
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECŢIA TEHNICO – ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE   

Nr.12938 din 09.10.2015 

 

 

M I N U T A  

încheiată astăzi, 0910.2015,  cu ocazia întâlnirii membrilor grupurilor de lucru reunite: „UN GORJ 

ÎNTREPRINZĂTOR”, „UN GORJ PROSPER”, „UN GORJ VERDE”, „UN GORJ SOCIAL”, „UN GORJ 

TURISTIC” din cadrul „STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI GORJ PENTRU 

PERIOADA 2011-2020” 

Conform agendei de lucru a întâlnirii, discuțiile au vizat: 

1. Finanțare activă în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R) 

- Prezintă domnul Cocină Gheorghe - director, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Gorj; 

 

2. Plan de acțiuni în beneficiul membrilor comunităților vulnerabile cu romi din Județul Gorj pentru 

perioada 2015-2025 

- Prezintă Simona Cărăbineanu – reprezentanta “Partida Romilor Pro-Europa”; 

 

3. Biblioteca Județeană “Christian Tell”  Gorj - al treilea spațiu al cetățeniei active 

- Prezintă doamna Olimpia Bratu, director,  Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj; 

 

4. Retrospectiva evenimentului internațional de promovare turistică a județului Gorj “Vino acasă la 

Brâncuși”, ediția a II-a. Analiză și concluzii privind conceperea unui brand turistic al județului Gorj prin 

prisma colaborării factorilor decizionali implicați în segmentul de promovare turistică 

- Prezintă domnul Popescu Ovidiu, consilier, Cabinetul Preşedintelui  Consiliului Județean Gorj. 

 

La întâlnire au participat: 

-Florescu Ciprian – vicepreședinte, Consiliul Județean Gorj  

-Florescu Liliana, șef serviciu, Consiliul Județean Gorj 

-Popescu Dorina, Inspectoratul Școlar Județean Gorj 

-Voinea Mihaela, Camera Agricolă Județeană Gorj 

-Mache Alina, Spitalul Județean Gorj 

-Bratu Olimpia, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj 

-Pițian Elena, Direcția de Sănătate Publică Gorj 

-Ionescu Daniela, G.N.M Gorj 

-Isar Doina, Sistemul de Gorspodărire a Apelor Gorj 

-Dobrescu Monica, S.J.G.D.A.S Gorj 

-Prunariu Gabriela, SE Turceni 



-Milosteanu Maria, Registrul Comerțului Gorj 

-Ciobanu Radu, A.N.T.R.E.C  Gorj 

-Iorga Georgeta, S.C Mirfo Trading Gorj 

-Dobra Simona, A.P.I.A Gorj 

-Deaconescu Doinița, Primăria Prigoria 

-Popescu-Purcel Carmen, D.G.A.S.P.C. Gorj 

-Purece Maria-Mihaela, Consiliul Județean Gorj 

-Gherghe Raluca, Consiliul Județean Gorj 

-Picui Alexandru, SC Artego SA 

-Călinoiu Alexandru, Primăria Tg-Jiu 

-Cocină Gheorghe, O.J.F.I.R Gorj 

-Cărăbineanu Simona, A.P.R.P.E , Sucursala Gorj 

-Dobrin Octavian, D.S.V.S.A Gorj 

-Slivilescu Cojocăreanu Liviu, D.S.V.S.A Gorj 

-Pavel Nelu, Consilier Județean 

-Craioveanu Gheorghe, O.S.P.A Gorj 

-Buciu Claudia Loredana, D.G.A.S.P.C. Gorj 

-Bratu Alexandru, Școala Populară de Artă Tg-Jiu, 

-Predoiu Petre Dragoș, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

-Cotorogea Adina Gabriela, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

-Niculescu Ana-Maria, A.J.O.F.M Gorj 

-Palaloga Adriana, Consiliul Județean Gorj 

-Deaconu Mariana, Consiliul Județean Gorj 

-Cotocu Florina, Consiliul Județean Gorj 

-Tomoi Adriana, Consiliul Județean Gorj 

-Grindeanu Mihaela, Consiliul Județean Gorj 

-Ogârlaci Gabriela, Consiliul Județean Gorj 

-Popescu Ovidiu, Consiliul Județean Gorj 

Şedinţa a fost deschisă de către D-nul Ciprian Florescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj, care a 

mulţumit pentru participare şi interesul membrilor care fac parte din aceste grupuri, de lucru, dânsul  

prezentând şi ordinea de zi. 

Doamnul  Cocină Gheorghe, director al Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Gorj, a prezentat 

„Finanțare activă “ în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R). 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri 



nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a 

spaţiului rural din România. Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii  în 

dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale. Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la 

dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde 

europene, eficiente şi rentabile. 

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE 

PROGRAMARE 2014-2020: 

- Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către 

piață și procesare a produselor agricole; 

- Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri; 

- Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi 

crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural. 

- Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele 

nonagricole din mediul rural; 

- Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate; 

- Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. 

Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei 

rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale. 

Principalele măsuri din PNDR 2014-2015 prin care Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) 

acordă finanţare nerambursabilă sunt preyentate  în acest moment: 

 

1. Submasura 4.1- Investiţii în exploataţii agricole 

Scopul  investiţiilor în cadrul acestei sub-măsuri estesprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității 
exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, 

precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici 

și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. 

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează: 

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) 

sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși: 

pentru proiectele care prevăd achiziţii simple:  

 – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;  

pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj: 

 – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din 

sectorul vegetal; 

– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spaţii protejate (sere) şi sectorul zootehnic, respectiv 

300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic; 

pentru proiectele care prevăd crearea de lanţuri alimentare integrate: 

 – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici; 

 În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va 

fi de 30% și nu va depăși: 

pentru proiectele care prevăd achiziăţii simple: 

 – maximum 500.000 euro; 

pentru proiectele care prevăd construcţii- montaj: 

 – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru 

legume în spaţii protejate (sere) şi sectorul zootehnic; 

· pentru proiectele care prevăd construcţii- montaj: 

 – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru 

legume în spaţii protejate (sere) şi sectorul zootehnic; 

pentru proiectele care prevăd crearea de lanţuri alimentare integrate:  

În cazul cooperativelor şi a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăşi maximum 2.000.000 

euro indiferent de tipul investiţiei.  

Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 205.776.952 Euro. 



2. Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole 

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este creșterea competitivității exploatațiilor 

pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de 

procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate 

de pepinierele pomicole. 

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează: 

 

Ferme mici, medii şi obținere de material de înmulțire şi material de plantare fructifer 

• Ferme mici: 

 intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

- 100.000 euro pentru achiziții simple; 

- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.); 

- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* 

(producție, procesare, comercializare). 

• Ferme medii : 

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.); 

- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* 

(producție, procesare, comercializare). 

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer   

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare). 

• Ferme mari: 

 - intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie); 

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* 

(producție, procesare, comercializare).  

• Forme asociative : 

- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 



- 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer 

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie; 

- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației 

agricole* (producție, procesare, comercializare). 

Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 70.586.064 Euro. 

3.Submăsura 4.2a – Investiţii în procesarea /marketingul produselor din sectorul pomicol 

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este acordă pentru investiții corporale și 

necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor 

din fructe. 

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează: 

Întreprinderi micro și mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 

depăși:  

·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar; 

· 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare, 

condiționare, procesare și comercializare);  

Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;  

· 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, 

condiționare, procesare și comercializare). 

Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar 
integrat; 
· 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lanț alimentar integrat 
(colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare). 
Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 8.629.953 Euro. 

4.Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiţii în preluarea /comercializarea şi /sau dezvoltarea de 

produse agricole 

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează 

investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I 

la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești. 

 Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează: 

· 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative 

· 40% pentru alte întreprinderi 

· nu va depăşi: 

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la 

un lanț alimentar integrat; 
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care 

conduc la un lanț alimentar integrat; 
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul 

de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul 

proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat. 



Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 93.489.143 Euro. 

5.Submăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea structurii agricole şi 

silvice – Componenta irigaţii 

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub - măsuri este de restructurare a modului de administrare şi 

utilizare a infrastructurii de acces  și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi 

forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile. 

Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:

1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune;

1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare. 

Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 218.000.000 Euro. 

6. Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri  

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub - măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a 

tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole. 

Sprijinul nerambursabil va fi de maximum 50.000 Euro: 

 va fi acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel: 

 -  75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanţare 

- 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanţare. 

Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 111.209.889 Euro. 

7.Sbmăsura 6.2 – Sprijin pentru înfinţarea de activităţi neagricole în zonele rurale  

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub - măsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin 

înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele 

rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în 

spațiul rural. 

 Sprijinul nerambursabil va fi de va fi acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel:  

– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanţare; 

– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a Planului de Afaceri fără 

a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanşare. 

 

şi va fi în valoare de : 

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și 

de agroturism; 

– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități. 

Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 44.164.707 Euro. 
  

 

8.Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

   Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub - măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea 



competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu 

structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni 

medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. 
 

 

 

 

 

Gorjenii vor putea accesa din nou fonduri europene începând cu luna aprilie 2015. Persoanele sub 40 de ani vor 

putea beneficia de un sprijin financiar în cuantum de maxim 50.000 de euro, prin intermediul Măsurii 6.1. 

Sprijinul va fi acordat sub formă de primă de instalare în două tranşe: 75% din sumă la semnarea contractului de 

finanţare şi 25% în maxim trei ani de la primirea deciziei de finanţare. „Ca şi în cadrul Măsurii 112 dosarele vor 

fi selectate la plată în funcţie de punctaj. De exemplu, în sectorul vegetal pentru activitate în legumicultură (seră, 

solarii şi culturi protejate) se acordă 30 de puncte. Pentru sectorul zootehnic vor fi următoarele punctaje: bovine-

30 de puncte; stupi- 25 de puncte; oi şi capre- 20 de puncte. De asemenea, se va ţine cont şi de studiile 

solicitantului: studii superioare în domeniul agricol- 25 de puncte; studii postliceale în domeniul agricol- 20 de 

puncte. Se vor da puncte şi pe principiul comasării exploataţiilor. Dacă solicitantul va reuşi să preia integral 3 

exploataţii va primi 15 puncte; pentru două exploataţii se vor acorda 10 puncte, iar pentru o singură exploataţie- 

5 puncte”. 

Dacă în cadrul Măsurii 6.1 vorbim de o finanţare 100%, pentru Măsura 4.1 solicitantul are nevoie de o 

cofinanţare de 50%. Această Măsură poate fi accesată pentru construcţia, dotarea, extinderea şi modernizarea 

fermei, inclusiv pentru amenajarea căilor de acces şi racordare la utilităţi, achiziţionare de maşini şi utilaje 

agricole noi de până la 2 milioane de euro, cheltuieli eligibile. „Spre deosebire de anii trecuţi, începând cu acest 

an sesiunile vor fi deschise, adică nu va exista un termen limită de depunere a proiectelor, urmând ca selecţia lor 

să fie făcută la anumite intervale de timp. O noutate este aceea că proiectele vor putea fi depuse şi online. Cel 

mai probabil, vom începe să primim dosare la începutul lunii aprilie”. 

Domnul Nicolae Munteanu, inginer la Sucursala Diviziei Minere, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a 

prezentat „Soluţii pentru recultivarea haldelor de steril”. 

În ultimii ani singura specie silvică plantată pe haldele de steril a fost salcâmul, specie cu cerinţe reduse faţă de 

factorii de mediu, dar cu lemn mai puţin valoros. 

Pentru valorificarea superioară a haldelor de steril şi pentru testarea unor noi tipuri de îngrăşăminte organo - 

minerale lichide pe bază de lignit la diferite culturi s-a încheiat în anul 2014 un contract de cercetare cu 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA 

Bucureşti. 

Dintre speciile silvice va fi testată Paulownia tomentosa, arborele cu cea mai rapidă creştere, cu lemn deosebit 

de valoros. Paulownia s-a dovedit că este cel mai rezistent dintre toate tipurile de arbori din lume dacă se 

raportează la greutate, de aceea este denumit şi aluminiul lemnului. Paulownia poate fi tăiată mai subţire şi 

poate oferi aproximativ aceeaşi rezistenţă şi greutate. Paulownia oferă un beneficiu în ceea ce priveşte economia 

de spaţiu, putând fi tăiată la jumătatea grosimii. Există de asemenea o economie semnificativă de costuri. 

Paulownia este o plantă energetică, lemnul acestui arbore poate fi folosit pentru fabricarea de brichete sau peleţi. 

Durata de viaţă a plantaţiei este de 80 – 100 de ani. Dacă în urma cercetărilor rezultatele vor fi pozitive, cultura 

de Paulownia asigură o valorificare superioară a haldelor de steril. 

 

O altă plantă testată este Miscanthus giganteus, prima cultură cu această plantă în judeţul Gorj a fiind înfiinţată 

în anul 2011 pe depozitul de cenuşă de la Cicani pe suprafaţa de 2.500 m
2
, la E.M.C. Rovinari. 

Primele rezultate au fost promiţătoare, astfel că în anul 2013 s-a înfiinţat o cultură de Miscanthus pe suprafaţa 

de 10 ha pe depozitul de cenuşă de la Beterega. Pornirea în vegetaţie şi dezvoltarea în continuare a culturii au 

fost foarte bune. 



În anul 2014 s-a înfiinţat o plantaţie de Miscanthus pe suprafaţa de 10 ha la U.M.C. Pinoasa, halda Negomir, 

pornirea în vegetaţie şi dezvoltarea plantelor în primul an fiind superioare perioadei similare de la Beterega.  

Cultivarea haldelor de steril cu Miscanthus reprezintă o formă superioară de valorificare a acestora din 

următoarele considerente:  

cultura de Miscanthus Giganteus contribuie la îmbunătăţirea calităţii mediului; 

-   Miscanthus Giganteus este una din plantele C4 (plante cu eficienţă ridicată de asimilare a CO2, de 3-4 ori mai 

mare decât a plantelor C3: grâu, ovăz, sfeclă de zahăr, etc; plantele C4 nu elimină CO2 în faza postiluminare), 

foarte rezistentă şi perenă, cu pretenţii reduse faţă de condiţiile de mediu; 

- durata culturii este de cel puţin 25 de ani; 

- Miscanthus este o plantă energetică, fiind o sursă de combustibil neconvenţional, cu valoarea energetică de 

4,40 kwh/kg; 

- brichetele sau peleţii au capacitate de combustie foarte bună, iar folosirea lignitului în amestec cu Miscanthus 

contribuie la reducerea semnificativă a noxelor; 

- planta poate fi utilizată şi pentru producerea de materiale de construcţie uşoare (bolţari), în special pentru 

adăposturi de animale, sau prin mărunţire, poate fi folosită în scop ornamental în parcuri şi spaţii verzi; 

- în anul al II-lea de cultură se poate obţine prima recoltă, în anul al III-lea producţia este de 15 t/ha, iar în 

următorii ani nivelul producţiei creşte la 20 t/ha; 

- cantitatea de biomasă obţinută anual la hectar este cel puţin dublă faţă de cantitatea de biomasă rezultată din 

plantaţiile silvice; 

- planta acoperă foarte bine solul, îl fixează şi are rol de perdea de protecţie împotriva prafului şi zgomotului. 

Ferme mici, medii şi obținere de material de înmulțire şi material de plantare fructifer 

• Ferme mici: 

 intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

- 100.000 euro pentru achiziții simple; 

- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.); 

- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* 

(producție, procesare, comercializare). 

• Ferme medii : 

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.); 

- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* 

(producție, procesare, comercializare). 

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer   

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 



- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare). 

• Ferme mari: 

 - intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie); 

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* 

(producție, procesare, comercializare).  

• Forme asociative : 

- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

- 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer 

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie; 

- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* 

(producție, procesare, comercializare). 

Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 70.586.064 Euro. 

3.Submăsura 4.2a – Investiţii în procesarea /marketingul produselor din sectorul pomicol 

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale 

în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe. 

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează: 

Întreprinderi micro și mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 

depăși:  

·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar; 

· 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare, 

condiționare, procesare și comercializare);  

Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;  

· 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, 

condiționare, procesare și comercializare). 

Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar 
integrat; 
· 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, 
condiționare, procesare și comercializare). 
Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 8.629.953 Euro. 

 

4.Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiţii în preluarea /comercializarea şi /sau dezvoltarea de produse 

agricole 



Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează 

investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la 

Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești. 

 Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează: 

· 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative 

· 40% pentru alte întreprinderi 

· nu va depăşi: 

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un 

lanț alimentar integrat; 
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc 

la un lanț alimentar integrat; 
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de 

solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor 

care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat. 

Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 93.489.143 Euro. 

5.Submăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea structurii agricole şi silvice 

– Componenta irigaţii 

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub - măsuri este de restructurare a modului de administrare şi 

utilizare a infrastructurii de acces  și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, 

precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile. 

Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:

1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune;

1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare. 

Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 218.000.000 Euro. 

6. Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri  

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub - măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a 

tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole. 

Sprijinul nerambursabil va fi de maximum 50.000 Euro: 

 va fi acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel: 

 -  75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanţare 

- 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanţare. 

Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 111.209.889 Euro. 

7.Sbmăsura 6.2 – Sprijin pentru înfinţarea de activităţi neagricole în zonele rurale  

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub - măsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin 

înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, 

în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural. 

 Sprijinul nerambursabil va fi de va fi acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel:  

– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanţare; 

– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a Planului de Afaceri fără a 



depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanşare. 

 

şi va fi în valoare de : 

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism; 

– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități. 

Valoarea alocată pentrul anul 2015 este de 44.164.707 Euro. 
  

8.Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

   Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub - măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea 

competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura 

agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și 

asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. 

 

Problemele şi priorităţile membrilor comunităților cu romi din județul Gorj  

Situația de locuire și acces la infrastructură a romilor este caracterizată de: 

- suprafețe de locuit reduse, in general predomina casele alcătuite din maxim 3 camere cu suprafața 

mica construita 40-50mp, construite din chirpici, paianta sau bolțari.   

- în proporție de 62 %,  respondenții declară lipsa actelor de proprietate.  

- acces sistematic mai scăzut la utilități de infrastructură. 

- Drumurile/străzile din comunitățile cu romi au nevoie de asfaltare sau pietruire.  

- Existența fenomenului de excluziune sistematică de la utilități în cazul comunităților compacte de romi 

(deși utilitățile există în zonă, nu ajung până în comunitate). 

Situația de ocupare a romilor este caracterizată de: 

- prezență mai mare pe piața informală a muncii. 

- un nivel scăzut al capitalului educațional în ceea ce privește cei care activează în economia informală. 

- mai mult de trei sferturi din romii care lucrează fără contract au mai puțin de 8 clase. 

- venituri ocazionale sau sezoniere în proporție de peste 45%. 

- prezența relativ mare în sectorul primar (agricol), în pondere de mai mult de o treime. 

- număr scăzut de pensionari, datorat muncii pe piața informală dar și structurii demografice (populație 

mai tânără). 

 

Situația romilor în ceea ce privește educația este caracterizată de: 

- Lipsa resurselor financiare pentru achiziționarea de îmbrăcăminte și încălțăminte este principala cauza 

menționată de familiile rome pentru copiii care nu frecventează grădinița/școala (40,5%). 

- Lipsa transportului copiilor din comunitate spre unitățile de învățământ este o alta problema 

semnalata de respondenți si care afectează frecventa scolii (38,5%).  

- Lipsa unor programe de educație inclusiva care a contribuie la reducerea decalajului educațional intre 

copii romi si neromi (29,8%). 

- Lipsa implicării părinților romi in procesul educațional din școală și din afara școlii. 

 

 

Situația romilor în domeniul sănătății este caracterizată de: 

- Incidență mai mare a bolilor sărăciei în rândul gospodăriilor rome cu mai mult de 5 membri și fără 

venit: afecțiuni digestive, hepatice, dermatologice, s.a.  



- Lipsa asigurarilor de sanatate si implicit neinscrierea pe listele medicilor de familie. Peste 65 % 

mentioneaza ca nu sunt inscrisi la medicul de familie din cauza lipsei asigurarii de sanatate.  

- Lipsa educatiei sanitare in special cu privire la programul de vaccinari si monitorizarea sarcini 

- Lipsa resurselor financiare determina respondenti sa afirme ca nu apeleaza la asistenta medicala 

specializata chiar daca au nevoie.  

Direcţiile strategice de actiune 

A. Imbunatatirea starii de sanatate a membrilor comunitatilor vulnerabile cu romi din Gorj 

B. Reducerea abandonului scolar si a decalajului educational intre elevii romi si neromi.  

C. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea ratei de ocupare in randul membrilor comunitatilor vulnerabile 

cu romi din Gorj 

D. Dezvoltarea infrastructurii in comunitatile vulnerabile cu romi din Gorj 

E. Imbunatatirea conditiilor de locuit a membrilor comunitatilor vulnerabile cu romi din Gorj 

F. Combaterea prejudecăților și oricăror forme de excluziune a romilor. 

G. Dezvoltarea si promovarea identitatii culturale a membrilor comunitatilor cu romi.  

Masuri de interventie  

A. Imbunatatirea starii de sanatate a membrilor comunitatilor vulnerabile cu romi din Gorj 

Obiective specifice: 

OS1: Imbunatatirea accesului persoanelor de etnie Roma la servicii preventive si  curative de baza integrate si 

de calitate; 

OS2: Reducerea riscurilor si prevenirea imbolnavirilor asociate modelelor de mortalitate si morbiditate 

prevalente in populatia de etnie roma,  

OS3: Cresterea capacitatii autoritatilor locale in procesul de identificare a nevoilor de sanatate, dezvoltare si 

implementare a programelor/ interventiilor  de sanatate adresate comunitatilor cu romi, monitoirzarea si 

evaluarea acestora 

Actiuni specifice  

- Dezvoltarea retelei de asistentă  medicala comunitara coordonate de autoritatilor publice locale cu 

supervizarea DSP Judetene, in care sa functioneze mediatorul sanitar rom, asistentul medical 

comunitar, si alti lucratori, care sa furnizeze servicii populatiei defavorizate conforme cu pachetul de 

servicii de baza in asistenta primara. 

- Dezvoltarea de centre medico-sociale comunitare care sa sa raspunda nevoilor membrilor 

comunitatilor vulnerabile care nu au asigurare medicala.       

B. Reducerea abandonului scolar si a decalajului educational intre elevii romi si neromi.  

Obiective specifice: 

OS1: Crearea unui mediu educational stimulativ pentru copiii romi proveniti din comunitati dezavantajate. 

OS2: Promovarea interculturalitatii si crearea unui mediu scolar incluziv; 

OS3: Crearea de parteneriale intre scoala si comunitate in vederea cresterii gradului de incluziune scolara a 

copiilor romi;  



OS4: Reducerea abandonului scolar si decalajul educational intre elevii romi si neromi din unitatile de 

invatamant din jud. Gorj.  

Actiuni specifice  

- Angajarea mediatorilor scolari proveniti din comunitatile cu romi care sa asigure comunicarea dintre 

parintii romi si cadrele didactice.  

- Monitorizarea periodica a progresului scolar inregistrat de elevii romi.  

- Realizarea de activitati extracurriculare cu elevii scolilor tinta, romi si neromi. 

-  Formarea periodica a personalului didactic din scolile aflate in regiunea administrativ teritoriala cu 

privire la protectia drepturilor omului, combaterea discriminarii si educatie multiculturala ca 

modalitate de prevenire a segregarii scolare a elevilor romi. 

 

 

Concluziile întâlnirii au fost: 

1. Atragerea fondurilor europene prin programele prezentate; 

2. Actualizarea programelor şcolare, la licee şi şcoli profesionale, în funcţie de specificul zonei unde este 

liceul; 

3. Promovarea turistică, pe plan internaţional a judeţului Gorj şi eforturi din partea administraţiei pentru a 

asigura o bună infrastrucură la nivelul judeţului.  

 

Secretariat comitet de monitorizare: 

Adriana Palaloga 

Mariana Deaconu 

Florina Cotocu  

Gherghe Raluca 

Adriana Tomoi 

Mihaela Grindeanu 

 

 

 


