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                                                                                                                       Nr. 1303 din 27.01.2021 

 

MINUTA ÎNTÂLNIRII 

din data de 27.01.2021 

a Atelierului de lucru nr. 1 (grupa 2) pentru stabilirea principalelor 

obiective strategice ale județului Gorj în cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 

 

 

Consiliul Județean Gorj va elabora, în perioada următoare, Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-

2027, context în care se vor stabili principalele obiective strategice ale județului Gorj. 

 

Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 se realizează în cadrul proiectului „Eficientizarea 

planificării strategice la nivel organizațional (EPSO), cod SMIS 125603, proiect ce se implementează în 

baza Contractului de finanțare nr. 310 din 21.01.2019, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate 

Administrativă și Județul Gorj, în calitate de beneficiar. 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv a fost realizat sondajul de opinie în vederea evaluării stării actuale a 

județului Gorj și, implicit, identificarea nevoilor de dezvoltare pentru perioada de programare 2021-2027. 

 

În cadrul sondajului de opinie au fost colectate un număr de 2085 chestionare, completate de către actorii 

locali, acestea fiind centralizate, în scopul de a se formula concluzii relevante, rezultând astfel o analiză a 

situației existente a județului Gorj. 

 

În acest sens, Consiliul Județean Gorj a organizat prima rundă de consultări a actorilor locali relevanți din 

județul Gorj, fiind organizate trei ateliere de lucru a câte două serii/atelier.  

 

Astfel, în data de 27.01.2021, începând cu orele 12.30, la sediul autorității publice județene, din cadrul 

Palatului Administrativ (Sala Maură) s-a desfășurat Atelierul de lucru nr. 1 pentru stabilirea principalelor 

obiective strategice ale județului Gorj. 

 

La atelierul de lucru  nr. 1 au participat: 

 echipa de management a proiectului „Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional” 

(EPSO); 

 prestatorul serviciilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027; 

 Dorin-Dan Tașcău, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj;  

 reprezentanții principalilor actori locali din județul Gorj: AJPIS Gorj, Biblioteca Județeană 

„Christian Tell” Gorj, Școala Populară de Arte Constantin Brâncuși Târgu Jiu, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, Sindicatul Cartel 

Alfa, F.N.M.E., Direcția Silvică Gorj, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Serviciul „Salvamont” Gorj, Asociația pentru Promovarea și 

Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși”, Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale Gorj, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Gorj, Parohia 

Strîmtu, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Asociația Psihologilor Gorjeni. 

  

În cadrul atelierului de lucru s-au prezentat și discutat următoarele: 

- componentele procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare de către Liana-Claudia Jurge - 

coordonator contract; 

- analiza situației existente a județului Gorj–Partea I–Capital uman și resursele de muncă de către 

Simona-Mariana Spânu - expert elaborare strategie; 
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- stabilirea obiectivelor strategice pentru domeniul–Capital uman și resursele de muncă. Discuții 

libere; 

- analiza situației existente a județului Gorj-Partea II–Dezvoltarea teritorială și infrastructura, de 

către Liana-Claudia Jurge - coordonator contract; 

- stabilirea obiectivelor strategice pentru domeniul–Dezvoltarea teritorială și infrastructura. Discuții 

libere; 

- analiza situației existente a județului Gorj-Partea III–Dezvoltare economică și turism de către 

Liana-Claudia Jurge - coordonator contract și Nicula Virgil - expert elaborare strategie; 

- stabilirea obiectivelor strategice pentru domeniul–Dezvoltarea economică și turism. Discuții libere; 

- analiza situației existente a județului Gorj-Partea IV-Mediul înconjurător și economia circulară, de 

către Simona-Mariana Spânu - expert elaborare strategie; 

- stabilirea obiectivelor strategice pentru domeniul–Mediul înconjurător și economia circulară. 

Discuții libere; 

- analiza situației existente a județului Gorj-Partea V-Capacitate administrativă de către Ion-

Augustin Spineanu - expert elaborare strategie; 

- stabilirea obiectivelor strategice pentru domeniul–Capacitate administrativă. Discuții libere; 

- prezentarea Programului Operațional Tranziție Justă. 

 

În vederea elaborării Strategiei de dezvoltare a județului Gorj aferentă perioadei 2021-2027 a fost 

prezentată analiza SWOT, folosită pentru identificarea nevoilor de dezvoltare ale județului, ce are drept 

scop selecția concretă a direcțiilor strategice, pornind de la concluziile consultării participative, iar 

abordarea a fost multisectorială pentru a asigura astfel, îmbunătățirea sistemelor de planificare și 

dezvoltare, precum și principalele obiective strategice identificate, respectiv: 

 

 Obiective strategice - Capitalul uman și resursele de muncă 

- Creșterea accesului la educație și formare; 

- Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă; 

- Facilitatea accesului la servicii de sănătate și sociale; 

- Promovarea incluziunii sociale. 

 Obiective strategice - Dezvoltare teritorială și infrastructură 

- Creșterea conectivității, accesibilității și atractivității județului Gorj prin investiții în 

infrastructura de transport; 

- Creșterea atractivității județului prin investiții în infrastructura de turism, cultură și sport; 

- Creșterea accesului la infrastructura TIC de mare viteză. 

 Obiective strategice - Dezvoltare economică și turism 

- Dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare a județului și adoptarea tehnologiilor 

avansate; 

- Creșterea capacității de digitalizare a instituțiilor și companiilor în beneficiul cetățenilor; 

- Consolidarea competitivității economiei și sprijinirea creării de noi companii; 

- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; 

- Sprijinirea dezvoltării zonelor rurale. 

 Obiective strategice - Mediul înconjurător și economia circulară 

- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- Promovarea energiei din surse regenerabile; 

- Protejarea mediului și a biodiversității; 

- Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma 

dezastrelor; 

- Promovarea gestionării sustenabile a apei; 

- Promovarea tranziţiei către o economie circulară. 
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De asemenea, s-au discutat aspecte referitoare la oportunitățile de finanțare aferente perioadei de 

programare financiară 2021-2027 și a fost prezentat Mecanismul de Tranziție Justă, al cărui obiectiv 

constă în sprijinirea investițiilor necesare pentru a ajuta teritoriile în care efectele negative ale tranziției 

sunt cele mai pronunțate la nivel economic și social, în vederea combaterii și atenuării disparităților 

regionale. Teritoriile vizate includ, în primul rând, regiunile carbonifere, care vor fi cel mai afectate de 

Pactul Ecologic European (PEE), dar și alte regiuni intens industrializate care vor face obiectul 

transformării proceselor industriale având ca obiectiv o tranziție energetică reușită. Fondul pentru 

Tranziție Justă se va concentra pe reducerea impactului social și economic al tranziției regiunilor mono-

industriale și carbonifer intensive, către o economie cu emisii reduse de gaze cu efect de seră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


