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OPRTUNITATI DE DEZVOLTAREA ECONOMICA ALTERNATIVA A
LOCALITATILOR MINIERE DIN GORJ

Dezvoltarea economica a localitatilor din judetul Gorj(afectate de restructurarea industriei
miniere), este indisolubil legata de dezvoltarea sectorului privat, ca singura alternativa de
diversificare economica a zonei si diminuare a impactului social produs de aceast fenomen.
Acest deziderat nu poate fi atins decat printr-o actiune concertata de crestere a
atractivitatii acestor zone (prin implementarea unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii
locale), coroborata cu programe nationale de facilitare si sustinere financiara a
initiativelor investitionale.
Dezvoltarea sectorului privat (societăţi comerciale pe acţiuni, cu răspundere limitată,
asociaţii familiale, etc) se va orienta fara indoiala spre domeniile ce pot exploata resursele
locale, specifice fiecarei localitati.
Oportunitatile de dezvoltare a unor afaceri in aceste localitati sunt in mod obligatoriu
dictate de piata(cerere si oferta) si resursele locale disponibile, resurse ce pot fi valorificate
printr-un management performant
Identificarea acestor resurse locale, a condus la creionarea urmatoarelor OPORTUNITATI
DE DEZVOLTARE ECONOMICA ALTERNATIVA:
Principalele domenii de activitate sunt: industrie, comerţ, prestări servicii, turism,
transporturi, colectare/procesare/ ambalare produse agro-zootehnice.
Activitatile si oportunitatile de afaceri ce pot contribui la dezvoltarea zonelor miniere si
crearea de noi locuri de munca in localitatile afectate, pot fi:
• prestări servicii cat mai diversificate catre populatie;
• confectii metalice - in vechile capacitati neutilizate ale marilor intreprinderi;
• industria uşoară (confectii, tricotaje);
• procesarea/ambalarea/depozitarea produselor alimentare;
• servicii turistice si de alimentatie publica, la standarde cat mai ridicate;
• materiale de construcţii si prelucrarea metalelor(fier forjat);
• industria extractivă (exploatarea carbunelui pt. populatie – pentru consum casnic);
• procesarea produselor agricole si zootehnice.
Alte domenii importante ce pot fi dezvoltate:
•
artizanat (fier forjat, sticla decorativa si tesatorii de covoare/carpete oltenesti),
•
colectarea, procesarea si ambalarea produselor lactate / fructelor de padure si a
pastravului,
•
exploatarea si prelucrarea lemnului,
•
prestări servicii turistice in regim ecologic,
•
ciupercării – in fostele mine subterane
Zonele care se preteaza cel mai bine implementarii unui tip sau altul de afacere, au fost
determinate pe baza studiilor de dezvoltare regionala, studii ce au fost elaborate in
colaborare cu diverse institutii de prestigiu din strainatate si au stat la baza alcatuirii
unei harti cu oportunitati investitionale la nivelul judetului.
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Vom prezenta in continuare cateva exemple de oportunitati investitionale imediate
(aplicabile zonei montana a judetului Gorj) in doua din cele mai frumoase localitati ale
judetului:
1. TISMANA
Potentialul turistic deosebit al zonei (dat de catre mediul natural si Manastirea Tismana - una
dintre cele mai frumoase din tara), ar putea fi exploatat mult mai bine si in termen foarte scurt
daca s-ar finaliza urmatoarele investitii:
- Parcare amenajata la intrarea in Manastire, prezentare/desfacere produse de artizanat
local;
- Camping si casute de vacanta, unitati de alimentatie publica;
- Terenuri de sport / patinoar si o partie de schi echipata corespunzator.
2. BAIA DE FIER
Potentialul turistic existent(Peştera Muierilor este una dintre cele mai spectaculoase din tara),
ar putea fi exploatat mult mai bine si in termen foarte scurt daca s-ar realizeaza urmatoarele
proiecte de investitii:
- reamenajare motel, parcaje auto, camping, strand si terenuri de sport în zona turistică
“Peştera Muierilor”;
- amenajare perimetre pentru căsuţe de vacanţă pe Valea Galbenului şi în zona montană.
Alte domeniiimportante de dezvoltare a unei afaceriin aceasta zona (bazat pe resursele
locale identificate) pot fi:
- industria textila si de artizanat,
- colectarea / procesare si ambalarea produselor lactate,
- exploatarea si prelucrarea lemnului,
- materiale de construcţii (piatra de var),
- prestări servicii turistice, agroturism.
Astfel de oportunitati au fost identificate la nivelul fiecarei localitati mai importante a
judetului si pot fi puse GRATUIT la dispozitia celor interesati de dezvoltarea unei afaceri.
La sediul nostru central din Tg. Jiu(Palatul Ad-tiv al Prefecturii Gorj, cam.140) poate fi consultata
toata baza de date disponibile in care se afla fisele de de prezentare, intocmite pentru un numar
de peste 35 de localitati mai importante ale judetului.

