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DIRECŢIA TEHNICO – ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE   

Nr.7542 din 11.06.2014 

 
 

M I N U T A  
încheiată astăzi, 11.06.2014,  ora 13, cu ocazia ședinței 

COMITETULUI DE MONITORIZARE ai „STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI 
GORJ 

PENTRU PERIOADA 2011-2020” 
 

Scopul întâlnirii de astăzi a fost acela de a discuta aspecte referitoare la activitatea grupurilor 

de lucru din şedinţele anterioare, temele discutate în sedinţele din 31.03.2014 şi 06.06.2014: 

  Teme discutate în şedinţa din 31. 03. 2014 

1.   Priorități de dezvoltare a serviciilor sociale și comunitare din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și  Protecția Copilului Gorj; 

2.  Oportunităţi, măsuri și acțiuni pentru fermieri, privind plățile pe suprafață, în anul 2014, efectuate  

de Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură Gorj; 

3.  Oferta de servicii a Camerei de Comerț şi Industrie Gorj în domeniul  autorizării fermierilor ca     

persoane juridice ca efect al accesării de fonduri nerambusabile ; 

4.  Prezentarea stadiului de implementare al proiectului „Managementul conservator al habitatelor   

4070 și 9260 în ROSCI Nordul Gorjului de Vest” al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj; 

5.    Măsuri de prevenire a inundațiilor – întocmirea hărților de hazard și de risc, întreprinse de 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj; 

6.  Oportunitatea înfiinţării unei structuri asociative a operatorilor de turism din judeţul Gorj şi a 

instituţiilor    implicate în activitatea turistică;     

7    Dezvoltarea unei reţele de puncte de informare turistică, pe structura bazelor de salvare montană 

realizată prin “Studiul pentru valorificarea potenţialului turistic al judeţului Gorj”, cuprins în 

„Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj 2011-2020”; 

 8.  Pregătirea evenimentului „Săptămâna turismului Gorjean” din septembrie 2014 şi a participării la 

„Târgul Internaţional de Turism al României” din octombrie 2014; 

  9   Prezentarea facilităţilor de finanţare a I.M.M.- urilor  oferta de servicii a Băncii Transilvania; 

10.  Documente înregistrate la Registrul Comerțului, pentru autorizarea funcționării unei firme; 

    

 



 

Teme discutate în şedinţa din 06. 06. 2014        

1. Actualizare  „Ghidul Investitorului” realizat de Consiliul Județean Gorj; 
2. P.N.D.R 2014-2020 – Ghidurile în varianta finală pentru Măsura 121: ferme familiale și     

modernizarea    exploatațiilor ce se derulează în perioada 20 mai-18 iulie 2014; 
3. POS DRU  - 2 (două) cereri de propuneri de proiecte de tip strategie: D.M.I. 2.1 – “Locuri de 

muncă subvenționate”  și D.M.I. 3.2 – “Competențe pentru competitivitate în domeniul medical”; 
 

La întâlnirea de astăzi, 12.03.2013, cu ocazia întrunirii primei ședințe a Comitetului de 

monitorizare a „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020” au 

participat toate persoanele care au fost invitate şi fac parte din Comitetului de monitorizare stabilit prin 

Strategie. Acest Comitet de monitorizare stă la baza structurii de management alături de Grupurile de 

lucru şi are rolul de a asigura un proces participativ de implementare a Strategiei, acesta reunind toţi 

factorii interesaţi şi implicaţi în acest proces. 

Şedinţa a fost deschisă de către D-nul Domnul Ciprian Florescu, vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Gorj, care prezintă temele importante şi prima temă la care se opreşte este Actualizarea  

„Ghidul Investitorului”, temă discutată astăzi în cadrul Grupurilor de lucru. 

               Doamda Giurgiulescu Claudia Elena din cadrul Consiliului Județean Gorj a prezentat structura 

Ghidului investitorului. Acest document reprezintă cumulul informaţiilor de primă importanţă de care 

orice potenţial investitor are nevoie şi cuprinde informaţii referitoare la: prezentarea generală a 

României, prezentare generală a regiunii Oltenia, prezentare detaliată a judeţului Gorj (aşezare 

geografică, scurt istoric, resurse naturale, populaţia, forţa de muncă, accesul rutier şi feroviar, spaţii de 

cazare, economia judeţului, oportunităţi de investiţii etc.). 

Deoarece Ghidul Investitorului a fost realizat în urmă cu şase ani, respectiv în anul 2008, a fost luată 

decizia actualizării acestuia. 

În vederea actualizării acestui ghid au fost transmise adrese către: 

- toate UAT-urile din judeţul Gorj; 

- Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj; 

- Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală; 

- Camera de Comerţ şi Industrie Gorj; 

- Universitatea ”Constantin Brâncuși”. 

Prin noul GHID AL INVSTITORULUI se urmărește prezentarea oportunităților de afaceri din județul 

Gorj, cât și o prezentare a firmelor din TOP 50, top realizat de Camera de Comerț și Industrie Gorj. 



Pentru a realiza un document cât mai complet și complex, dar în același timp succint, Consiliul 

Județean Gorj propune consultarea tutor factorilor de interes, ce acționează pe piață locală, astfel încât 

documentul rezultat să fie util potențialilor investitori. 

         Domnul Director al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj apreciază ideea că Ghidul 

Investitorului este pe sit-ul Consiliului Judeţean Gorj şi fiecare instituţie să vină cu link-uri cu 

informaţii cât mai succinte. 

         Domnul Greci Cosmin, consilier judeţean a menţionat importanţa colaborării cu UAT-urile 

din judeţ şi transmiterea de informaţii pe linie de urbanism, informaţii care cuprind toate avizele 

necesare şi informaţii cu privire la  zona de investit. 

            O altă temă importantă a fost cea cu Ghidurile în varianta finală pentru Măsura 121: ferme 
familiale și modernizarea    exploatațiilor ce se derulează în perioada 20 mai-18 iulie 2014.  
          Domnul Alin Petrică, director Camera Agricolă Județeană Gorj, a prezentat: 
            Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii, persoane fizice sau 
juridice, care practică în principal activităţi agricole, a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are 
o dimensiune cuprinsa intre 2 și 50 UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / 
Registrul agricol.  
             Pentru a demonstra că practică în principal activităţi agricole, în cazul unei activități existente, 
solicitantul trebuie să facă dovada că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total 
venituri din exploatare.                                                                                           

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:  
-Persoana fizică  
-Persoana fizica autorizată  
-Intreprinderi individuale  
-Intreprinderi familiale  
-Societati comerciale, SRL, societati agricole 

             D-nul Domnul Ciprian Florescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a mai preluat o 

temă discutată în şedinţa grupurilor de lucru din 31.03.2014, tema cu privire la “Oportunitatea înfiinţării 

unei structuri asociative a operatorilor de turism din judeţul Gorj şi a instituţiilor    implicate în activitatea 

turistică”. 

            Domnul Radu Ciobanu, preşedintele ANTREC-ului Gorj a ţinut să precizeze implicarea agenţilor 

de turism din Gorj pentru vănzarea de pachete de turism cerute de către locuitorii judeţului şi mai puţin 

să se implice în promovarea turismului  la nivelul judeţului, două firme sunt interesate direct: Guadro Tur 

şi Gorj Turism. 

          Doamna Dragu Laura, din cadrul Agenţiei Gorj Turism, a prezentat  proiectul “Povestea mărului 

de aur” 

Proiect ce a implicat atât operatori din turism cât şi autorităţile locale. 

       Domnul Cornoiu  a apreciat activităţile  celor doi operatori şi a ţinut să sublinieze greutăţile 

întâmpinate în realizarea unui ghid al operatorilor din turism la nivelul judeţului Gorj. Un alt proiect ce a 

întâmpinat greutăţi a fost cel cu privire la activitatea de alpinism montan, desfăşurat pe Valea 

Sohodolului, la această activitate s-a opus Obştea din zonă ( din neînţelegerea aplicării legislaţiei).    

           



 

                        Concluziile întâlnirii au fost: 

           
 

Redactat, 
Secretariat comitet de monitorizare: 
Adriana Palaloga 

            Mariana Deaconu 
            Florina Cotocu  
 


