
 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECŢIA TEHNICO – ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE   

Nr.3417 din 12.03.2015 

 

M I N U T A 

încheiată astăzi, 12.03.2015,  

cu ocazia întâlnirii membrilor Comitetului de Monitorizare şi a 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. Documente de programare la nivel național și regional pentru perioada 2014 – 2020; 

2. Prezentarea Planului de școlarizare al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, pentru anul şcolar 2015 - 

2016; 

3. Prezentarea propunerilor de proiecte, identificate la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj și eligibile în cadrul Programul 

Operațional Regional 2014-2020; 

4. Programele Sociale derulate de Asociația „Inimi de Gorjeni”; 

5. Oportunități de afaceri în Orașul Rovinari; 

6. Prezentarea Programului Național de Dezvoltare Rurală – varianta draft;  

7. Plantele energetice – soluții pentru recultivarea haldelor de steril din cadrul Complexului Energetic Oltenia; 

8. Promovarea turistică a Județului Gorj la nivel internațional. Retrospectiva participării județului Gorj la Târgul 

Internațional de Turism - Berlin 2015; 

 

La întâlnire au participat: 

-Filip Robert Dorin, vicepreședinte, Consiliul Județean Gorj 

-Giurgiulescu Claudia, director, Consiliul Județean Gorj 

-Florescu Liliana, șef serviciu, Consiliul Județean Gorj 

-Ionel Dobre, manager public, Consiliul Județean Gorj 

-Achim Florinel, Consiliul Județean Gorj 

-Marilena Alecu, ADR SV Oltenia 

-Cornoiu Sabin, Salvamont Gorj 

-Pițian Elena, Direcția de Sănătate Publică Gorj 

-Paraschiv Ana, SC Aparegio Gorj 

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

-Picui Alexandru, SC Artego SA 

-Ogarlaci Gabriela, Consilul Județean Gorj 

-Prunariu Gabriela, SE Turceni 

-Baiu Nicu, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Tg-Jiu 

-Priporeanu Valentin, Direcția pentru Agricultură Gorj 

-Boldor Corneliu, S.C.  C.E.O  SDM Tg-Jiu 

-Cocină Gheorghe, O.J.F.I.R Gorj 

-Vlaicu Popa Marius, S.C.  C.E.O  DRU 

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

-Tița Eugenia Alina, Muzeul Județean Gorj 

-Ciofu Florin, U.C.B.  

-Popescu Camelia, D.G.A.S.P.C. Gorj 

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

-Torop Sorin, Asociația “Inimi de Gorjeni” 

-Ionici Diaconescu Simona, A.J.P.I.S Gorj 

-Bratu Olimpia, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj 

-Captilin Mirela, Garda Națională de Mediu Gorj 

-Ratcu Mihaela Corina, Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 

-Teodora Ciobanu, D.P.S Tg-Jiu 

-Popescu Dan Adrian, C.J.C.P.C.T Gorj 

-Isar Doina, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj 



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

-Călinoiu Alexandru, Primăria Tg-Jiu 

-Cîrnu Doru, U.C.B. Tg-Jiu 

-Tivlea Cristian, Primăria Novaci 

-Negrea Constantin, C.J. APIA Gorj 

-Călugăru Margareta, D.S.V SA Gorj 

-Milosteanu Maria, Registrul Comerțului Gorj 

-Pecingină Leontina, S.C. Gorj Turism SA 

-Vrăjitoru Dumitru, Asociația „Acasă la Brâncuși” 

-Jurebie Florin, Primăria Săcelu 

-Epure Gheorghe, Primăria Polovragi 

 

Şedinţa a fost deschisă de către d-nul Robert Dorin Filip, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj, care a 

mulţumit pentru participare şi interesul membrilor care fac parte din Comitetul de monitorizare și din grupurile 

de lucru, dânsul prezentând şi ordinea de zi. 

 

Doamna Marilena Alecu, reprezentantă a Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a prezentat 

„Documente de programare la nivel naţional şi regional pentru perioada 2014-2020”. 

Programului Operațional Regional 2014 - 2020 îi sunt alocate aproximativ 7,9 miliarde euro, din care 6,7 

miliarde euro (inclusiv rezerva de performanță, aceasta reprezentând 6% din alocarea POR 2014-2020 și se va 

utiliza începând cu 2019 în funcție de rezultatele evaluării Comisiei) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv circa 1,2 miliarde euro contribuția națională, asigurată 

din fonduri publice naţionale (buget de stat, bugete locale).  

Axele prioritare ale POR 2014-2020 sunt: 

1. Promovarea transferului tehnologic; 

2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; 

3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; 

4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; 

5. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a  patrimoniului cultural;  

6.Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională;  

7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; 

8.  Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; 

9.Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban; 

10.  Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 

11. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară; 

12. Asistență tehnică. 

Începând cu anul 2011, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia a demarat procesul de 

elaborare a Planului de Dezvoltare  Regional (PDR) pentru perioada 2014-2020.  

Elaborarea PDR este participativă, reprezentând un proces bazat pe parteneriat și consultare publică. Au fost 

constituite grupuri de lucru judeţene si tematice, pe domenii prioritare:  

Infrastructura regională; 

Dezvoltare urbană; 

Competitivitate economică, cercetare, dezvoltare, inovare; 

Resurse umane, piaţa muncii, servicii sociale; 

Agricultură si dezvoltare rurală; 

Turism şi dezvoltare durabilă; 

Obiectivul strategic global este: dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii Sud-Vest Oltenia prin valorificarea 

resurselor proprii, sprijinirea mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor în vederea reducerii disparităților 

existente între regiunea SV Oltenia şi celelalte regiuni ale ţării în scopul creşterii nivelului de trai al cetaţenilor.  

PORTOFOLIU REGIONAL este format din 919 proiecte aflate în portofoliul regional, din care: 

- 151 proiecte de infrastructura de transport (modernizare si reabilitare DJ, străzi locale, trotuare, parcări, poduri, 

podeţe, proiecte ce vizează extinderea liniei de tramvai, drumuri comunale etc);  

Dezvoltarea Portofoliului de proiecte reprezintă o activitate continuă. 

 

 

Domnul Nicu Baiu din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu a prezentat  “Planul de 

şcolarizare al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, pentru anul şcolar 2015-2016”. 
Planul de şcolarizare este un document şcolar programatic al oricărei unităţi de învăţământ. În luna decembrie 

2014, Consiliul de administraţie al școlii a desfăşurat activitatea de evaluare şi proiectare a nivelurilor de 

învăţământ şi a efectivelor fiecărei formaţiuni de lucru. Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar, 

avizat de Consiliul de Administraţie şi aprobat în Consiliul profesoral, este înaintat Inspectoratului Şcolar 



Judeţean, respectiv Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în vederea constituirii reţelei şcolare naţionale 

prin ordinul ministrului. 

Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respective autorizate provizoriu. 

Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile 

administrației publice locale, cu avizul conform al unităților școlare.  

Planul de școlarizare și propuneri pe anul 2015-2016 cuprinde: Preșcolar – 6 copii, Primar – 43 elevi, Gimnazial 

– 83 elevi, Profesional special – 24 elevi, Tehnologic special – 29 elevi. În total sunt 27 de clase si 185 elevi. 

 

Doamna Camelia Popescu din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj a 

prezentat o propunere de proiect identificată la nivelul acestei instituții și eligibilă în cadrul Programul 

Operațional Regional 2014-2020.  

Pentru a putea accesa fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 se impune 

elaborarea de documentaţii tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii considerate prioritare, ce vor 

reprezenta suportul tehnico-economic al cererii de finanţare, respectiv vor sta la baza scrierii cererii de finanţare 

şi întocmirea bugetului pentru proiectele vizate. 

Proiectul propune construcţia a 5 locuinţe protejate în municipiul Tg-Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu (cartier 

Iezureni), judeţul Gorj.  

Proiectul se va depune în cadrul -  Axei  prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale (POR 2014-

2020). 

Valoarea estimativă a investiţiei - aproximativ 1.000.000 euro, a fost determinată în conformitate cu HG nr. 

363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, în 

acest cost fiind cuprinse următoarele categorii de cheltuieli.: Construcţii şi instalaţii (C+I), Arhitectură, 

Structura de rezistentă, Instalaţii, Montaj utilaje tehnologice, Dotări, Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj, incluzând toate activităţile implementării proiectului. 

Scopul fundamental al înfiinţării locuinţei protejate este acela de a integra tinerii cu dizabilităţi proveniţi din 

instituţii de protecţie, la viaţa social - comunitară, prin încadrarea în muncă şi asigurarea unui spaţiu de locuit 

dar şi acela de a veni în sprijinul adulţilor cu handicap din comunitate, prin crearea unui mediu adecvat în 

vederea dezvoltării abilităţilor de autogospodărire. În acest sens, proiectul propune o abordare proactivă în 

vederea integrării socio-profesionale şi constituirii premiselor necesare unei vieţi sociale active şi independente, 

integrarea şi adaptarea la viaţa socială a 30 persoane cu handicap accentuat şi mediu, precum şi creşterea 

responsabilităţii în locuinţa protejată. 

Obiectivele proiectului: 

    -Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale beneficiarilor şi capacitatea lor de autodeterminare. 

    -Obţinerea unui loc de muncă, dobândirea de noi deprinderi de viaţă independentă şi găsirea unui echilibru în 

raport cu provocările noului stil de viaţă. 

    -Respectarea regulilor de comportament şi convieţuire. 

    -Conştientizarea drepturilor civile. 

    -Creşterea gradului de autonomie şi independenţă (inclusiv din punct de vedere financiar). 

    -Gestionarea eficientă a resurselor (din apartament şi a celor personale). 

    -Integrarea socială a cel puţin a 30 persoane active în măsură de a-şi controla viaţa prin asumarea 

responsabilităţilor; 

    -Creşterea gradului de conştientizare şi/sau sensibilizarea opiniei publice şi angajatorilor din comunitate 

pentru a combate stereotipiile şi prejudecăţile existente despre persoanele cu handicap şi pentru asigurarea 

egalităţii de şanse egale. 

 

Domnul  Sorin Torop, secretar al Asociaţiei „Inimi de Gorjeni” a prezentat programele sociale derulate de 

Asociaţia „Inimi de Gorjeni”.  

Asociaţia Inimi de Gorjeni a fost înfiinţată în data de 22 martie 2007 având drept scop îmbunătăţirea calităţii 

vieţii persoanelor defavorizate socio-economic, atragerea atenţiei opiniei publice asupra problemelor semenilor 

lor şi încurajarea colaborării între sectorul instituţional public şi societatea civilă.  

Membrii fondatori al Asociaţiei Inimi de Gorjeni, sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local Tg-Jiu, Consiliul Local Tg-Cărbuneşti și SC INIDAN 

SRL. 

 Programele sociale derulate de către asociaţie sunt: ,,Şcoala Pentru Toți”, ,,Şansa la Viaţă”, ,,Ajutoare de 

Urgenţa”, ,,Dacă crezi şi speri, Moş Crăciun vine la tine!”, ,,Acţiuni Comunitare”. 

 

Doamna Boeru Loredana din cadrul firmei „Enova Grup” a făcut o scurtă prezentare a firmei, care îşi 

desfăşoară activitatea  în oraşul Rovinari. Firma are un număr de 150 de angajaţii, având posibilitatea de 

extindere, și se ocupă cu asamblări de echipamente electronice, urmând să acceseze programe pentru construirea 

a noi hale în care să  asigure şi practica elevilor de liceu şi şcoli profesionale, ce vor să lucreze în cadrul acestei 

societăți. 

 



Domnul Gheorghe Cocină, director al Oficiului Judeţean pentru Finanţarea investiţiilor Rurale Gorj, a făcut o 

prezentare a „Programului național de dezvoltare rurală”. 

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, astfel: 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. 



 

 

 

Domnul Sabin Cornoiu, director, Serviciul Public Judeţean Salvamont şi domnul Ovidiu Popescu, consilier 

Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, au  făcut o retrospectivă a participării judeţului Gorj la 

Târgul internaţional de Turism – Berlin 2015. 

 

La acest târg au participat 186 de tări şi 10.096 de expozanţi. România a avut 55 de expozanţi şi s-au bazat pe 

conceptul de România verde, România naturală.  

Standul Gorjului a avut sloganul  “Acasă la Brâncuşi”. Judeţul nostru s-a mândrit cu operele marelui sculptor 

Constantin Brâncuşi şi cu Transalpina, majoritatea vizitatorilor fiind interesaţi de aceste obiective turistice, dar 

și de infrastructura zonei. Filmul de prezentare al judeţului Gorj a fost foarte apreciat. 

La târg s-au înregistrat 175.000 de vizitatori, 10% din aceștia arătându-se interesaţi să ne viziteze, fapt ce 

reprezintă o realizare pentru turismul gorjean. 

 

Concluziile întâlnirii au fost: 

- Necesitatea intensificării eforturilor pentru atragerea fondurilor europene nerambursabiile, prin programele 

prezentate; 

- Actualizarea programelor şcolare, la licee şi şcoli profesionale, în funcţie de specificul zonei unde sunt 

localizate unitățile școlare; 

- Promovarea turistică, pe plan internaţional a judeţului Gorj şi eforturi din partea atât a administraţiei 

publice, cât și a celorlalți factori interesați, pentru a asigura o bună infrastructură la nivelul judeţului.  

 

 

Redactat, 

 

Secretariat,  
 

Adriana Palaloga 

Mariana Deaconu 

Florina Cotocu  

Gherghe Raluca 

Grindeanu Mihaela  

 

 

 


