.
60.
61.
62.
63.
64.

Ţânţăreni
Ţicleni
Urdari
Văgiuleşti

Maria Vasilescu
Marius Trîncă
Merişor Ilie
Constantin Pârjol
Aurel Băcanu Vladimirescu
Nicolae Hoaga

Vladimir

Primar
Referent
Viceprimar
Primar
Primar
Referent programe de finanţare

INSTITUŢII PUBLICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

AJOFM Gorj
APIA Gorj
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Autoritatea de sănătate publică
Casa de Asigurări de Sănătate
Direcţia Generală penru Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj
Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate
Direcţia Silvică
Direcţia pentru Culturî, Culte şi Patrimoniu
Directia pentru Agricultura si Dezvoltare
Direcţia Judeţeană de Statistică
Direcţia Sanitar Veterinară
Autoritatea de Sănătate Publică

Instituţia Prefectului judeţului Gorj

Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă
Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi
SG Apele Române
Universitatea „Constantin Brâncuşi”,
Facultatea de inginerie
Universitatea „Constantin Brâncuşi”,
Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative

Nume şi prenume
Cristina Iuliana Guţă
Simona Dobra
Gheorghe Fometescu
Liliana Crăc
Ina Blidea
Ion Bălăeţi
Gheorghe Cocină
Ion Bălănescu
Camelia Dorina Popescu
Vasile Picioruşi
Aurel Cojan
Olimpia Bratu
Petre Tomoiu
Gheorghe Popescu
Ion Iliuţă
Elena Cârstoiu
Constantin Dumitraşcu
Bebe Văcaru
Daniel Negrea
Cătălin Ionescu
Daria Popescu
Emil Deaconu
Grigore Popescu
Dumitru Runcanu
Anca Ştirbu
Emil Cătălin Şchiopu
Roxana Gabriela Popa
Moise Bojincă
Ana Maria Diaconu
Laura Magdalena Trocan
Alin Gavrilescu

FUNCŢIE
Inspector principal
Manager public
Director
Şef serviciu MSC
Şef comp. CPMR
Şef serviciu aprovizionare
Director general
Şef birou Strategii, programe, proiecte
Inspector
Director executiv
Director tehnic
Director Economic
Director executiv
Director executiv
Director executiv
Director adjunct
Subprefect
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier juridic
Consilier
Consilier
Şef serviciu
Biolog
Preparator universitar
Şef lucrări
Decan, prof. univ.
Lector universitar
Lector universitar
Lector universitar

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
INSTITUŢIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul

Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean

Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj

Nume şi prenume
Ion Călinoiu
Cornel Popescu
Gheorghe Grivei
Zoica Zamfirescu
Adriana Andriţoiu
Adriana Palaloga
Alina Pătraşcu
Florin Achim
Ana Albulescu
Grigore Andrei
Claudia Popescu
Costel Marcău
Cristian Homescu
Corina Militaru
Iuliana Zamfir
Rodica Moroşanu
Măndica Lupulescu
Mirela Balaci
Ioana Duduială
Ioana Iorgoiu

FUNCŢIE
Preşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Secretar judeţ
Consilier, Purtatorul de cuvânt al preşedintelui C.J.Gorj
Direcţia Arhitect şef, consilier Compartiment Mediu
Direcţia cooperare şi dezvoltare regională, Consilier
Direcţia cooperare şi dezvoltare regională, Consilier
Direcţia de patrimoniu, director executiv
Serviciul IT, informatician
Direcţia cooperare şi dezvoltare regională, director executiv
Serviciul Juridic, Şef serviciu
Serviciul drumuri publice, inginer
Consilier
Consilier
Referent
Referent
Direcţia tehnică, Consilier principal
Consilier
Consilier
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul
Consiliul

Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean
Judeţean

Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj

Denisa Şarapatin
Daniel Raus
Daniela Stricescu
Despina Grofu
Dumitru Popescu
Flavia Raus
Florin Zamfira
Gabi Ungureanu
Gheorghe Buzatu
Ioan Feroiu
Leontin Isuf
Lidia Slivilescu
Luminiţa Trotea
Margareta Merfu
Mariana Argintaru
Marius Bănică
Octavian Morman
Marian Spiroiu
Victoriţa Ungureanu
Zoia Cîrlugea
Puiu Diaconescu
Cristian Bengescu
Eugen Brânzan
Gheorghe Milosteanu
Ion Gheorghe Lipianu
Ion Vulpe
Liliana Luca
Maria Coman
Paraschiva Arapu
Valentin Popa
Ion Argintaru
Sabin Popescu

Consilier
Direcţia Arhitect şef, inginer
Direcţia economică, director executiv
Relaţii publice, consilier
Informatician
Direcţia cooperare şi dezvoltare regională, consilier
Serviciul IT, informatician
Serviciul drumuri publice, inginer
Direcţia de patrimoniu, inginer
Direcţia de patrimoniu, inginer instalator
Serviciul Juridic, Consilier juridic
Serviciul de Resurse Umane, Şef serviciu
Serviciul buget, consilier
Director
Consilier judeţean
Direcţia tehnică, director executiv
Serviciul investiţii, consilier
Serviciul investiţii, inginer instalator
Serviciul contabilitate, consilier
Direcţia de patrimoniu, contabil
Consilier judeţean, preşedinte comisie
Consilier judeţean
Consilier judeţean
Consilier judeţean
Consilier judeţean
Consilier judeţean
Consilier judeţean
Consilier judeţean
Consilier judeţean
Consilier judeţean
Consilier judeţean
Consilier judeţean

AGENŢI ECONOMICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SC ELTOP SA
SNLO
SC ARTEGO SA
SC CARDUM 7
SC MIRFO SA
SC Management AQ SRL
SC UMR Rovinari SA
SC Compelxul Energetic Rovinari
SC Compelxul Energetic Turceni

NUME ŞI
Grigore Cârstea
Grigore Andrei
Ion Vulpe
Cristinel Popescu
Vasile Bălan
Iulian Cămui
Georgeta Iorga
Ion Roşulescu
Adriana Richiter
Mihai Mitu
Gheorghe
Mihai Constantin
Motocu Marian

FUNCŢIE
Director general
Şef birou marketing
Şef serviciu
Director
Consilier director
Director
Şef birou personal
Şef compartiment financiar
Acţionar
Şef birou sisteme management
Consilier probleme vânzări – marketing
Director economic
Director Exploatare Energetică

ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE
ORGANIZAŢIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ANTREC Gorj
Asociaţia Centrul Român pentru Comunicare,
filiala Gorj
Asociaţia animatorilor şi monitorilor pentru copii
şi tineret „Tineri fără frontiere”
Asociaţia pentru Dezvoltare Locală şi Parteneriat
Comunitar – Polovragi (ADLPC)

Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală

Nume şi prenume

FUNCŢIE

Constantin Jerca

Vicepreşedinte

Ion Augustin Spineanu

Preşedinte

Alina Turbăceanu
Marian Şindrinaru
Elen Irina Sârbu
Gheorghe Epure
Liliana Adămescu
Camelia Făsuescu
Constantin Călinescu
Bianca Mirela Creţu
Antonio Tomoniu
Florin Păsătoiu

Director departament relaţii internaţionale
Membru
Resp. Dept. Media – Comunicare
Director executiv
Membru
Vicepreşedinte
Membru
Membru
Membru
Director executiv
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Asociaţia Tineret şi Dezvoltare Regională
Asociaţia Vasiliada – Filiala Târgu Jiu
Consorţiul pentru Reconstrucţia Zonelor Miniere
din judeţul Gorj
Confederaţia Sindicatelor Democratice din
România
Cartel ALFA
Euro House Network Ţânţăreni
Fundaţia „S.O.S. Copiii Gorjului”
Fundaţia Dialog Social Tg. Jiu
Fundaţia pentru Tineret DEL

Fundaţia Tismana
Ghi Laso Rromano
Obştea Moşnenilor Ţopeşti, Nedeea Mare,
Tismana

Marian Ancuţa
Georgeta Brânzan
Iuliana Enulescu

Director executiv
Director executiv
Secretar

Marian Nicu

Director executiv

Vasile Mija

Preşedinte

Alexandru Spiţă
Maria Vasilescu
Doina Cristea
Maria Tomescu
Ileana Bărăgan
Marioara Băltăreţu
Valentin Târbină
Nelu Pavel
Daniela Văduva
Alin Bobu
Vasile Surcel
Marian Crăete
Nicuşor Daniel Căpriţa
Marcel Ciulei
Gheorghe Mărculescu
Simion Butiuc

Vicepreşedinte
Membru
Preşedinte
Psiholog / coordonator Centru de zi
Logoped
Coordonator programe
Preşedinte
Preşedinte
Membru
Membru
Responsabil departamentul cultural
Voluntar
Voluntar
Preşedinte
Preşedinte
Vicepreşedinte
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ANEXA B

LISTĂ DE IDEI DE PROGRAME ŞI PROIECTE IDENTIFICATE PÂNĂ LA
DATA DE 15 NOIEMBRIE 2007
DOMENIUL AGRICULTURĂ
PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII ÎN ZONELE RURALE ŞI MONTANE
P1:

"

Creşterea competitivităţii fermelor agricole şi a întreprinderilor din mediul rural
Înfiinţarea de ferme pomicole şi viticole – cultură, prelucrare, desfacere
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes (exemple: comunele Câlnic, Fărcăşeşti, Urdari, Bâlteni,
Albeni, Aninoasa)
Parteneri: FPDL, SNLO, Complexul energetic Rovinari
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi
silvic

"

Înfiinţarea de centre zonale specializate în reproducţia de rase superioare, cu înalt potenţial genetic, în domeniul
zootehnic
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes (exemple: CL Bâlteni, CL Albeni)
Parteneri: Fermieri, DADR, DSVS, APIA
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura: Îmbunătăţirea calităţii genetice a bovinelor

"

Înfiinţarea unui centru de marketing zonal pentru colectare, prelucrare şi valorificare la standarde europene a
produselor agro-zootehnice (inclusiv lapte, castane, fructe de pădure, miere de albine etc.)
Iniţiator: Asociaţia intercomunitară
Parteneri: CJ Gorj, centre de consultanţă, consilii locale, Asociaţia micilor fermieri, Consiliile locale din
zonele de interes (exemple: CL Albeni, CL Ţânţăreni), APDPR, ADR, APIA, OJCA, Agenţia de
Mediu, DJSV
Alte entităţi: fermierii, bănci, angrosiştii
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi
silvic, Obiectivul strategic – Îmbunătăţirea competitivităţii fermelor comerciale şi de semisubzistenţă

"

Organizarea unor ferme performante pentru a obţine produse ecologice de calitate şi în cantitatea
corespunzătoare
Iniţiator: Asociaţii ale fermierilor
Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes, ONG-uri
Alte entităţi: APIA, OJCA, DADR
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi
silvic

"

Tehnologia modernă şi tânărul fermier din mediul rural
Iniţiator: Centrul de consultanţă agricolă
Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes, centre specializate de instruire
Alte entităţi: tinerii, familiile acestora, asociaţii, DADR
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi
silvic

P2:

"

Sprijinirea iniţiativelor locale în vederea constituirii de structuri viabile care să exploateze
eficient terenurile agricole şi care să poată accesa finanţări pentru dezvoltare
Exploataţii agricole prin asocierea fermierilor din mediul rural
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: Fermierii
Alte entităţi: ONG-uri, DADR, APIA, OJCA
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Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi
silvic

"

Organizarea producătorilor agricoli în asociaţii profesionale în diferite domenii de activitate
Responsabil: OJCA
Parteneri: Primăriile din zonele de interes, Producătorii agricoli, Reprezentanţi ai DADR, APIA, APDRP, CJ,
Unităţi de procesare a produselor agricole, ONG-uri
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi
silvic

"

Cluburile tinerilor fermieri (instruire, informare, consultanţă, schimburi de experinţă pentru fermieri şi pentru
specialiştii din cadrul primăriilor)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi
silvic

"

CENTRE DE INFORMARE ŞI CONSILIERE ÎN DOMENIUL AGRICOL
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi
silvic

P3:

"

Diversificarea economiei rurale şi a spaţiului rural
Constituirea în localităţile cu posibilitati de irigaţii a asociaţiilor sau organizaţiilor utilizatorilor de apa pentru
irigaţii
Responsabil: Primăriile din zonele de interes
Parteneri: Producătorii agricoli, Exploataţii agricole, Reprezentanţi ai OJCA, APIA, APDRP, CJ Gorj,
Reprezentanţi ai SNUAI
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 3 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi

diversificarea economiei rurale, Obiectivul strategic – Creşterea atractivităţii zonelor rurale, Obiectivul
specific – Crearea şi modernizarea infrastructurii rurale

"

Constituirea la nivelul fiecărei localităţi de asociaţii a proprietarilor de terenuri, care să achiziţioneze şi să
utilizeze utilaje agricole, în cadrul asociaţiilor, pentru propriile exploataţii agricole
Responsabil: OJCA
Parteneri: Primăriile din zonele de interes, Producătorii
Reprezentanţi ai DADR, APIA, APDRP, CJ, ONG-uri

agricoli,

Deţinătorii

de

utilaje

agricole,

Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi
silvic

"

Crearea unor sistem de servicii integrate pentru agroturism (pensiuni pentru cazare şi masă + trasee pentru
petrecerea timpului liber – stâni, monumente, drumeţii montane, meşteşuguri tradiţionale, evenimente
locale + alte locaţii în care se pot servi meniuri tradiţionale + servicii de suport a agroturismului –
spălătorie, transport etc.)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale

"

Crearea centrelor de tradiţii populare din zona sub – montană (meşteşuguri, obiceiuri, ocupaţii tradiţionale –
creşterea animalelor, ţesutul, dărăcitul, dogăritul etc.)
Oportunităţi de finanţare:
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale
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"

Cooperaţia de Consum – componentă a dezvoltării rurale în perioada 2007 – 2013. Dezvoltarea reţelei de
magazine, a unităţilor de alimentaţie publică a unităţilor de producţie şi prestări servicii ale Cooperaţiei de
Consum din judeţul Gorj
Oportunităţi de finanţare:
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale

"

Dezvoltarea de societăţi comerciale posesoare a unor utilaje agricole performante, care să fie închiriate sau
care să efectueze lucrări agricole specifice pe bază de comenzi, contracte, cu facilităţi la plata acestora (plata
în rate, la valorificarea recoltelor etc.)
Oportunităţi de finanţare:

- Creditul rural şi sistemul de garantare pentru fermierii şi firmele din mediul rural, în special pentru clasa
mijlocie (Programul Fermierul)

PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU AMELIORAREA TERENURILOR AGRICOLE DIN ZONA MONTANĂ ŞI SUBMONTANĂ

P1:

"

Dezvoltare economică durabilă a exploataţiilor forestiere şi a zonelor montane.
Ameliorarea şi amenajarea suprafeţelor agricole din zona montană şi submontană, inclusiv a golurilor alpine
Responsabil: Asociaţii agricole sau Asociaţia untilizatorilor de păşuni sau Asociaţia montană
Parteneri: Primăriile din zonele de interes, DADR, APIA, APDRP, CJ
Factori implicaţi: Proprietarii de terenuri, Societăţi comerciale
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 2 – Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale

"

Amenajamente silvice în zonele cu defrişări de păduri
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 2 – Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale,
Obiectivul strategic – Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere

"

Stimularea cercetării aplicative, adaptată diverselor zone şi tipuri de agricultură (atragerea/menţinerea
specialiştilor, promovarea tehnologiilor moderne etc.)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 2 –

Creşterea competitivităţii economice prin cercetare - dezvoltare şi inovare, Domeniul major de intervenţie –
Cercetarea în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi în vederea obţinerii de
rezultate aplicabile în economie

PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU EXPLOATAREA EFICIENTĂ A LUCIULUI DE APĂ
P1:

"

Dezvoltarea pescuitului durabil şi a acvaculturii
AMENAJĂRI PISCICOLE
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes (exemple: Bâlteni, Plopşoru, Urdari, Turceni, Ţânţăreni,
Padeş, Tismana)
Parteneri: Proprietarii de luciu de apă din zonele de interes, AJVPS

"

Popularea lacurilor de acumulare din nordul judeţului cu păstrăvi şi înfiinţarea de zone de recreere
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial pescuit şi acvacultură

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ

PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI
P1:

"

Modernizarea infrastructurii de transport regionale
Modernizarea şi integrarea în circuitul zonal a aerodromului de la Stăneşti
Responsabil: APL din zonele de interes
Parteneri: CJ Gorj
Oportunităţi de finanţare:
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- Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS Transport), Axa prioritară 2: Modernizarea şi

dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui
sistem naţional durabil de transport, Domeniul Major de Intervenţie – Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii de transport aerian

"

Realizarea de reţele moderne de drumuri pentru localităţile traversate de viitoare drumuri rapide sau expres
Iniţiator: Ministerul Transporturilor, CJ Gorj
Parteneri:
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS Transport), Axa prioritară 2: Modernizarea şi dezvoltarea

infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem
naţional durabil de transport, Domeniul Major de Intervenţie – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii
rutiere

"

Modernizarea drumurilor de legătură cu alte judeţe
Exemple de drumuri:
• Târgu Jiu – Schela – Uricani (judeţul Hunedoara), pentru a transforma comuna Schela într-o zonă de
turism rural, sat de vacanţă etc.,
• Tălpăşeşti – Stroieşti – Runcu – Cheile Sohodolului – Valea de peşti (judeţul Hunedoara), pentru impactul
turistic,
• Stăneşti – Vaideei – Straja (judeţul Hunedoara),
• Novaci – Rânca – Obârşia Lotrului – Voineasa (judeţul Vâlcea),
• Polovragi – Petrimanu – Voineasa (judeţul Vâlcea)
• Turceni – Mătăsari – Strâmba – Vulcan (judeţul Hunedoara) etc.
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale
de transport, Domeniul Major de Intervenţie – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene,
străzi urbane

- Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS Transport), Axa prioritară 2: Modernizarea şi dezvoltarea

infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem
naţional durabil de transport, Domeniul Major de Intervenţie – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii
rutiere

P2:

"

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport judeţene şi interjudeţene
Drum rapid (4 benzi) pe relaţia Petroşani – Tg. Jiu – Filiaşi - Craiova
Iniţiator: Ministerul transporturilor
Parteneri: Asociaţia transportatorilor, ADR, Bănci
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS Transport), Axa prioritară 2: Modernizarea şi dezvoltarea

infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem
naţional durabil de transport, Domeniul Major de Intervenţie – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii
rutiere

"

Drum rapid (4 benzi) pe relaţia Drobeta Tr. Severin – Tg. Jiu – Rm. Valcea
Iniţiator: Ministerul transporturilor
Parteneri: Asociaţia transportatorilor, ADR, Bănci
Oportunităţi de finanţare:

-

"

Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS Transport), Axa prioritară 2: Modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui
sistem naţional durabil de transport, Domeniul Major de Intervenţie – Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii rutiere

Modernizarea drumurilor judeţene (exemple: 675B, 661, 662, 665, 673, 674, 672, 671B, 675 etc.)
Iniţiator: CJ Gorj
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Parteneri:

Consiliile locale din zonele de interes (exemple: Albeni, Ţânţăreni, Săuleşti, Borăscu, Urdari,
Ioneşti, Turceni, Godineşti, Tismana, Peştişani, Hurezani, Văgiuleşti, Motru, Glogova, Târgu
Cărbuneşti etc.)

Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale
de transport, Domeniul Major de Intervenţie – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene,
străzi urbane

"

Reabilitarea drumurilor judeţene (exemplu: Drăguţeşti, Daneşti, Scoarţa – etc.)
Responsabil: CJ Gorj
Parteneri: Primăriile din zonele de interes (exemple: Drăguţeşti, Dăneşti, Scoarţa etc.)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale
de transport, Domeniul Major de Intervenţie – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene,
străzi urbane

P3:

"

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport comunale
Reabilitarea drumurilor comunale
Responsabil: Primăriile din zonele de interes
Parteneri: Primăriile din zonele de interes (exemple: primăriile Bălăneşti, Crasna, Albeni etc.), CJ Gorj,
Ministerul transporturilor, Ministerul dezvoltării
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale

"

Racordarea localităţilor montane la drumul de creastă
Iniţiator: APL din zonele de interes
Parteneri: CJ Gorj, ANTREC
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,

Domeniul Major de Intervenţie – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

"

Modernizarea drumurilor comunale
Exemple de drumuri:
•
DC 38 A – DC 40 A ŞI A DRUMULUI DE EXPLOATARE STEJARI – DĂNCIULEŞTI
Iniţiator: CL Stejari
Parteneri: CL Hurezani, CL Dănciuleşti, CJ Gorj
Alte entităţi: agenţi economici executanţi, ISC, APM
• DC + DJ VLADIMIREŞTI - NEGRENI
Iniţiator: Asociaţia intercomunitară de dezvoltare a infrastructurii
Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes
Alte entităţi: agenţi economici executanţi, ISC, APM
•
DC 44, 45, 43, 21, 25, 27, 50 şi 51
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes, CJ Gorj, Ministerul Transporturilor
•
DC din zonele de interes
Oportunităţi de finanţare:

Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale,

"

Modernizarea sistemului de iluminat pe toate drumurile publice comunale cu tehnologie LED, conform
Directivei EC (modelul Târgu Jiu)
Iniţiator: Asociaţia intercomunitară de dezvoltare a infrastructurii
Parteneri: primăriile din zonă
Alte entităţi:
agenţi economici specializaţi, instituţii publice şi alţi agenţi economici din zonă
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Oportunităţi de finanţare:
Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale,
Obiectivul strategic

"

Realizarea unei reţele de transport pe cablu, în zonele Schela, Rânca şi în zonele adiacente, existând şi
posibilitatea de interconectare cu judeţe limitrofe (VL-SB-HD-MH)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenţie – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

"

Promovarea şi dezvoltarea transportului urban al persoanelor folosind bicicleta şi derivatele acesteia (triciclu,
pentru bagaje etc.) în care sens ar trebui creată o infrastructură corespunzătoare constând în:
– piste betonate asfaltate special;
– crearea unui stoc de biciclete în gestiunea primăriilor, care să poată fi închiriate de doritori sau de cei
care vizitează oraşul;
– crearea unei reţele de magazine şi ateliere de piese de schimb şi reparaţii specifice;
– locuri de parcare corespunzătoare în locurile aglomerate etc.

PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE UTILITĂŢI
P1:

"

Îmbunătăţirea infrastructurii de alimentarea cu apă
Alimentare cu apă potabilă şi evacuare apă uzată în bazinul râului Gilort
Responsabil: Primăria Novaci sau Asociatia localităţilor beneficiare sau CJ Gorj
Parteneri: Primăriile Bengeşti-Ciocadia, Bumbeşti Piţic, Săcelu, Baia de Fier, Polovragi, Prigoria, Albeni,
Scoarţa, Târgu Cărbuneşti, Jupâneşti
Factori implicati: Ministerul mediului, Ministerul dezvoltării, Posibili parteneri privati
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă, Domeniul major de intervenţie - Extinderea / modernizarea sistemelor de apă / apă
uzată

"

Sisteme centralizate de alimentare cu apă
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes, CJ Gorj
Oportunităţi de finanţare:

Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

"

Alimentare cu apă în zona Albeni, Vladimir, Săuleşti etc., datorită secării fântânilor ca urmare a dispariţiei
pânzei freatice
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: CJ Gorj
Oportunităţi de finanţare:

Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

P2:

"

Îmbunătăţirea infrastructurii de reţele de canalizare
Realizarea de sisteme modulare de canalizare şi epurare bio-bacteriologică
Iniţiator: APL din zonele de interes
Parteneri: Agenţia de mediu, CJ Gorj, ONG
Oportunităţi de finanţare:

Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

"

Sistem centralizat de canalizare şi colectare a apelor uzate şi pluviale
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: Consiliile locale, CJ Gorj
Oportunităţi de finanţare:

Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
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P3:

Îmbunătăţirea operării şi a managementului deşeurilor

"

Sistem de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes, CJ Gorj, Agenţia de mediu, ONG-uri, Ministerul Mediului
Oportunităţi de finanţare:

Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIOCULTURALE
P1:

"

Sprijinirea reabilitării zonelor de interes istoric, turistic şi cultural
Program integrat de valorificare a arhitecturii tradiţionale prin cointeresarea proprietarilor în
păstrarea, reabilitarea şi integrarea în circuitul turistic rural a caselor ţărăneşti, negustoreşti şi
boiereşti
Iniţiator: APL din zonele de interes
Parteneri: CJ, ONG-uri, ANTREC
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenţie – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

"

Conservarea obiectivelor din vechile centre rurale şi restaurarea clădirilor de interes
arhitectonic: şcoli vechi, centre de cultură etc.

Responsabil: APL din zonele de interes
Parteneri: CJ Gorj, ONG-uri etc.
Oportunităţi de finanţare:
Programul Naţional de dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale

"

Revitalizarea vechilor meşteşuguri tradiţionale – olărit, prelucrare păr de capră, împletituri, sculptură, lemn
artizanal etc. – în zonele Glogova, Ştefăneşti, Găleşoaia (olărit), Bărbăteşti (prelucrare păr de capră),
Polovragi, Tismana (artizanat) etc. şi în localităţile cu cu cătune cu populaţie de rudari (exemple: Albeni, Baia
de Fier etc.)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale, Obiectivul strategic – Creşterea atractivităţii zonelor rurale, Obiectivul specific –
Protejarea patrimoniului cultural şi rural

"

Realizarea unor sate de vacanţă cu locuri de campare, inclusiv prin strămutarea unor case tradiţionale
valoroase din punct de vedere arhitectural arhitectural (exemple: Bumbeşti Jiu, Polovragi, Crasna, Drăgoeni,
Albeni, Schela, Stăneşti, Runcu, Padeş, Tismana etc.)
Oportunităţi de finanţare:

"

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale, Obiectivul strategic

Dezvoltarea structurilor de primire pentru turismul religios (exemple: mănăstirile din zonele Tismana,
Polovragi, Crasna, Strâmba, Târgu Cărbuneşti, Lainici etc.)
Oportunităţi de finanţare:

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale

"

Crearea unei infrastructuri corespunzătoare pentru ca, în ansamblu, capodoperele brâncuşiene să devină un
veritabil loc de pelerinaj turistico – cultural de nivel european (inclusiv un muzeu dedicat vieţii şi operei lui
Brâncuşi, cuprinzând documente originale şi cópii, fotografii, cópii după operele reprezentative, filme
documentare, cărţi dedicate operei şi vieţii geniului gorjean etc.)
Oportunităţi de finanţare:
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- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,

Domeniul Major de Intervenţie – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

P2:

"

Îmbunătăţirea infrastructurii de agrement
Transformarea lacului de acumulare din Sâmbotin într-un centru de agrement
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,

Domeniul Major de Intervenţie – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale,
Obiectivul strategic

"

Iniţierea unei reţele de locuri de patinaj pe gheţă sau pe role
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,

Domeniul Major de Intervenţie – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale,
Obiectivul strategic

"

Transformarea canalelor de apă ale termocentralelor în baze de agrement şi sporturi nautice – caiac, canoe,
biciclete pe apă
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,

Domeniul Major de Intervenţie – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

"

Amenajarea pe dealurile apropiate municipiului sau oraşelor judeţului a unor trasee de cicloturism, mountainbike etc., de diferite nivele de de dificultate
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,

Domeniul Major de Intervenţie – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale,
Obiectivul strategic

"

Reabilitarea zonelor miniere în care există formate cratere pentru a fi puse în circuitul turistic (aceste
cratere se pot umple cu apă şi transforma în zone de agrement, ca în Germania de est unde au existat
situaţii similare terenurilor pe care au fost exploataţii miniere ca în Gorj)
Oportunităţi de finanţare:
- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,
Domeniul Majore de Intervenţie – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale,
Obiectivul strategic

"

Amenajarea în carierele zonei Mătăsari – Rovinari – Motru a unui traseu pentru curse Off Road (concursuri
internaţionale)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,

Domeniul Major de Intervenţie – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

Programul Naţional de dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale, Obiectivul strategic
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P3:

"

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Construirea pe domeniul public, în zonele balnearo-turistice, de utilităţi sanitare (sanatorii) necesare în primul
rând bătrânilor
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,

Domeniul Major de Intervenţie – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii social, Domeniul
Major de Intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

"

Realizarea de locuinţe sociale sau campus studenţesc în unităţile militare dezafectate (exemplu: din Târgu
Jiu)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
Major de Intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

"

Realizarea de cămine de bătrâni în bazele dezafectate a UM (exemple: Pojoreni şi Iezureni)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii social, Domeniul
Major de Intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

" Reabilitarea/modernizare/dezvoltarea (extensie prin construcţie nouă) şi echiparea infrastructurii

serviciilor sociale (exemplu: Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale
Tg-Jiu)

Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii social, Domeniul
Major de Intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

" Înfiinţarea in municipiul Tg-Jiu a unui Centru de zi de recuperare motorie şi neuromotorie de tip
ambulatoriu pentru persoanele cu handicap.

Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii social, Domeniul
Major de Intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

"

Realizarea de tabere de copii în bazele dezafectate ale UM (exemple: Rânca, Bâlta – comuna Runcu)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,

Domeniul Major de Intervenţie – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii social, Domeniul
Major de Intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

"

Realizarea de tabere studenţeşti (exemplu: la Rânca)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,

Domeniul Major de Intervenţie – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

"

Realizarea de unităţi sanitare şi de case de cultură pentru studenţi
Iniţiator: Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu
Parteneri: Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport, DSP Gorj, CJ Gorj, consiliile locale din zonele de interes
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
Major de Intervenţie – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

46

ST R A T E G I A DE DE Z V O L TA R E SO CI O - E C O N O M I C Ă A J U DE Ţ UL U I G O R J 2 00 7- 2 01 3

P4:

"

Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie şi cercetare
Dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de cercetare tehnică şi inovaţie
Iniţiator: Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu
Parteneri: CJ Gorj, CL Tg. Jiu, agenţi economici
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii social, Domeniul
Major de Intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

P5:

"

Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate
Centre de sănătate
Reponsabil: APL din zonele de interes
Parteneri: Autoritatea de Sănătate Publică (ASP)
Alţii: Cabinete medicale individuale
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale integrate

"

Sporirea numărului de locaţii specializate pe grupuri ţintă prin transformarea clădirilor rămase disponibile
(vezi C.E.T. Târgu Jiu, unităţi militare, utilităţi industriale care şi-au restrâns activitatea) în locuinţe sociale
pentru tineri, bătrâni sau persoane aflate în situaţii critice, sau în spaţii pentru şcoli, grădiniţe, aziluri etc.
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale integrate

"

Centru judeţean de investigaţii medicale în ambulatoriu
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie – Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

"

Extindere şi dotare structuri de îngrijire şi asistenţă socială (exemple: Complexele de la Dobriţa şi Suseni,
comuna Runcu)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

"

Reabilitare, amenajare şi modernizare structuri de îngrijire şi asistenţă socială (exemplu: Complexul de la
Suseni, comuna Runcu)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

"

Extindere capacitate, reabilitare, amenajare şi modernizare structuri de îngrijire (exemplu: Complexul de
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi Bâlteni)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie – Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

"

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Spitalului Judeţean Gorj, inclusiv îmbunătăţirea calităţii serviciilor
oferite prin sistemul de urgenţă
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie – Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
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PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
COMUNICAŢII
P1:

"

Crearea infrastructurii pentru dezvoltare tehnologică
Realizarea unui sistem informatic la nivel judetean pentru (a) un management informatizat, eficient, integrat,
(b) realizarea arhivei electronice (c) promovarea zonei
Responsabil: CJ Gorj
Parteneri: Primării din zonele de interes, Prefectura, Companii IT, Guvernul Romaniei
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 3 –
Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public, Domeniul major de intervenţie –
Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei

"

Realizarea unui sistem informatic geografic pentru baza de date a judeţului Gorj
Responsabil: CJ Gorj
Parteneri: Primării din zonele de interes, Prefectura, Companii GIS, OJC
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 3 –
Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public, Domeniul major de intervenţie –
Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei

P2:

"

Crearea infrastructurii pentru comunicaţii
Proiect de realizare a unei reţele de comunicaţii şi informatizare la nivel judeţean prin fibră optică pentru
transmisii de date, acces internet, video şi audio conferinte, e-mail
Responsabil: CJ Gorj
Parteneri: Primării din zonele de interes, Prefectura, Companii de comunicaţii, Unităţi de învăţământ şi
medicale, Guvernul României, Asociaţia intercomunitară de dezvoltare a infrastructurii
informaţionale din zona 3 A, ONG-uri
Alte entităţi:
MCTI, agenţi economici specializaţi, instituţii publice şi alţi agenţi economici din zonele de
interes.
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 3 –
Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public, Domeniul major de intervenţie –
Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne

"

Centre de avertizare în caz de dezastre naturale şi calamităţi
Iniţiator: CJ Gorj
Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes, Ministerul Mediului
Alţii implicaţi: INMH, Apele Române, Centre de seismologie
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul

Major de Intervenţie – Îmbunăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă

DOMENIUL MEDIU SI RESURSE NATURALE
PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU PROTECŢIA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI
P1:

"

Extinderea utilizării sistemelor de epurare a apelor uzate
Program de management integrat al sistemelor de apă potabilă şi apă uzată în judeţul Gorj
Responsabil: Asociaţii intercomunale
Parteneri: Primăriile din zonele de interes
Factori implicaţi: societatea civilă, Ministerul mediului, Agentia de protectia mediului şi Apele române, DSP,
ASP, ONGuri de protecţia mediului, Mass media locală şi regională, Companii private (care investesc
în / şi opereaza statii de epurare si puturi)
Oportunităţi de finanţare:
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- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă, Domeniul major de intervenţie - Extinderea / modernizarea sistemelor de apă / apă
uzată

"

Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi tratare, respectiv canalizare şi staţii de epurare
(pentru localităţi având mai mult de 2000 de locuitori echivalenţi)
Iniţiator: Consiliile locale şi primăriile din zonele de interes
Parteneri: Agenţia de Dezvoltare Regională, autoritatea competentă în domeniul mediului, ONG-uri
Beneficiari: comunităţile locale din zonele de interes, instituţii publice, agenţi economici
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă, Domeniul major de intervenţie - Extinderea / modernizarea sistemelor de apă / apă
uzată

"

SISTEME DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: CJ Gorj
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă, Domeniul major de intervenţie - Extinderea / modernizarea sistemelor de apă / apă
uzată

"
P2:

"

Proiecte de conştientizare, mediatizare şi educaţie ecologică
EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE GESTIONARE A DEŞEURILOR
MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR DIN JUDEŢUL GORJ
Responsabil: CJ Gorj
Parteneri: Primăriile din 70 de comune, oraşe şi municipii
Factori implicati: societatea civilă, APM Gorj, ONGuri de mediu, Mass media locală şi regională, Instituţii de
învăţământ
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de

management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate, Domeniul major de intervenţie Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de
management al deşeurilor

"

Colectarea selectivă a deşeurilor
Iniţiator: Asociaţii intercomunale
Partener. Agenţia de Mediu, sector privat
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de

management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate, Domeniul major de intervenţie Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de
management al deşeurilor

"

Managementul integrat al deşeurilor
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: CJ Gorj
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de

management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate, Domeniul major de intervenţie Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de
management al deşeurilor

"

Modernizarea serviciului de salubritate (dotare, extindere, infrastructură, management)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate, Domeniul major de intervenţie -
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Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de
management al deşeurilor

"

Utilizarea deşeurilor de rumeguş în vederea obţinerii de combustibil solid (brichetarea rumeguşului)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 4 –
Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice,
Domeniul major de intervenţie – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei
verzi

"

Utilizarea deşeurilor combustibile (textile, lemn, cauciuc, PET, carton) în producerea de energie alternativă
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 4 –
Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice,
Domeniul major de intervenţie – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei
verzi

"

Campanii de informare, mediatizare şi promovare privind managementul integrat al deşeurilor
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 6 – Asistenţă tehnică, Domeniul major
de intervenţie – Sprijin pentru informare şi publicitate

"

Campanii de conştientizare a populaţiei privind efectul deşeurilor peroculoase din gospodării
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 6 – Asistenţă tehnică, Domeniul major
de intervenţie – Sprijin pentru informare şi publicitate

"

Dezvoltarea unui sistem de management al deşeurilor periculoase
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de

management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate, Domeniul major de intervenţie Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de
management al deşeurilor

P3:

"

Protejarea biodiversităţii şi managementul habitatelor naturale şi a zonelor protejate
PROGRAM DE PROTEJARE A HABITATULUI NATURAL AL JUDETULUI GORJ
Responsabil: Asociatii intercomunale
Parteneri: Primăriile din zonele de interes, Romsilva, Ministerul mediului, Agentia de protectia mediului si
Apele romane, ONG-uri de protectia mediului, Mass media locala si regionala, Institutii de cerecetare
(geo, speo, hidro)
Factori implicati: societatea civila
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 4 – Implementarea Sistemelor

Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, Domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea
infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000

"

Lucrări de amenajare şi ameliorare silvică, inclusiv zone de protecţie cinegetică, în toată zona
Iniţiator: Direcţia silvică
Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes, ONG-uri din domeniul mediului
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 2 – Îmbunatatirea mediului si a zonelor rurale,
Obiectivul strategic – Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere

"
"

Lucrări de corectare torenţi
Protejarea şi administrarea eficientă a ariilor naturale protejate (proiecte dezvoltate de către custozi şi
autorităţi locale)
Iniţiator: Custozii de arii protejate
Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes, ONG-uri, Direcţia Silvică
Oportunităţi de finanţare:
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- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 4 – Implementarea Sistemelor

Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, Domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea
infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000

"

Dezvoltarea unui turism durabil
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

"

CONSTITUIREA DE NOI ZONE PROTEJATE ŞI DECLARAREA DE NOI MONUMENTE ALE NATURII ÎN
VEDEREA CONSERVĂRII BIODIVERSITĂŢII ŞI A HABITATELOR NATURALE DE LA NIVELUL
JUDEŢULUI GORJ
Iniţiator: Universitatea „Constantin Brâncuşi”
Parteneri: Agenţia de protectia mediului, Primăriile din zonele de interes, Ministerul mediului, Apele romane
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 4 – Implementarea Sistemelor

Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, Domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea
infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000

"

Campanii de informare, mediatizare şi promovare privind conservarea bio-diversităţii şi a habitatului natural
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 6 – Asistenţă tehnică, Domeniul major
de intervenţie – Sprijin pentru informare şi publicitate

P4:

"

Realizarea infrastructurii pentru prevenirea riscurilor naturale si a unui sistem integrat de
monitorizare si interventie rapida in caz de dezastre naturale
MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI DIN JUDEŢUL GORJ
Responsabil: APM Gorj
Parteneri: CJ Gorj, consiliile locale din zonele de interes, A.D.N. (drumuri), producători energie, chimice,
construcţii, agro-alimentare, ONG-uri de mediu care monitorizează
Factori implicaţi: societatea civilă

"

Amenajarea albiei râului Gilort care tranzitează localităţile Albeni, Tărgu Cărbuneşti, Jupâneşti, Bărbăteşti,
Săuleşti, Aninoasa, Brăneşti, Ţânţăreni, Vladimir
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: Apele Române
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Medi bu), Axa Prioritară 5 – Implementarea

infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, Domeniul
major de intervenţie - Protecţia împotriva inundaţiilor

"

Studiu pilot privind cauzele şi evoluţia alunecărilor de teren din zonele de interes (exemplu: Roşia de
Amaradia, Bustuchin, Berleşti)
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: proprietarii de terenuri din zonele de interes

"

AMENAJARE ŞI REGULARIZARE CANALE DE IRIGAŢII
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: proprietarii de terenuri din zonele de interes

"

Consolidarea terenurilor în vederea reducerii riscurilor de alunecări şi inundaţii
Iniţiator: APL din zonele de interes
Parteneri: IEELIF, SNLO, Petrom
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 2 – Îmbunatatirea mediului si a zonelor rurale,

Obiectivul strategic – Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere, Obiectivul specific –
Extinderea suprafeţelor forestiere pe terenurile non-agricole pentru a contribui la reducerea eroziunii
solului, la prevenirea inundaţiilor
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- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 5 – Implementarea infrastructurii

adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de
intervenţie – Protecţia împotriva inundaţiilor.

"

Dezvoltarea unui sistem GIS de gestionare a unei baze de date privind riscul de alunecări de teren şi
inundaţii
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 3 –
Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul major de intervenţie –
Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei

"

Regularizarea albiilor râurilor din judeţul Gorj
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: proprietarii de terenuri din zonele de interes, Apele Române, CJ Gorj
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 2 – Îmbunatatirea mediului si a zonelor rurale,

Obiectivul strategic – Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere, Obiectivul specific –
Extinderea suprafeţelor forestiere pe terenurile non-agricole pentru a contribui la reducerea eroziunii
solului, la prevenirea inundaţiilor

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 5 – Implementarea infrastructurii

adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de
intervenţie – Protecţia împotriva inundaţiilor.

P5:

"

Reducerea impactului negativ asupra mediului generat de activităţi economice şi tehnologii
învechite, inclusiv reconstrucţia ecologică a siturilor afectate
Reconstrucţia ecologică a terenurilor eliberate de sarcini tehnologice din industria minieră şi valorificarea
lor turistică şi economică (prin amenajare de lacuri etc.)
Iniţiatori: agenţi economici
Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes, autoritate de mediu
Alţii: ONG-uri
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de

management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate, Domeniul major de intervenţie –
Reabilitarea zonelor poluate istoric

"

Încadrarea în valorile limită de emisie a poluanţilor specifici (pulberi SO2, NOX) rezultaţi din producerea
energiei electrice în termocentrale
Iniţiator: Complexele energetice Turceni şi Rovinari
Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes (exemplu: Turceni, Plopşoru, Brăneşti, Ioneşti, Rovinari,
Bâlteni)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 3 – Reducerea poluării provenite

de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate, Domeniul major de intervenţie –
Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot)

"

Împădurirea tuturor colinelor şi dealurilor care au fost exploatate abuziv
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes (exemple: Săuleşti, Aninoasa)
Parteneri: Direcţia Silvică, consiliile locale din zonele de interes (exemplu: C.L. Albeni)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 2 – Îmbunatatirea mediului şi a zonelor rurale

"

Ecologizarea pânzei de ape freatice pentru potabilizarea apei, îndeosebi în zona de minerit la suprafaţă
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 2 – Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale

"

Redarea în circuitul agricol a haldelor, prin tehnologii moderne care să asigure refertilizarea (aprox. 17000
ha din judeţul Gorj)

PROGRAM termo-centrale: Eliminarea spulberărilor din depozitele de zgură şi cenuşă aflate în
exploatare
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"

Schimbarea tehnologiei de depozitare (din hidro-amestec în fluid dens)
Domeniu sonde:
• Lucrări de consolidare la sondele identificate cu alunecări de teren
• Lucrări de abandonare sonde cu reconstrucţia ecologică a terenurilor poluate istoric cu hidrocarburi
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate, Domeniul major de intervenţie –
Reabilitarea zonelor poluate istoric

"

Amenajarea şi reutilizarea terenurilor degradate de industria minieră
Iniţiator: SNLO
Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes (exemple: Rovinari, Bâlteni, Urdari, Plopşoru)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional

şi local, Domeniul major de intervenţie – Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea
pentru noi activităţi
- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate, Domeniul major de intervenţie –
Reabilitarea zonelor poluate istoric

"

Tehnologii privind accelerarea refacerii conţinutului de substanţe organice în solurile din haldele de steril
rezultate în urma exploataţiilor de carieră şi reintroducerea acestora în circuitul economic
Iniţiator: CE Turceni şi Primăria Roşia de Amaradia
Parteneri: IEELIF, SNLO, Direcţia silvică, O.S.P.A., Academia de Ştiinţe Agricole
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate, Domeniul major de intervenţie –
Reabilitarea zonelor poluate istoric

"

Atragerea de activităţi economice prietenoase cu mediul şi introducerea de activităţi nepoluante în
activităţile extractive
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: Agenţi economici, centre de consultanţă, ONG-uri

"

Perdele de protecţie şi drumuri de acces amenajate în exploatările miniere
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional

şi local, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanţă regională şi locală

"

Proiect de cercetare privin posibilitatea tratării apelor din artezianul acvifer al Carierei Roşia şi utilizarea
acestora în scopuri de interes public şi / sau privat
Iniţiator: Universitatea „Constantin Brâncuşi”
Parteneri: SNLO, Universitatea din Petroşani, Consiliile locale din zonele de interes
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 2 –
Creşterea competitivităţii economice prin cercetare - dezvoltare şi inovare, Domeniul major de intervenţie –
Investiţii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacităţii administrative

"

Controlul calităţii apelor de suprafaţă sub influenţa activităţilor economice desfăşurate în judeţul Gorj
Iniţiator: Universitatea „Constantin Brâncuşi”
Parteneri: APM Gorj, Apele Române
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă, Domeniul major de intervenţie – Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă
uzată

"

Studiu privind posibilitatea de reducere a noxelor emise în atmosferă ca urmare a activităţilor miniere şi
energetice din zonele Rovinari şi Turceni
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Iniţiator: Universitatea „Constantin Brâncuşi”
Parteneri: Universitatea din Petroşani, APM Gorj, Complexele Energetice Turceni şi Rovinari
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 3 – Reducerea poluării provenite

de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate, Domeniul major de intervenţie –
Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot)

"

Soluţii pentru redarea în circuitul economic a terenurilor tehnogene din bazinele carbonifere ale judeţului
Gorj
Iniţiator: Universitatea „Constantin Brâncuşi”
Parteneri: SNLO, Staţiune de cercetare – dezvoltare horticolă Tg. Jiu, Oficiul pentru Studii Pedologice şi
Agrochimice Tg. Jiu, Institutul de Cercetări pentru Pedologie, Agrochimie şi Mediu Bucureşti
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 2 –
Creşterea competitivităţii economice prin cercetare - dezvoltare şi inovare, Domeniul major de intervenţie –
Investiţii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacităţii administrative

PROGRAME SI PROIECTE PENTRU GESTIONAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE
P1

Promovarea unui turism neagresiv şi ecologic

"

Dezvoltarea Glogova - mezotermal ca staţiune balneară/ dezvoltarea zăcămintelor geo-termale
Iniţiator: APL
Parteneri: Agenţia de Mediu, instituţii publice descentralizate
Alţii: firme de profil
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,

Domeniul Major de Intervenţie – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

"

CONSOLIDARE / RESTAURARE MONUMENTE ISTORICE
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes (ex: Turceni, Plopşoru, Ţânţăreni, Brăneşti), CJ Gorj
Parteneri: Ministerul Culturii şi Cultelor
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenţie – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea / modernizarea infrastructurilor conexe
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale

P2:

Exploatarea resurselor naturale (gaze, petrol, cărbune, marmură) în mod durabil

"
"

Exploatarea durabilă a resurselor naturale din judeţul Gorj
PROTECŢIA RESURSELOR DE SOL ŞI SUBSOL DIN JUDEŢUL GORJ
Responsabil: CJ Gorj
Parteneri: primariile localitatilor cu probleme de sol, cu resurse naturale
Factori implicaţi:
Apele române, APM Gorj, Institutii cercetare, Directia dezvoltare agricultura, Societatea
civila, Localitati limitrofe din Gorj sau judete invecinate

"

Acţiuni de educaţie a populaţiei în spiritul protecţiei mediului şi informare în domeniul acquis-ului comunitar
Iniţiator: APL şi / sau Universitatea „Constantin Brâncuşi”
Parteneri:APM, Garda de mediu, ONG-uri de mediu, Inspectoratul Judeţean Şcolar Gorj
Oportunităţi de finanţare:

P3:

Programe Phare, UNDP – Programul de granturi mici, UNDP – Global Environment Fund

Îmbunătăţirea infrastructurii energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie

"

Reducerea consumului de energie convenţională prin utilizarea surselor de energie alternativă (energie
solară, eoliană, energie provenită din bio-masă, bio-gaz etc.)

Exemple:
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• Folosirea energiei eoliene pentru producerea energiei electrice (exemple: la Bumbeşti-Jiu, Novaci)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 4 –

Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice,
Domeniul major de intervenţie – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei
verzi

• Extinderea utilizării combustibilului ecologic (bio-diesel) la nivelul judeţului Gorj
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 4 –
Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice,
Domeniul major de intervenţie – Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi
dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)

• Realizarea unei centrale energetice pe bază de biomasă la Bumbeşti Jiu
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 4 –
Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice,
Domeniul major de intervenţie – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei
verzi

DOMENIUL RESURSE UMANE ŞI MEDIU DE AFACERI
PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ÎN SECTORUL PRIVAT
P1:

"

Dezvoltarea afacerilor şi atragere a investiţiilor (exemplu: prin simplificarea birocraţiei necesare
înfiinţării şi operării afacerilor, diminuarea corupţiei în sectorul public şi privat, existenţa unei fiscalităţi
reduse, acordarea unor facilităţi de către administraţia publică unor investiţii în anumite sectoare
strategice sau pentru reinvestirea profitului in comunitatea locală, politici bancare favorabile iniţiativelor
private, cum ar fi politica de rambursare a creditelor după intrarea în producţie)
Crearea unor parcuri industriale, dotate cu toate utilităţile necesare, care să ofere întreprinderilor mici şi
mijlocii, precum şi meşteşugarilor şi meşteşugurilor pe cale de dispariţie, spaţii corespunzătoare în condiţii
avantajoase, care să încurajeze dezvoltarea acestor activităţi
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional
şi local, Domeniul major de intervenţie – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

P2:

"

DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE
Dezvoltare unităţi procesare lemn
Iniţiatori: agenţi economici
Partener: APL din zonele de interes (exemple: Fabrică de mobilă la Motru şi Samarineşti)
Alţii: agenţi economici din zonele de interes
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 1 – Un
sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul major de intervenţie – Investiţii productive şi
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM

"

Ateliere de artă meşteşugărească (covoare, cusături, ţesături, împletituri, sculptură, dulgherie)
Iniţiator: Agenţi economici
Partener: ANTREC
Alţii: Şcoala Populară de Artă, Micii producători, Consiliile locale din zonele de interes
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 1 – Un
sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul major de intervenţie – Investiţii productive şi
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM

"

Confecţionarea de piese de schimb şi subansamble pentru activitatea minieră şi energetică
Iniţiator:Consiliile locale din zonele de interes în parteneriat cu agenţi economici
Oportunităţi de finanţare:
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- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 1 – Un
sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul major de intervenţie – Investiţii productive şi
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM

"

Valorificarea resurselor locale obţinute din diverse procese de producţie, prelucrare şi exploatare
Exemple:
• Instalaţie de valorificare a ipsosului rezultat din procesul de desulfurare a gazelor arse din termocentrale
(rovinari şi turceni) în vederea utilizării acestuia în construcţii şi / sau agricultură
Iniţiator: C.L. Turceni şi Rovinari, Consiliile locale al comunelor din zonele de interes (exemple: Câlnic,
Fărcăşeşti, Urdari, Bâlteni)
Parteneri: FPDL, SNLO, Complexele Energetice Rovinari şi Turceni.
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 1 – Un
sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul major de intervenţie – Investiţii productive şi
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM

• Exploatarea şi utilizarea resurselor de nisip şi balast din perimetrele miniere ale carierelor de lignit ca
materiale de construcţii (civile şi industriale)
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: FPDL, SNLO, Complexele energetice Rovinari şi Turceni.
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 1 – Un
sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul major de intervenţie – Investiţii productive şi
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM

• Deschidere carieră de calcar pentru aprovizionarea instalaţiilor de desulfurare aferente termocentralei
Turceni
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 1 – Un

sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul major de intervenţie – Investiţii productive şi pregătirea
pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM

P3:

"

Utilizarea unor tehnologii moderne şi inovative
Informatizarea APL prin crearea de telecentre pentru informare şi îndrumare
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: CG & GC, firme de telefonie şi IT
Alţi actori: FPDL
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 3 –
Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul major de intervenţie –
Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne

"

Implementarea Sistemului de Management al Calităţii, Management de Mediu, Sănătate şi Securitate
Ocupaţională în sectorul economic
Iniţiator: agenţi economici
Parteneri: consiliile locale din zonele de interes, agenţi economic
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional
şi local, Domeniul major de intervenţie – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

" Dezvoltarea

reţelor de comunicaţii pentru dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere (exemple: Târgu
Cărbuneşti, Albeni, Licurici, Bustuchin)

Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 3 –
Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul major de intervenţie –
Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne
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P4:

"

Sprijin pentru intreprinzatori şi asociaţiile lor profesionale
Info – Centru / Job – Club
Iniţiator: consiliile locale din zonele de interes
Parteneri:Reţeaua CLDA, CCI, CLDA, ONG-uri (exemplu: Euro-House Ţânţăreni)
Alţi actori: ANIMMC, MEF
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional

şi local, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanţă regională şi locală

"

Centrul zonal de dezvoltare antreprenorială
Iniţiator: consiliile locale din zonele de interes
Parteneri: IMM-uri, Universitatea, ONG-uri (exemplu: Euro-House Ţânţăreni)
Alţi actori: CCI, ADR
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 1 – Un

sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea durabilă a
antreprenoriatului

"

Formarea asociaţiilor profesionale (breslelor) ale prelucrătorilor (lemn, ceramică etc.)
Iniţiator: ONG-uri
Parteneri: IMM-uri, ONG-uri (exemplu: Euro-House Ţânţăreni), consiliile locale din zonele de interes
Alţi actori: CCI, ADR
Oportunităţi de finanţare:
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale, Obiectivul strategic – Creşterea atractivităţii zonelor rurale, Obiectivul specific –
Protejarea patrimoniului cultural şi rural

"

Crearea reţelei regionale a Centrelor de Afaceri / Parcurilor industriale din Oltenia / Transfer tehnologic
Iniţiator: CRZM – Consorţiul pentru Reconstrucţia Zonelor Miniere
Parteneri: Parcurile industriale, Centre Afaceri, IMM-uri
Alţi actori: CCI, ADR, banci
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional

şi local, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanţă regională şi locală

PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
P1:

"

Dezvoltarea sistemului de educaţie iniţială (preuniversitar şi universitar) adaptat la cerinţele
pieţii muncii
Perfecţionare în cercetare – dezvoltare tehnologică – inovare bazată pe cooperarea cu alte universităţi
Iniţiator: Universitatea „Constantin Brâncuşi”
Parteneri: agenţi economici, universităţi europene
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CEE), Axa prioritară 2 –
Creşterea competitivităţii economice prin cercetare - dezvoltare şi inovare, Domeniul major de intervenţie –
Cercetarea în parteneriat între universităţi / institute de cercetare şi întreprinderi în vederea obţinerii de
rezultate aplicabile în economie

"

Crearea unui sistem de integrare a absolvenţilor unor şcoli cu profil tehnic – de ucenici, licee tehnice, pe
lângă unităţile industriale reprezentative din economia judeţului – minerit, energie electrică, exploatarea
lemnului, construcţii, prin intermediul cărora acestea să-şi asigure schimbul de generaţii
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 1 – Educaţia şi

formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul
major de intervenţie – Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi
ocupării

57

ST R A T E G I A DE DE Z V O L TA R E SO CI O - E C O N O M I C Ă A J U DE Ţ UL U I G O R J 2 00 7- 2 01 3

P2:

"

Dezvoltarea sistemului de formare şi reconversie profesională continuă care sprijină adaptarea
forţei de muncă la cerinţele pieţii
Instruirea tinerilor şi şomerilor, adaptata cerintelor şi tendinţelor pieţii muncii
Responsabil: ONG-uri prestatoare de instruire acreditate
Factori implicati: administraţia publică din zonele de interes, sectorul privat
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 2 – Conectarea
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie – Conectarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii

"

Program de perfecţionare profesională a specialiştilor din industrie în domeniul proiectarea asistată de
calculator
Iniţiator: Universitatea „Constantin Brâncuşi”
Parteneri: agenţi economici (exemplu: SC MIRFO SA)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 3 – Creşterea

adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie – Formare şi sprijin pentru
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

P3:

"

Dezvoltarea resurselor umane din cadrul autoritatilor publice si a structurilor implicate in
asistenta comunitara
Instruiri în domeniul Scrierea şi Managementul proiectelor europene
Iniţiator: Universitatea „Constantin Brâncuşi”, FPDL
Parteneri: consilii locale din zonele de interes, agenţi economici, universităţi europene, ONG-uri
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 2 – Conectarea

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie – Creşterea accesului şi
participării la FPC
- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 1 – Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul
major de intervenţie – Capital uman competitiv în educaţie şi cercetare

"

Instruirea funcţionarilor publici
Exemple:
• Perfecţionarea funcţionarilor publici
Iniţiator: Universitatea „Constantin Brâncuşi”, FPDL
Parteneri: consiliile locale din zonele de interes, CJ Gorj, instituţii publice şi servicii deconcentrate
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 2 – Conectarea

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie – Creşterea accesului şi
participării la FPC

• Consilieri europeni pentru reţeaua teritorială Gorj (CERT)
Iniţiator: ARDR
Parteneri: FPDL, CJ Gorj, Instituţia Prefectului Gorj, cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene in
România
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 2 – Conectarea

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie – Creşterea accesului şi
participării la FPC
- Programul operaţional dezvoltarea capacităţii administrative, Axa 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces
ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul de intervenţie – Îmbunătăţirea eficacităţii
organizaţionale, Axa 2 - Îmbunătăţirea calităţii si eficientei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
descentralizare, Domeniul de intervenţie - Îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor de
dezvoltare
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DOMENIUL SOCIAL
PROGRAME SI PROIECTE PENTRU PROFESIONALIZAREA ŞI CALIFICAREA PERSONALULUI CARE
FURNIZEAZĂ SERVICIILE SOCIALE
P1:

Profesionalizarea personalului care furnizează servicii sociale şi dezvoltarea voluntariatului

"

Profesionalizarea resurselor umane ce lucrează în domeniul socialului
Aplicant: DGASPC
Parteneri: ONG-uri, APL, ISJ, AJOFM, furnizori de formare profesională autorizaţi
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 2 – Conectarea

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie – Acces şi participare la
formare profesională continuă

"

Dezvoltarea voluntariatului pentru rezolvarea problemelor sociale la nivelul comunităţilor locale
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 2 – Conectarea

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie – Acces şi participare la
formare profesională continuă
- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea economiei sociale Programul „Youth in
Action”, Acţiunea 2 – Serviciul european de voluntariat

P2:

Creşterea capacităţii
personalizată

"

autorităţilor

locale

în

furnizarea

de

servicii

de

asistenţă

socială

Sporirea capacităţii la nivel local pentru acordarea asistenţei sociale la domiciliu
Aplicant: CJ prin DGASPC
Parteneri: ASP, ONG-uri, APL din zonele de interes
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea economiei sociale

"

Schimbarea atitudinii comunităţii şi responsabilizarea în rezolvarea cazurilor sociale, inclusiv în prevenirea
abandonului şcolar
Responsabil: APL din zonele de interes
Parteneri: DGASPC, ISJ, ONG-uri, biserica
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea economiei sociale

PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURILE ŢINTĂ BAZATE PE O
ANALIZĂ ŞI IDENTIFICARE CORECTĂ A NEVOILOR SPECIFICE
P1:

"

Asigurarea accesului la servicii sociale în cadrul unor structuri de asistenţă şi consiliere,
corespunzătoare şi adaptate cerinţelor grupului ţintă
Gradiniţe europene (în apropierea angajatorilor)
Aplicant: Inspectoratul Şcolar
Parteneri: APL din zonele de interes, ONG-uri
Alţii: biserica (inclusiv mînăstiri)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

"

Centru de zi pentru persoane vârstnice (inclusiv cluburi)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie–Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale integrate
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"

Centre pentru persoanele victime ale violenţei domestice
Aplicant: APL din zonele de interes
Parteneri: ONG-uri, Inspectoratul de Poliţie, ASP, DGASPC, DMES
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale integrate

"

Centre de zi pentru persoane cu dizabilităţi
Aplicant: DGASPC
Parteneri: ONG-uri, APL din zonele de interes, DMES
Alţii: Biserica
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale integrate

"

Crearea unei baze de date, prin inventarierea permanentă a cazurilor sociale, şi radiografierea corecta a nevoii
de sprijin în vederea diversificării metodelor de intervenţie în funcţie de specificitatea cazurilor
Aplicant: DGASPC
Parteneri: SPAS-uri, ONG-uri, biserica
Oportunităţi de finanţare:

- Programe Phare – Măsuri de incluziune socială

"

Înfiinţarea unor centre de criză care să ofere sprijin, consiliere si servicii alternative pentru toate categoriile
sociale defavorizate, persoane cu venituri mici aflate în situaţii de risc, familiile monoparentale, persoane
vârstnice din zona etc.
Aplicant: APL
Parteneri: APL din zonele de interes, ONG-uri, DGASPC Gorj
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul

major de intervenţie – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale integrate

"

Centru multifuncţional de asistenţă şi consiliere pentru persoanele defavorizate (romi, copii în dificultate,
familii sărace, familii monoparenatel, persoane cu dizabilităţi
Aplicant: APL, ONG
Parteneri: APL din zonele de interes, furnizori de servicii sociale (furnizori publici/ONG+uri acreditaţi în
condiţiile legii)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale integrate

"

Asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstnice, ca regulă şi nu ca excepţie
Iniţiator: Consiliile locale din zonele de interes (exemplu: Vladimir)
Parteneri: Fundaţia „SOS Copiii Gorjului”
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul
major de intervenţie – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

"

Oportunităţi de petrecere a timpului liber pentru copii şi tineri în cadrul unor centre de educaţie şi „loisir”
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Responsabil: ISJ
Parteneri: APL din zonele de interes, ONG-uri, biserica

P2:

"

Promovarea oportunităţilor de ocupare pentru grupurile şi persoanele cu risc ridicat de
excluziune, cu accent pe măsurile active (învăţare pe parcursul întregii vieţi, calificare,
recalificare etc.)
Crearea unui sistem eficient de plasare pe piaţa muncii a şomerilor şi persoanelor aparaţinând grupurilor
vulnerabile şi defavorizate ca prim pas spre bunăstarea socială şi pentru reducerea riscului de excluziune
socială
Aplicant: AJOFM,
Parteneri: IMM-uri, Asociaţia Patronatelor, Sindicate, ISJ, ONG-uri
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea

incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Îmbunătăţirea accesului şi a participării pentru grupurile
vulnerabile în sistemul de educaţie şi pe piaţa muncii

"

Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor tinere, cu vârste între 15 – 24 ani şi a celor în şomaj de lungă
durată, prin cursuri de calificare şi recalificare în funcţie de cerinţele pieţei
Aplicant: AJOFM
Iniţiator: Primării interesate
Parteneri: APL-uri, ONG-uri (TFF şi FDS)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea

incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Îmbunătăţirea accesului şi a participării pentru grupurile
vulnerabile în sistemul de educaţie şi pe piaţa muncii

P3:

"

Creşterea potenţialului comunităţii de a se implica în proiecte de dezvoltare locală, cu accent pe
sprijinirea grupurilor defavorizate
Promovarea întreprinderilor sociale - dezvoltarea şi sprijinirea înfiinţării întreprinderilor sociale ce consolidează
independenţa financiară a organizaţiilor neguvernamentale, maximizând impactul lor social în comunităţi şi
pentru proprii beneficiari.
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea economiei sociale la nivel regional şi local

"

Creşterea capacităţii APL de a identifica surse de finanţare (externe, extrabugetare) şi chiar pentru a le
prevedea în bugetele locale pentru susţinerea serviciilor sociale înfiinţate ca urmare a implementării proiectelor
câştigate)
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 2 – Conectarea

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie – Creşterea accesului şi
participării la FPC

"

Instruirea personalului din cadrul APL de către specialişti în domeniu în scopul identificării nevoilor locale şi
întocmirii de proiecte pentru rezolvarea acestor nevoi
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 2 – Conectarea

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie – Creşterea accesului şi
participării la FPC

"

Campanii de informare, publicitate şi organizare de întâlniri la nivel judeţean cu actorii implicaţi în
întocmirea de proiecte

"

Înfiinţare de forme asociative în mediul rural pentru asigurarea asistenţei sociale adaptate şi personalizate
la nevoile grupurilor dezavantajate
Oportunităţi de finanţare:

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea economiei sociale
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