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AȘTEPTĂM PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ !
Proiectul „EURO-STRATEGIE, EURO-ADMINISTRAŢIE, EURO-CETĂŢENI”
cod SMIS 12714
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative
Până la această dată, în cele 11 luni de implementare care s-au scurs de la semnarea contractului de
finanțare, pe lângă activitățile specifice implementării proiectului, a fost organizată o conferință de lansare a
proiectului și o conferință de informare asupra stadiului proiectului, au avut loc două seminarii de
promovare a proiectului și a conceptelor de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse, iar 125 de persoane din
administrația publică din județ au fost instruite în domeniile planificare strategică, autorizări și legislație
orizontală în domeniul mediului și dezvoltare durabilă, managementul proiectului, managementul resurselor
umane, relațiilor publice și egalității de șanse, achiziții publice și managementul financiar.
În momentul de față sunt în curs de elaborare Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru
perioada 2011-2020 și cele patru studii de cercetare, respectiv:
-

Studiul privind valorificare patrimoniului natural, cultural şi istoric;

-

Studiul privind managementul resurselor umane la nivelul autorităţilor administraţiei publice
locale;

-

Studiul privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

-

Studiul privind dezvoltare infrastructurii de drumuri şi poduri din judeţul Gorj.

Persoană de contact
Laura Boricean - Manager Proiect
Consiliul Judeţean Gorj
Tel.: 0253/214304
Fax: 0253/212023
E-mail: laura.boricean@cjgorj.ro.
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Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 2011-2020 este un document care va
cuprinde direcțiile de dezvoltare județene, în concordanță cu prioritățile și interesele economice, sociale și
culturale ale comunităților locale.
O etapă importantă în realizarea strategiei este consultarea tuturor actorilor locali (agenți economici,
societate civilă, instituții ale statului, ONG-uri, universități, persoane fizice ș.a.), deoarece o strategie care să
răspundă cât mai bine nevoilor locale nu poate fi realizată fără participarea și contribuția tuturor celor
interesați de dezvoltarea durabilă a județului.
Pe această cale, invităm toți gorjenii să participe cu idei și propuneri la această lucrare de mare importanță
pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a județului Gorj.
Propunerile pot fi trimise on-line la adresa: strategie@cjgorj.ro sau în scris la adresa: Strada Victoriei nr.
2-4, Târgu-Jiu, Județul Gorj.

Vă mulțumim și așteptăm părerea dumneavoastră !
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