
Programul Îmi pasă de Gorj este proiectul 
de județ așteptat de ani de zile de gorjeni!

Așa cum în urmă cu zeci de ani a început exploatarea cărbunelui în Gorj, 

ceea ce a asigurat pâinea pentru mii de familii și susținerea economică a 

întregului județ, noi trebuie să pregătim Gorjul pentru următorii zeci de ani. Și 

de acum înainte Gorjul trebuie să rămână un furnizor de energie și un actor 

important în sistemul energetic național.

Dar și mai mult decât atât, trebuie să construim un nou proiect de județ. 

Dacă acum zeci de ani au fost căutate resursele noastre cu cel mai mare 

potențial, iar răspunsul a fost doar cărbunele, astăzi răspunsul nostru este 

turismul. De la monumentele istorice până la chei, peșteri, biserici si mănăstiri.

Turismul este un capitol extrem de important în Programul #imipasadeGorj 

deoarece îl considerăm oportunitatea nr. 1 de dezvoltare economică a 

județului. Finanțările pentru dezvoltarea turismului, la nivelul României, vor fi 

de peste 2 miliarde de euro, iar noi vom avea proiecte foarte bune pentru a 

accesa sume importante. 

Pe 27 septembrie începem construirea Gorjului pentru copiii noștri. Gata cu 

cârpirea, începem să ne dezvoltăm. Gata cu supraviețuire, începem să trăim! 

Nu ne mai mulțumim cu puțin ca să obținem și mai puțin, ci ne uităm sus!

În Gorjul pe care eu vreau să-l conduc nu există localitate pentru care să 

nu găsim soluții. Facem un spital nou județean, construim infrastructură, 

investim în educație, transformăm județul din care se pleacă într-unul în care 

te întorci. Nu sunt singur în această luptă, ci alături de echipa de primari, con-

silieri și membri activi ai Partidului Național Liberal. 

Programul Îmi pasă de Gorj este singurul program viabil pentru Gorj, un 

proiect de județ, un restart în administrația locală. #imipasadeGorj este ga-

ranția că Gorjul iasă din rândul județelor fără perspectivă.

Iulian-Vasile Popescu,
Candidat la președinția

Consiliului Județean Gorj



Construcția unui nou spital județean în Târgu-Jiu 
-
Construcția unei noi clădiri pentru relocarea actualului Spital Județean de

Urgență Târgu Jiu într-un spațiu propice desfășurării unui act medical de cali-

tate, este un obiectiv îndrăzneț, dar necesar pentru cetățenii din județ.

Actualul spital funcționează în trei clădiri situate în zone diferite ale orașului, 

având circuite medicale neconforme cu reglementările în domeniu.

De asemenea, spațiile sunt foarte vechi și nu mai răspund nevoilor actuale. 

Cea mai nouă clădire este cea în care funcționează Spitalul 700, inaugurată 

acum 45 de ani. Am identificat surse de finanțare, iar terenul va fi pus la dis-

poziție de Primăria Municipiului Târgu Jiu, în zona Cartierului Narciselor. 

Înființarea unui compartiment specializat
de fertilizare in-vitro
-
Înființarea unui compartiment specializat pe proceduri de fertilizare in-vitro,  

este un obiectiv care poate fi realizat în sistemul sanitar din Gorj. Asemenea 

altor județe mici, și Gorjul are grave probleme demografice, natalitatea fiind 

în continuă scădere. Totodată, infertilitatea este o problemă în România,

statisticile arătând că 30% dintre femeile de peste 35 de ani sunt infertile, pro-

centul ajungând la 50% în cazul femeilor cu vârsta de peste 40 de ani. De 

aceea, funcționarea unei secții unde să se realizeze as�el de proceduri va fi 

atât în beneficiul gorjenilor, cât și al celor din zona Olteniei, care ar putea veni 

în Gorj pentru aceste intervenții. 

Sănătate



Recrutarea unei echipe profesioniste de management 
-
Asigurarea unui climat propice pentru activitatea din sistemul medical depin-

de de o conducere eficientă. De aceea, schimbarea începe cu recrutarea 

unei echipe de management care să poată eficientiza activitatea din spital. 

La scurt timp după câștigarea alegerilor pentru Consiliul Județean Gorj va fi 

organizat un concurs pentru recrutarea (selectarea) unei noi conduceri la

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Acum, Spitalul Județean este o sursă 

continuă de scandal și un refugiu al angajaților (selectați pe criterii politice), 

iar această stare de fapt trebuie oprită.

Atragerea de specialiști pentru secțiile
cu deficit de personal 
-
Deficitul de medici poate fi redus printr-un management pe�ormant, orientat 

spre rezultate. Conform ultimelor statistici, în județul Gorj sunt 2, 4 medici la 

1.000 de locuitori. În demersul de a atrage personal medical, vom pune accent 

pe reîntoarcerea celor plecați din județul Gorj, iar acest lucru poate fi realizat 

prin crearea unor condiții decente de lucru și asigurarea unei locuințe. 

Sănătate



Drum expres Târgu Jiu - Vâlcea (Autostrada A1)
-
Drumul expres Târgu Jiu - Craiova este o investiție esențială pentru creșterea 

accesibilității în Gorj. Proiectul a fost deblocat de Guvernul condus de Ludovic 

Orban, iar licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectare a fost atribuită. 

Consiliul Județean Gorj va face demersuri pentru accelerarea acestor lucrări 

as�el încât drumul să fie construit cât mai repede. Însă pentru conectarea 

județului Gorj cu restul țării este nevoie de mai multe investiții în infrastructură 

rutieră. De aceea, am început discuțiile pentru demararea unui proiect de 

construire a unui drum expres Târgu Jiu-Vâlcea, printr-o asociere pentru

accesarea fondurilor europene. 

Realizarea unor investiții în trasee dedicate bicicletelor
-
Investițiile în piste de bicicletă și trasee parcurse cu bicicleta sunt dorințe ale 

cetățenilor. Câteva dintre aceste trasee pot deveni adevărate puncte de 

atracție turistică. De aceea, avem în plan realizarea unui traseu Târgu Jiu – 

Hobița “Drumul lui Brâncuși” și conexiunea Târgu Jiu cu ruta Via Transilvanica 

(https://www.viatransilvanica.com/), care vine din Serbia prin la Dr. Tr. Severin 

și ajunge în Transilvania.

Infrastructură -
Transport



Susținerea unei investiții într-un aerodrom/aeroport
-
Un antreprenor din Târgu Jiu a construit, cu fonduri proprii, un aerodrom în 

Barza, comuna Dănești, investiția fiind de mare ajutor, însă este nevoie de un 

aerodrom cu mai multe facilități. Vreau să mă inspir de la cei care au rezultate 

în orașele lor, așa că am vizitat două obiective din Caransebeș și Brașov și am 

aflat informații valoroase despre ce trebuie să facem pentru a dezvolta și noi 

un o logistică pentru transportul aerian. 

Reabilitare și întreținere a drumurilor județene
-
Întreținerea drumurilor județene, precum și reabilitarea și modernizarea aces-

tora este o activitate obligatorie în Consiliul Județean Gorj. Pe lângă 

proiectele mari de infrastructură precum drumurile expres Târgu Jiu-Craiova 

și Târgu Jiu-Vâlcea, reabilitarea unor drumuri care leagă comunități din Gorj 

As�el, ne propunem reabilitarea a 120 km de drum. 

Conectarea localităților din Gorj la rețeaua
de gaze naturale
-
Guvernul României a aprobat Ordonanță de urgență nr. 128/2020 privind unele 

măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și

clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, iar 

înfiintarea și extinderea rețelelor de gaze în localitățile din Gorj vor fi finanțate 

cu fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Progra-

mul are un buget total de un miliard de euro. Conform Ghidului de finanțare, 

branșarea este susținută din fonduri nerambursabile. 

Infrastructură - Transport



Extinderea rețelelor de apă și canalizare
în localitățile din Gorj
-
În Gorj sunt și astăzi localități unde nu există rețea de apă sau canalizare, iar 

finanțarea acestora este obligatorie, deoarece sunt condiții care țin de 

standarde minime de viață pe care trebuie să le avem cu toții. Conform unor 

statistici, zeci de școli din Gorj au toaletă în curte și nu au apă curentă. 

Infrastructură - Transport



Redeschiderea unei linii turistice a mocăniței pe traseul 
Padeș – Tismana
-
Pentru acest obiectiv am fost în Maramureș, la Vișeu de Sus, pentru a afla cum 

am putea să implementăm și noi în Gorj. O investiție într-un traseu îngust 

pentru un tren cu abur ar aduce foarte mulți turiști. La Vișeu de Sus au început 

cu 2 kilometri de cale ferată, iar acum au ajuns să aibă zeci de mii de turiști. 

Ca o comparație, la mocăniță au fost în 2019 un număr de 140.000 de turiști, iar 

în tot Gorjul 108.000. Pentru proiecte de dezvoltare a turismului există surse de 

finanțare, iar noi vom alege cel mai atractiv traseu. 

Preluarea Stațiunii Săcelu de la Complexul Energetic
Oltenia
-
Stațiunea Săcelu are un potențial uriaș de dezvoltare și creștere economică a 

zonei, însă este nevoie de o strategie și investiții. De aceea, Consiliul Județean 

Gorj trebuie să înceapă demersurile pentru preluarea stațiunii. Stațiunea este 

cunoscută pentru efectele terapeutice ale apelor minerale de zăcământ și 

ale nămolului. Investiții în stațiunea de tratament balnear ar aduce plus 

valoare comunei, iar în jurul acesteia să se dezvolte întreaga comună. 

Turism



Microgranturi pentru întreprinzătorii în turism
-
Promovarea și susținerea micilor întreprinzători din turism, inclusiv prin oferi-

rea de microgranturi, este o soluție pentru dezvoltarea experienței unui turist 

în Târgu Jiu, prin implicarea comunității. Consiliul Județean Gorj va susține 

micii întreprinzători, prin acordarea unor finanțări pentru inițiative care cresc 

potențialul turistic al județului. As�el, strategia de transformare a Gorjului 

într-o destinație turistică inedită va fi realizată împreună cu toți cei care 

doresc să contribuie și au soluții pentru a ne atinge obiectivul.  

Redarea comunității a minelor și carierelor închise
-
Preluarea de la Complexul Energetic Oltenia și transformarea unor mine 

și/sau a unor cariere închise, în muzee sau locuri de desfășurare a unor eveni-

mente inedite, este un proiect ce ar putea aduce în Gorj mulți turiști din toate 

colțurile lumii. De-a lungul anilor, mai multe mine ori cariere ale Complexului 

Energetic Oltenia au fost închise, dar ele și-ar putea redobândi acum renta-

bilitatea și utilitatea. As�el, minele/carierele închise, consolidate și amena-

jate pot fi adevărate atracții pentru turiști.

Înființarea unor circuite pentru amatorii de aventură
-
Turismul de aventură prinde teren, iar Gorjul va trebui să creeze această alter-

nativă, mai ales că are potențial. As�el, se urmărește realizarea unor circuite 

de o�-road, motocross, mountain-bike sau monster-truck, inclusiv în anumite 

cariere închise, și apoi înregistrarea acestora în campionatele de specialitate 

la nivel național și internațional.  

Turism



Investiții în Șoseaua Transalpina și Rânca
-
Promovarea unei asocieri strategice cu Consiliile Județene Râmnicu-Vâlcea, 

Hunedoara, Sibiu și Alba pentru realizarea unei strategii majore de interes 

pentru Transalpina, urmată de investiții de interconectare și extindere a tra-

seelor turistice și a domeniului schiabil, cu accesarea de fonduri nerambursa-

bile. De asemenea, crearea unor posibilități de divertisment în Stațiunea 

Rânca, as�el încât să fie evitate fluctuațiile de activitate ale cabanierilor. 

Realizarea unui telegondole Târgu-Jiu – Cheile Sohodolului
-
O telegondolă Târgu Jiu - Cheile Sohodolului va fi extrem de atractivă pentru 

turiști care ar circula cu acest mijloc de transport, pe o distanță de cca 7 km. 

As�el, Cheile Sohodolului ar fi scoase în evidență într-un mod inedit. Realiza-

rea acestei investiții va fi realizată cu fonduri europene.

Pachete turistice în județul Gorj
-
Inițierea unor discuții cu cei mai mari tur-operatori naționali și internaționali 

pentru conturarea unor pachete turistice integrate în județul Gorj, cu susți-

nerea agențiilor turistice din Gorj și a Consiliului Județean. De asemenea, vom 

încuraja operatorii privați să facă investiții în turismul de aventură prin asigu-

rarea transparenței și a infrastructurii. 

Turism



Card unic pentru vizitarea obiectivelor deținute
de Muzeul Județean
-
Ne propunem să revitalizăm Muzeul Județean Gorj și obiectivele sale, care 

trebuie să vină “în stradă” către public, precum și utilizarea tehnologiilor digi-

tale de ultimă generație ca metodă de interacțiune cu vizitatorii. De aseme-

nea, vom introduce o legitimație unică de acces cu valabilitate pe o perioadă 

mai mare, prin care se va permite accesul în toate obiectivele, muzee, case 

memoriale., etc. 

Turism



Sprijinirea activității Complexului Energetic Oltenia
-
Complexul Energetic Oltenia trebuie să rămână un furnizor de energie elec-

trică important în asigurarea sistemului energetic al României. Guvernul 

României a acordat un ajutor de salvare de 251 de milioane de euro, ceea ce 

a permis continuarea activității complexului. Mai departe, compania va urma 

un plan de regândire economică. Consiliul Județean Gorj va fi un partener de 

nădejde, atât la nivelul comunităților locale, cât și în relația cu instituțiile

centrale. 

Accesarea fondurilor din Programul Operațional
Tranziție Justă
-
Programul are prevăzut un buget total de 750 de milioane de euro pentru 

România, iar cele mai mari sume vor ajunge în Gorj și alte câteva județe cu 

economie bazată, în general, pe minerit. Consiliul Județean și comunitățile 

din Gorj vor putea accesa aceste fonduri depunând proiecte pentru dez-

voltarea sustenabilă a județului. Banii vor fi direcționați spre investiții durabile, 

în reconversie profesională, inovare și sprijinirea companiilor mici și mijlocii. 

Economie



Încurajarea investițiilor și a investitorilor
-
Consiliul Județean Gorj nu trebuie să mai aștepte să vină investitorii, ci să se 

ducă spre ei. Pe lângă dezvoltarea infrastructurii, Consiliul Județean Gorj va 

face o analiză a facilităților pe care le poate oferi fiecare localitate în parte, 

de la terenuri disponibile până la resursele și taxele comunei respective.

Potrivit unei statistici furnizată de Banca Națională a României, Gorjul este la 

capătul clasamentului la investiții străine în ultimii 30 de ani, atrăgând doar

4 milioane de euro.

Înființarea unor centre de afaceri non-agricole
în mediul rural
-
Strategia Consiliului Județean Gorj în următorii patru ani este și de a elimina 

discrepanțele din interiorul județului și oferirea de oportunități pentru fiecare. 

De aceea, este obligatorie crearea unor condiții de dezvoltare a afacerilor 

mici în mediul rural prin înființarea a cel puțin 5 centre unde antreprenorii pot 

fi susținuți pentru a-și deschide afacerea. 

Realizarea unei asocieri cu localități din jurul Târgu Jiului
-
Consiliul Județean Gorj va promova și facilita asocierea și cooperarea între 

localități, fiind și o oportunitate de accesare a fondurilor europene. As�el, 

Consiliul Județean va iniția un proiect de hotărâre pentru crearea unei aso-

cieri cu  Târgu Jiu și localitățile din jurul municipiului, organism necesar pentru 

accesarea fondurilor europene și crearea de oportunități în mai multe

localități deodată. 

Economie



Reabilitarea Parcului Industrial de la Sadu
și înființarea unora noi
-
Dezvoltarea economică a județului vine odată cu crearea unei infrastructuri 

pentru desfășurarea de activități economice diverse. Parcul Industrial de la 

Bumbești Jiu este un spațiu impropriu pentru dezvoltarea unei afaceri și sunt 

necesare lucrări de amenajare. De asemenea, Consiliul Județean Gorj începe 

demersurile pentru înființarea a cel puțin trei centre de afaceri de tip incuba-

toare/ parcuri industriale în principalele localități cu potențial economic din 

județ, cum ar fi Municipiul Târgu-Jiu și orașele Motru și Rovinari, cu fonduri

europene. 

Centru pentru meșteșuguri și artizanat
-
Județul Gorj păstrează, încă, tradiții locale, dar este urgentă înființarea a cel 

puțin un centru multifuncțional pentru facilitarea afacerilor în domeniul 

meșteșugurilor și a artizanatului. Este nevoie de schimbarea abordării asupra 

meșteșugurilor în sensul că, pe de o parte trebuie date mai departe celor mai 

tineri, iar pe de altă parte trebuie construit un plan de management as�el 

încât această activitate să fie și profitabilă financiar, nu numai din punctul de 

vedere al bogăției culturale. 

Economie



Pregătirea și întărirea echipei de scriere
a proiectelor europene
-
Programele europene reprezintă sursa de finanțare pentru majoritatea 

proiectelor propuse pentru următorii patru ani. Stimularea absorbției de fon-

duri europene se va face prin întărirea echipei din cadrul Consiliului Județean 

Gorj. Promovăm pe�ormanța în administrație, fiind finanțate proiecte bune și 

de ajutor pentru comunitate, și nu primari. De asemenea, vom avea răspuns 

rapid și favorabil la toate solicitările care aduc plus-valoare localității, fără să 

se țină seama de  culoarea politică.

Economie



Înființarea unui centru de tineret 
-
În următorii patru ani, Consiliul Județean Gorj trebuie să se concentreze pe 

repararea relației cu locuitorii, și în special cu tinerii. Sunt prea mulți ani în 

care administrația locală a ignorat și a subestimat puterea și opinia tinerilor. 

De aceea, pentru început, Consiliul Județean Gorj va obține fonduri europene 

pentru înființarea unui spațiu creativ, dedicat evenimentelor de tineret. Un 

centru de tineret este esențial pentru a activarea adolescenților și crearea 

unei legături cu comunitatea. 

Finanțarea ideilor de proiecte pentru tineret
-
Crearea unui fond pentru susținerea proiectelor organizațiilor de tineret sau 

grupurilor de inițiativă, cu scopul de a atrage tinerii și a-i implica în dezvolta-

rea locală. De asemenea, Consiliul Județean Gorj se va implica în sportul gor-

jean, în special la centrele de copii și juniori.

Motivarea elevilor și profesorilor
-
Motivarea elevilor și a profesorilor îndrumători pentru rezultatele la olimpiade 

și susținerea acestora în activități extrașcolare cu o implicare școală-comu-

nitate locală. 

Educație -
Tineret



Centru de excelență în domeniul tehnologiei
-
Susținerea investițiilor în educație și cercetare au ca rol aducerea în Gorj

a unor poli de excelență în tehnologii de ultima generație, precum realitate 

augmentată (AR) și realitate virtuală (VR). De asemenea, vom susține și pentru 

înființarea unui centru de excelență în educație, așa cum este definit de

legislația în vigoare. 

Facilitarea unor stagii de practică pentru elevi
-
Stagii de practică pentru elevi în domeniul economic, administrativ, medical, 

educațional, cultural, juridic, etc., cu scopul de a contribui la decizia lor profe-

sională viitoare. De asemenea, Consiliul Județean Gorj se va implica activ 

pentru a facilita realizarea unor parteneriate între școli și diverse entități

publice sau private din județul Gorj.

Învățământ profesional și dual
-
Resursa umană este esențială pentru orice investitor care ar dori să vină în 

Gorj. De aceea, trebuie să pregătim tinerii pentru preluarea slujbelor puse la 

dispoziție. Dotarea laboratoarelor pentru învățământul tehnologic, cu fonduri 

europene sau prin  parteneriate cu agenții economici, pentru a atrage tinerii 

spre învățământul profesional. Consiliul Județean Gorj se va implica în efec-

tuarea unor campanii de promovare a acestui tip de învățământ, dar și de 

consiliere a elevilor în vederea alegerii unei meserii.

Educație - Tineret



Realizarea a cel puțin un centru de tip a�er school
-
Administrația locală vine în sprijinul părinților prin realizarea, cu fonduri euro-

pene, a unui centru de tip a�erschool, înscrierea copiilor fiind subvenționată.

Parteneriat activ școli-Consiliul Județean Gorj
-
Luarea unor măsuri de țin de competența Consiliului Județean Gorj pentru a 

elimina discrepanța uriașă între rezultatele din învățământul din mediul rural 

și cel urban, atât la nivel liceal, cât și la nivel gimnazial, prin creșterea 

responsabilității Consiliilor de Administrație ale școlilor, a Consiliilor Profe-

sorale, a agenților economici parteneri și comunității locale.

Educație - Tineret



Crearea unei strategii pentru promovarea
operelor lui Brâncuși
-
Operele lui Constantin Brâncuși reprezintă ”poarta” Gorjului spre atragerea 

unui număr mare de turiști și promovarea județului din punct de vedere cultu-

ral. Înscrierea sculpturilor în patrimoniul mondial UNESCO este un obiectiv 

care trebuie să preocupe toate instituțiile din Gorj. Consiliul Județean Gorj va 

susține acceptarea dosarului Brâncuși de către UNESCO, acest lucru asigu-

rând  o mai mare vizibilitate și protecție a operelor. De asemenea, împreună 

cu Primăria Târgu Jiu voi iniția negocierea cu compania Visarta, pentru obți-

nerea drepturilor de folosire a imaginii operelor lui Brâncuși. 

Revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare
de la Curtișoara
-
Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara va fi transformat într-un complex 

muzeal, care pe lângă conservarea patrimoniului existent, trebuie să se trans-

forme într-un spațiu viu, interactiv care, prin diverse evenimente cultural-ar-

tistice și de pedagogie muzeală să se adapteze la nevoile culturale ale

societății și să implice comunitatea în procese de conservare a tradițiilor

gorjenești.

Tradiții, cultură
și patrimoniu cultural



Târguri de promovare a meșterilor locali
-
Târguri ale meșterilor populari, dar și ateliere de olărit, țesătorie, chiar restau-

rare și conservare a unor obiecte cu specific etnografic, vor fi organizate peri-

odic, prin implicarea tuturor meșterilor populari din comunitățile gorjenești. 

De asemenea, se vor face demersuri pentru îmbogățirea patrimoniului muzeal 

cu obiecte specifice, care să redea atmosfera Gorjului de odinioară. 

Înregistrarea covorului țesut ca marcă
-
Covorul oltenesc țesut în zona Tismana va deveni marcă înregistrată și un 

simbol al județului Gorj, la fel ca și vasele de lut din zona Ciuperceni.  Patrimo-

niul imaterial contribuie, de asemenea, la conturarea memoriei colective, 

făcând parte integrantă din identitatea comunități, de aceea, prin interme-

diul Centrului Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale Gorj vom 

susține orice inițiative care contribuie la păstrarea tradițiilor și identității 

județului nostru. 

Conservarea tradițiilor 
-
Conservarea obiceiurilor tradiționale este un demers absolut necesar pentru 

păstrarea identității noastre culturale. De aceea, vom sprijini financiar comu-

nitatea din satul Cloșani - comuna Padeș care s-a implicat în păstrarea

obiceiului unic în Oltenia ”Pițărăii cu măști”- un ritual care are loc în preajma 

sărbătorilor de iarnă. Măștile sunt confecționate artizanal, de către meșteri 

populari, iar tradiția este dusă mai departe de tineri, îndrumați de un profe-

sor-meșter. De asemenea, Muzeul pițărăilor de la Cloșani va fi sprijinit în ve-

derea reabilitării. 
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Crearea unor circuite turistice culturale
-
Printre prioritățile noastre se află SALVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL materi-

al și introducerea imobilelor de patrimoniu în cadrul unor circuite turistice cu 

caracter cultural-recreativ. Gorjul este județul cu cele mai multe biserici din 

lemn din România și cele mai multe cule, iar salvarea monumentelor istorice 

din această categorie este necesară, multe dintre ele fiind degradate sau în 

pericol de degradare.  

Proiecte de restaurare a monumentelor istorice
-
Județul Gorj figurează cu 502 monumente înscrise în Lista Monumentelor de 

Patrimoniu. Cele mai multe dintre acestea necesită intervenții în vederea res-

taurării. Ele pot fi salvate de către Consiliul Județean în parteneriat cu 

Unitățile Administrativ Teritoriale sau alte instituții care le au în administrare 

sau proprietate, prin implementarea unor proiecte de restaurare din fonduri 

guvernamentale (CNI – așezăminte culturale, Ministerul Culturii – Timbrul 

pentru Monumente) sau fonduri externe, pentru intervenții de urgență. 

Consiliul Județean în colaborare cu instituțiile de resort va implementa 

proiecte pentru sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa păstrării și

conştientizării valorice a patrimoniului cultural.  

Fond pentru achiziția de obiecte pentru muzee
-
Consiliul Județean Gorj va asigura un fond special pentru achiziția unor docu-

mente, lucrări și obiecte necesare pentru îmbunătățirea patrimoniului și

modernizarea Muzeului Județean ”Alexandru Ștefulescu” și a secțiilor sale. 
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Circuit turistic Târgu Jiu - Hobița
-
Având în vedere inestimabila moștenire lăsată de Constantin Brâncuși la 

Târgu Jiu, a existenței Casei Memoriale de la Hobița și a înființării recente a 

unui  Muzeu Național ”Constantin Brâncuși”, în parteneriat cu reprezentanții 

instituției, cu unitățile administrativ-teritoriale Târgu-Jiu și Peștișani vom reali-

za un circuit turistic Hobița-Târgu Jiu și vom elabora programe comune de 

cunoaștere a vieții și operei marelui sculptor prin promovarea unor proiecte în 

cadrul cărora să se pună accent pe forme de expresie artistică contempo-

rană. 

Susținerea publicării de cărți și a cititului
-
Susținerea publicării și reeditării unor volume „fundamentale” despre istoria 

Gorjului și a tradițiilor locale este o altă prioritate, alături de sprijinirea demer-

surilor de  îmbogățire și diversificare a fondului de carte precum și digitaliza-

rea în totalitate a Bibliotecii Județene ”Christian Tell”, susținerea bibliotecilor 

școlare și a celor din comunitățile sătești. 

Organizarea celui mai mare festival tematic din România
-
Organizarea în parteneriat public-privat a celui mai mare eveniment cu

tematică tradițională din România, ce se va desfășura pe teritoriul întregului 

județ, pentru mai multe zile.  
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Digitalizarea funcționării Consiliului Județean Gorj
-
În era internetului si a digitalizării, Consiliul Județean Gorj trebuie să se alinieze 

și să înființeze un portal suplu și ușor de folosit, cât mai puțină hârtie, personal 

calificat, proceduri simple și concrete, termene de răspuns prestabilite, lucruri 

care să permită răspuns rapid și eficient către populație și primării.

Regândirea relației Consiliul Județean Gorj - comunitate 
-
Promovarea personalului profesionist în ceea ce privește calitatea și eficiența 

relației cu comunitatea, este unul dintre obiectivele administrației pe 

următorii patru ani. Plecând de la inițierea unui amplu proces de digitalizare, 

de accesare de fonduri europene, de proceduri complexe și soluții rapide, 

avem nevoie de oameni pregătiți, empatici și proactivi, care să garanteze 

prin calitățile lor satisfacția totală a comunităților partenere în dezvoltarea 

județului. 

Administrație



Colectarea selectivă a deseurilor
-
Urmărirea înființării ori reamenajarea spațiilor comune, destinate colectării 

separate a materialelor reciclabile, pe fracții: biodegradabil, hârtie/carton, 

plastic, metal, sticlă.

Strategie pentru protejarea mediului și a pădurilor
-
Organizarea unor campanii eficiente, inclusiv în școli, privind respectarea me-

diului, colectare și acțiuni periodice de plantări de copaci.  De asemenea, 

Consiliul Județean va elabora o strategie de măsuri pentru urmărirea și 

reducerea tăierii ilegale a pădurilor.

Introducerea unor trasee de transport cu
autobuze electrice
-
Transportul cu autobuze electrice este o investiție finanțată cu fonduri euro-

pene.  De asemenea, Consiliul Județean Gorj va depune proiecte pentru

înființarea unor stații de încărcare a mașinilor electrice. Totodată, acestea 

sunt investiții care introduc județul în lista celor care pot fi tranzitate fără 

probleme de autovehiculele electrice. 

Mediu - 
Agricultură



Facilitarea vânzarii produselor locale
-
Vânzarea produselor din ferme este principala problemă, după ce gorjenii 

reușesc să învingă birocrația din instituții. De aceea, este esențial ca toți

factorii implicați, împreună cu Consiliul Județean Gorj, să găsească soluții 

pentru creșterea pieței de desfacere. Consiliul Județean va sprijini inițierea 

unor grupuri de producători, precum și crearea unor produse comune.

Inițierea unor discuții privind asocierea fermierilor 
-
Asocierea în domeniul agriculturii este important, mai ales că exercițiul finan-

ciar 2021-2027 sunt disponibile fonduri substanțiale pentru acest domeniu. 

Consiliul Județean Gorj va fi deschis pentru găsirea oportunităților de 

finanțare și va susține fermierii as�el încât să crească suprafața cultivată din 

Gorj, dar și piața de desfacere.

Susținerea pentru înființarea unor unități de procesare 
-
Consiliul Județean Gorj va încheia parteneriate pentru realizarea unor unități 

de procesare și păstrare frigorifică a producției de alimente din fermele din 

Gorj, pentru a evita alternarea lor și pierderea unor luni de muncă.  Pentru 

aceste investiții pot fi obținute fonduri europene. 
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Înființarea unei piețe moderne pe Transalpina
-
Transalpina este, probabil, cel mai vizitat obiectiv turistic din Gorj, iar o piață 

modernă, prin care oamenii să-și poată prezenta în condiții bune produsele, 

este necesară. De aceea, Consiliul Județean va realiza un proiect de înființare 

a unui spațiu de expunere pe Transalpina, cu asigurarea tuturor condițiilor de 

funcționare.  
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