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MINUTA ÎNTÂLNIRII  

încheiată astăzi, 13.06.2013, cu ocazia ședinței 

 grupului de lucru “UN GORJ VERDE” 

 

Scopul întâlnirii de astăzi a fost acela de a prezenta, în cadrul  grupului de lucru “UN GORJ 

VERDE”, oportunităţile de finanţare active la momentul actual, precum și prezentarea Portofoliului de 

proiecte al Judeţului Gorj pentru perioada de programare 2014-2020. 

 

La întâlnirea de astăzi, 13.06.2013, organizată cu ocazia întrunirii grupului de lucru “UN GORJ 

VERDE”, au participat: 

- Ionel Dobre, Consiliul Județean Gorj; 

- Gabriela Ogârlaci, Consiliul Județean Gorj; 

- Adriana Palaloga, Consiliul  Județean Gorj; 

- Isar Doina, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj; 

- Vlădoianu Dan S.C. APAREGIO Gorj S.A.; 

- Lazăr Gheorghe, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj; 

- Socolovschi Radu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj 

- Şerban Marin, Parcului Naţional Defileul Jiului; 

- Crăc Liliana, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj 

- Iosif Cristian, Rezervaţia  Nordul Gorjului de Vest 

- Gătej Bogdan, Rezervaţia Nordul Gorjului de Vest 

- Burciu Marcel, S.J.G.D.A.S. Gorj; 

- Ciuoroboiu Monica, A.R.D.R. Sud – Vest Oltenia; 

- Străjer Nicolae, Sucursala electrocentrale Rovinari; 

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

- Boldor Corneliu, Sucursala diviziei minere Târgu-Jiu; 

- Mazilu Cosmin, O.J.P.D.R. Gorj; 

- Cristescu Ion, Direcţia de dezvoltare durabilă a zonelor industriale; 

- Florescu Maria Liliana, Consiliul Județean Gorj; 

- Deaconu Mariana, Consiliul Județean Gorj; 

 

Domnul Dobre Ionel, manager public în cadrul Consiliului Județean Gorj și responsabil pentru 

implementare strategiei a prezentat oportunităţile de finanţare active. 

Fondul ONG în Romania este un mecanism financiar gestionat de Fundatia pentru Dezvoltarea 

Societaţii Civile, împreună cu partenerii săi Fundaţia pentru Parteneriat şi  Centrul de Resurse pentru 

Comunităţile de Romi. 

Obiectivul general al Fondului  ONG este “Consolidarea dezvoltării societatţii civile  şi creşterea 

contribuţiei la justiţia socială, democraţie si dezvoltare sustenabila” şi va contribui la obiectivele generale 

ale Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) de a reduce disparităţile economice si 

sociale in Spatiul Economic European şi de a întări relaţiile bilaterale între Romania şi statele donatoare 

Islanda, Liechtenstein si Norvegia. 

O altă  oportunitate de finanţare mai este şi POSDRU care lansează cereri cu propuneri de proiecte 

ca: 

 Investiţiile în capital uman, în special prin îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare; 

 Acţiuni având drept scop dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor 

publice, la nivel naţional, regional sau local. 

 



Doamna Gabriela Ogârlaci, co-președintele grupului de lucru ”un Gorj Verde”  a prezentat stadiul 

proiectului ce vizează „Sistemul de management integrat al deşeurilor solide”.  

Pregătirea proiectului“ Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj” din 

cadrul Axei prioritare 2 – POS MEDIU - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 

reabilitarea siturilor contaminate istoric, DMI 2.1 - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al 

deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor, se află în faza de aprobare de către 

C.J.Gorj a Aplicaţiei de Finanţare, urmată apoi până în luna iulie 2013,de semnare a Cererii de Finanţare şi 

demarare a procedurilor de licitaţie.                                                           

Referitor la ecologizarea terenurilor afectate de activitatea minieră, domnul Boldor Claudiu  a ţinut 

să sublinieze că această activitate merge greu din lipsa fondurilor  şi inposibilitatea structurilor miniere de a 

avea acces la fondurile europene. 

Domnul Cristescu, reprezentantul Direcţia de dezvoltare durabilă a zonelor industriale, a făcut o 

prezentare a stadiului proiectului de electrificare a judeţului precizând că la nivelul judeţului Gorj mai sunt 

24 de localităţi care sunt parţial electrificate, iar la nivel de ţară 1032.   

Gătej Bogdan din partea Rezervaţiei Nordul Gorjului de Vest a ţinut să precizeze existenţa unui vid 

legislativ cu privire la terenurile care fac parte din Natura 2000. 

Doamna Florescu Maria Liliana, din cadrul Consiliul Județean Gorj, a prezentat Portofoliul de 

proiecte al judeţului pentru perioada de programare 2014-2020, ce cuprinde proiecte ale UAT-urilor 

Judeţului Gorj, proiecte ale Consiliului Judeţean Gorj şi ale instituţiilor  subordonate Consiliului Judeţean 

Gorj. 

Concluziile întâlnirii au fost: 

-     următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc în cursul lunii octombrie 2013; 

-    în vederea realizării unei viziuni de ansamblu, asupra nevoilor de dezvoltare ale judeţului, este 

nevoie de prioritizarea proiectelor propuse în portofoliu, precum și completarea acestuia cu noi propuneri 

ce vizează mediul de afaceri şi instituţiile publice din partea membrilor grupului.  

-  reprezentanții secretariatului grupului de lucru, vor transmite tuturor membrilor grupului de lucru 

minuta întâlnirii şi Portofoliul de proiecte al judeţului Gorj. 

 

 

 

Redactat, 

Secretariat grup de lucru: 

Adriana Palaloga 


