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MINUTA ÎNTÂLNIRII 
încheiată astăzi, 18.06.2012, cu ocazia ședinței 

 grupului de lucru “UN GORJ ÎNTREPRINZĂTOR” 
 

Scopul întâlnirii de astăzi a fost acela de a stabili persoanele de contact din cadrul  grupului de lucru “UN GORJ 
ÎNTREPRINZĂTOR”, precum și prezentarea Portofoliul de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a 
județului Gorj 2011-2020. 
 
La întâlnirea de astăzi, 18.06.2012, cu ocazia întrunirii grupului de lucru “UN GORJ INTREPRINZĂTOR”, au 
participat: 

- Ionel Dobre, Consiliul Județean Gorj; 
- Adriana Palaloga, Consiliul  Județean Gorj; 
- Florina Cotocu, Consiliul Judeţean Goej; 
- Petrică Valeriu, Direcţia pentru Agricultură Gorj; 
- Guţă Cristina, AJOFM  Gorj; 
- Ciofu Cristian Florin, Universitatea Constantin Brâncuşă, Facultatea de Inginerie;  
- Popescu Grigore, Camera Agricolă Judeţeană; 
- Staicu Marian, Inspectoratul Şcolar Judeţean; 
- Blendea Marius, Asociaţia Psihologilor Gorjeni; 
- Târbină Ileana, Fundaţia Dialog Social; 
- Deaconu Mariana, Consiliul  Județean Gorj; 
- Florea Ianc Florinel, Consiliul  Județean Gorj; 
- Gherghe Raluca, Consiliul  Județean Gorj; 
- Grofu Despina, Consiliul  Județean Gorj; 
 
 

Domnul Dobre Ionel, manager public în cadrul Consiliului Județean Gorj și responsabil pentru implementare 
strategiei a deschis şedinţa, a făcut prezentările invitaţilor, a înmânat la toţi participanţii un exemplar din Strategia 
de dezvoltare durabilă a județului Gorj 2011-2020. 
 
Domnul Ionel Dobre a prezentat Portofoliul de proiecte  prevăzut în cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă 2011-
2012, cu sublinierea faptului că acest portofoliu trebuie consolidat, în acest sens fiind solicitate propuneri de 
proiecte, precum şi transmiterea proiectelor în implementare de către fiecare instituţie care face parte din acest 
grup de lucru. 

 
Domnul Ionel Dobre făcut  trimitere la înfiinţarea de clastere, ce reprezintă asocieri de grupuri de firme, necesare 
pentru a accesa mai multe fonduri . 
Domnul Ionel Dobre a făcut apel la Direcţia pentru Agricultură Gorj pentru a trimite proiectele finanţate pe măsurile 
specifice pe agricultură, în vederea creării de parteneriate la nivelul judeţului şi pentru promovarea produselor 
locale. 
  
În vederea unei bune colaborări s-a propus din partea secretariatului grupului de lucru ca fiecare instituţie membră 
a Grupului de lucru să delege două persoane (un membru titular şi unul supleant), persoane care să aibă 
continuitate în participarea la şedinţe. 
 
Concluziile întâlnirii au fost: 



- următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc în cursul lunii septembrie 2012; 
- instituțiile/organizațiile membre în grupul de lucru își vor desemna doi membri în cadrul grupului de lucru, 

un membru titular și un membru supleant; 
- toți participanții la întâlnire vor studia ”Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj 2011-2020”, și vor 

identifica indicatori strategici ce pot fi urmăriți și monitorizați şi vor transmite secretariatului propunerile de 
proiecte şi parteneriate; 

- reprezentanții secretariatului grupului de lucru, vor transmite tuturor membrilor grupului de lucru 
regulamentul de organizare și funcționare, cu mențiunea că sunt așteptate propuneri de 
modificare/completare a acestuia; 

 
 
 
 

 
Redactat, 
Secretariat grup de lucru: 
Adriana Palaloga 

             Florina Cotocu 

 


