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1 INTRODUCERE 

1.1 Principiile de abordare a dezvoltării economico-sociale locale; 

 Având în vedere începerea unui nou Acord de Parteneriat cu Uniunea 

Europeană, privind implementarea pachetului de finanțări pentru perioada 

2014-2020, toate Unitățile Administrativ-Teritoriale trebuie să își 

redefinească strategiile și obiectivele lor în concordanță cu obiectivele 

acceptate în Acordul de Parteneriat. 

 Strategia de dezvoltare locală este un instrument de planificare pe 

termen scurt, mediu și lung, și presupune o viziune realistă și realizabilă în 

atingerea obiectivelor stabilite, bazată pe situația existentă la nivel local, 

ținând cont de contextul județean, regional, național și comunitar. 

 Dezvoltarea locală presupune dezvoltarea unei economii locale stabile, 

cu obiective pe termen lung, în armonie cu nevoile sociale și de mediu. 

Competitivitatea economică trebuie să țină cont de principiile dezvoltării 

durabile. 

La nivelul comunei s-a utilizat o abordare integrată a tuturor 

aspectelor socio-economice și de mediu, prin politicile publice și printr-o 

planificare strategică adecvată situației existente, se propune rezolvarea 

simultană a problemelor urgente pe care trebuie să le aibă în vedere 

dezvoltarea socială și economică a comunei. 

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă atât un proces de planificare, 

cât si un produs care promovează parteneriatul în rândul diferiților actori 

de pe plan local: 

➢ administrația publică locală; 

➢ comunitatea locală; 
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➢ sectorul privat; 

➢ reprezentanții societății civile, 

cu scopul de a analiza împreuna problemele legate de dezvoltare, de 

imaginea creată pentru viitor, previziuni de viitor, de mobilizarea resurselor, 

de elaborarea strategiilor de dezvoltare, a proiectelor, precum si de 

implementarea, monitorizarea si evaluarea acestora. 

 Scopul elaborării Strategie de dezvoltare locală este creșterea 

armonioasă a nivelului de trai pentru comunitatea din Comuna Turcinești 

ținând cont  de nevoile sociale, culturale și de mediu. 
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1.2 Cadrul conceptual al elaborării strategiei de dezvoltare locală; 

 Conceptul de dezvoltare durabilă a fost introdus pentru prima dată în 

anul 1992, în cadrul Conferinței de la Rio de Janeiro. Prin aderarea statelor 

la directivele stabilite în cadrul Conferinței, acestea și-au asumat 

obligativitatea ca fiecare autoritate publică locală să elaboreze și să 

implementeze propriile strategii de dezvoltare, și să țină cont de principiile 

de bază ale dezvoltării durabile, acestea fiind sintetizate în documentul 

strategic denumit ”Agenda 21”. 

 Agenda 21 Locală impune cooperarea autorităților publice locale în 

vederea elaborării strategiilor de dezvoltare locală cu toți factorii interesați, 

respectiv: antreprenori, reprezentanți ai comunității, reprezentanți ai 

diferiților furnizori de servicii locale (sociale, educaționale, culturale), 

pentru a stabili de comun acord obiectivele, prioritățile și rezultatele 

implementării politicilor locale. 

 Dezvoltarea durabilă are ca principal obiectiv eradicarea sărăciei, 

bazată pe resursele locale: capital uman (cunoștințe, creativitate, abilitate), 

capital fizic (rețele edilitare, infrastructură), capital natural (peisaj, aer, apă, 

sol, floră, faună) și capital social (structuri administrative, comunitate, 

tradiție și cultură). 
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1.3 Contextul strategic al elaborării strategiei; 

 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală trebuie să țină cont de 

direcțiile stabilite la nivel superior ierarhic, de la nivel județean, până la cel 

comunitar, în vederea armonizării obiectivelor locale cu cele regionale, 

naționale și comunitare. 

1.3.1 Contextul european 

 Istoria recentă a șubrezit încrederea în principiile ce au stat la baza 

creării Uniunii Europene. Criza bancară, transformată apoi în criză 

financiară, ce a debutat în anul 2007 și evenimentele geopolitice din 

interiorul și din exteriorul Uniunii, au evidențiat unele disfuncționalități din 

interiorul spațiului comunitar. Ca reacție la aceste evenimente, Membrii 

Uniunii au stabilit necesitatea colaborării cât mai strânse și acțiunii în mod 

unitar pentru a face față provocărilor socio-economice (deficiențe 

structurale, globalizarea economiei mondiale, migrația, declinul economic și 

acutizarea crizei), dar și geopolitice (conflicte armate la granița comunitară, 

curentul independenței față de Uniune). 

 În acest sens, Uniunea Europeană a dezvoltat și adoptat Strategia 

Europeană pentru creștere, durabilă și favorabilă incluziunii – Europa 2020. 

Strategia propune 5 obiective principale: 

✓ Ocuparea forței de muncă: rata de ocupare a forței de muncă active 

pentru populația cu vârsta cuprinsă între 20-64 de ani, să ajungă la o 

pondere de 75%; 

✓ Cercetare și Dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul Uniunii Europene 

pentru cercetare și dezvoltare; 

✓ Schimbări climatice și energie: reducerea cu 20% a emisiilor gazelor 

cu efect de seră față de emisiile din 1990, creșterea ponderii surselor 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

14 

de energie regenerabilă până la 20%, creșterea eficienței energetice cu 

20%; 

✓ Educație: reducerea abandonului școlar la sub 10%, creșterea la 40% 

a ponderii absolvenților de studii superioare pentru populația cu 

vârsta cuprinsă între 30 și 34 ani; 

✓ Sărăcie și excluziune socială: reducerea cu 20 de milioane a 

persoanelor care suferă sau pot suferi din cauza sărăciei sau a 

excluziunii sociale. 

 Strategia Europa 2020 prezintă viziunea Uniunii Europene cu privire la 

dezvoltarea economică urmărind 3 priorități: 

a. Creșterea inteligentă, prin dezvoltarea economică bazată pe 

cunoaștere și inovare; 

b. Creșterea durabilă, prin promovarea economiei circulare, mai 

eficiente, mai competitive și mai ecologice; 

c. Creșterea favorabilă incluziunii, prin promovarea unei economii cu un 

grad înalt de ocupare a forței de muncă care să asigure coeziunea 

socială și teritorială. 

 Atingerea obiectivelor asumate prin strategie este posibilă prin 

finanțarea măsurilor necesare fiind create în acest sens 5 mari fonduri de 

finanțare, acestea fiind definite în Cadrul Strategic Comun (CSC), document 

programatic al Uniunii Europene: 

a. Fondul European pentru Dezvoltare Regională; 

b. Fondul Social European; 

c. Fondul de Coeziune;  

d. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

e. Fondul European Maritim pentru Pescuit. 
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1.3.2 Contextul național 

 Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective 

concrete și realiste precum și drumul critic în vederea îndeplinirii 

obiectivelor propuse într-un interval de timp mediu și lung: 

a. Orizont 2020: atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii 

Europene la principalii indicatori ai Dezvoltării Durabile; 

b. Orizont 2030: apropierea semnificativă a României de nivelul mediu 

al anului 2030 al țărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai 

Dezvoltării Durabile. 

 Țintele stabilite prin Strategia Europa 2020 și asumate de România 

sunt: 

a. Rata de ocupare a populației active cu vârsta cuprinsă între 20 – 64 

de ani  să ajungă la 70%; 

b. Nivelul investițiilor în cercetare – dezvoltare să ajungă la 2% din PIB-

ul național; 

c. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu 20% până în 

2020, raportat la nivelul anului 1990; 

d. Atingerea țintei de 24% din sursele de energie să fie de natură 

regenerabilă (conform Directivei 2009/28/EC); 

e. Eficiență energetică prin economisirea energiei primare ci 19%; 

f. Rata de părăsire timpurie a școlii să coboare sub 11,3%; 

g. Scăderea numărului persoanelor expuse sărăciei cu 580.000; 

h. Ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 de ani, absolvenți ai unei 

forme de învățământ terțiar, cel puțin de 26,7%. 
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 România are mai multe documente de program care transpun aceste 

obiective, cu măsuri asumate și resurse alocate pe perioade de timp scurt, 

mediu și lung. 

A. Acordul de Parteneriat, este documentul național ce transpune toate 

prevederile Strategiei Europa 2020; 

B. Programele de finanțare: 

B.1 Program Operațional Capital Uman; 

B.2 Program Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate; 

B.3 Program Operațional Competitivitate; 

B.4 Program Operațional Infrastructură Mare; 

B.5 Program Operațional Dezvoltare Regională; 

B.6 Program Operațional Capacitate Administrativă; 

B.7 Program Cooperare Transfrontalieră; 

B.8 Program Național pentru Dezvoltare Rurală; 

B.9 Program Operațional Maritim și Pescuit. 

1.3.3 Contextul regional și județean 

 Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, publicat pe pagina 

web a Agenției pentru Dezvoltare Regională Oltenia, prevede 6 mari 

priorități regionale de dezvoltare, corelate cu obiectivele strategice din 

Strategia EUROPA 2000. 

Priorități regionale: 

1. Creșterea competitivității economice a regiunii 

2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale 
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3. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a 

moștenirii cultural-istorice 

4. Dezvoltare rurală durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului 

5. Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a 

incluziunii sociale 

6. Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 

 Pentru îndeplinirea obiectivelor incluse în prioritatea Creșterea 

competitivității economice a regiunii, strategia regională propune 

următoarele operațiuni indicative: 

- Dezvoltarea (crearea, modernizarea/extinderea) incubatoarelor de 

afaceri, centre de afaceri, parcurilor științifice, tehnologice, 

industriale, clusterelor, piețe de gros; 

- Stimularea cooperării și realizării rețelelor de tip cluster; 

- Sprijin pentru dezvoltarea activității economice în cadrul infrastructurii 

entităților de inovare și cercetare; 

- Dezvoltarea legăturilor și sinergiilor între întreprinderi, centre de 

cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor 

și serviciilor, transfer tehnologic, inovare tehnologică socială, 

networking, clustere; 

- Sprijin pentru start-upuri, inovative și spin-off-uri; 

- Stimularea activității de CD în întreprinderi și transformarea 

rezultatelor acesteia în tehnologii, produse, servicii, inclusiv sprijin 

financiar pentru achizițiile de servicii de CD și de drepturi de aplicare 

ale rezultatelor CD; 

- Sprijinirea activității IMM-urilor (producție și servicii), în special a 

microîntreprinderilor, a start-up-urilor, întreprinderilor sociale; 
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- Dezvoltarea și promovarea spiritului antreprenorial, în special prin 

facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea 

creării de noi întreprinderi (inclusiv întreprinderi sociale); 

- Dezvoltarea serviciilor de promovare/ marketing/ consultanță/ 

internaționalizare pentru firme;  

- Sprijinirea capacității IMM-urilor de a se angaja în procesele de creștere 

pe piețele regionale, naționale și internaționale, precum și în procesele 

de inovare 

- Extinderea implementării benzii largi, introducerea de rețele de mare 

viteză și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor 

pentru economia digitală 

Operațiunile indicative propuse de către planul de dezvoltare regională în 

vederea îndeplinirii obiectivelor  incluse în prioritatea Modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii regionale sunt: 

-  Crearea unui sistem de transport rutier inteligent la nivel regional, în 

corelare cu rețelele europene și centurile ocolitoare și a infrastructurii 

adiacente drumurilor; 

- Asigurarea conectivității rețelei de drumuri regionale la rețeaua TEN-T 

prin modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene care 

asigură conectivitatea (primară și secundară) cu această rețea; 

- Modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene; 

- Modernizarea/reabilitarea rețelei de drumuri locale/comunale care 

asigură conectivitatea cu rețeaua națională; 

- Dezvoltarea transportului intermodal și a logisticii aferente, parcări; 
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- Modernizarea și dezvoltarea (inclusiv construire) transportului 

portuar, aeroportuar și feroviar în vederea îmbunătățirii 

accesibilității; 

- Introducerea de inițiative privind infrastructuri de transport eficiente 

și nepoluante/nedăunătoare pentru mediu; 

- Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii 

medicale (ambulatorii, centre de intervenție integrate policlinici, 

dispensare, ambulatorii, laboratoare, centre de prevenție, unități 

medico-sociale); 

- Dotarea (echipamente și mobilier) a infrastructurii de servicii medicale 

și formare profesională; 

- Infrastructura și dotarea pentru situații de urgență; 

- Clădiri integrate (pompieri, poliție); 

- Dotarea serviciilor de voluntariat pentru situații de urgență; 

- Construirea, reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de 

învățământ preuniversitare (inclusiv grădinițe), cu accent pe 

Învățământul Profesional și Tehnic și a infrastructurii universitare 

(săli de curs, biblioteci, ateliere, terenuri de sport, laboratoare, bazine, 

cămine și cantine); 

- Dotarea cu echipamente și mobilier a infrastructurii de învățământ 

preuniversitar și universitar; 

- Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaționale 

(săli de curs, biblioteci, ateliere, etc.) din centrele de reeducare și 

penitenciare; 

- Reabilitarea/modernizarea centrelor de formare profesională 

continuă, inclusiv cu echipamente specifice; 
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- Crearea centrelor de evaluare și validare a competențelor pentru 

învățământul preuniversitar și universitar; 

- Reabilitarea/modernizarea/echiparea Cluburilor de copii și Palatelor 

de copiilor; 

- Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii 

sociale; 

- Dotarea cu echipamente și mobilier a infrastructurii de servicii sociale 

construite/ reabilitate/modernizate; 

- Renovarea și/sau schimbarea folosinței clădirilor existente deținute de 

autoritățile publice pentru asigurarea unor locuințe sociale de calitate; 

- Construirea/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziției 

de la asistența instituțională la cea de proximitate (căsuțe de tip 

familial, apartamente de tip familial, locuințe protejate etc.); 

- Implementare de programe (consiliere/mediere) în vederea prevenirii 

existenței unor situații de abuz sau neglijență în familie și/sau 

separarea de familie; 

- Investiții pentru îmbunătățirea mobilității populației din zonele 

urbane; 

- Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat 

public și a rețelelor de alimentare cu energie; 

- Eficiența energetică a clădirilor și utilităților publice (iluminat, 

transport, etc.); 

- Dezvoltarea rețelelor de utilități publice și asigurarea accesului 

populației și agenților economici la această infrastructură: rețele de 

apă-canal, gaze, electricitate, agent termic, inclusiv în spațiul peri 

urban; 

- Protejarea și amenajarea zonelor verzi; 
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- Construcție zone de agrement, culturale, sportive (centre de 

sănătate/spa, terenuri de sport, stadioane); 

- Elaborarea PAT, PIDU, PUZ-uri, cadastru general; 

- Reabilitarea zonelor cu probleme de mediu (regularizare cursuri de 

râuri, torenți, consolidare maluri, alunecări de teren); 

- Realizarea tunelelor tehnice/infrastructura de telecomunicații și 

electrice; 

- Infrastructura edilitară (amenajare capele mortuare, cimitire, târguri, 

piețe agroalimentare) 

- Regenerarea urbană a centrelor istorice ale orașelor și municipiilor; 

- Restaurarea, amenajarea, modernizarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural de interes naționale și local din mediul urban (patrimoniu 

mobil și imobil) 

- Crearea, reabilitarea/modernizarea, extinderea infrastructurii 

administrative; 

- Intervenții la nivelul elementelor de construcție exterioare prin 

expertizare și măsuri de consolidare a clădirilor publice; 

- Dotarea cu mobilier și echipamente a infrastructurii administrative; 

- Creșterea capacității instituționale (management de politici publice, 

planificare strategică, instruire și formare, etc.). 

Realizarea obiectivelor incluse în cadrul priorității Dezvoltarea turismului, 

valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-istorice va fi 

îndeplinită prin operațiuni indicative precum: 

- Restaurarea, protecția și valorificarea turistică a patrimoniului 

arhitectural și cultural și dotarea acestora în mod corespunzător; 
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- Valorificarea economică a potențialului balnear, speologic, saline, 

arheologic și a resurselor naturale; 

- Crearea infrastructurii necesare pentru punerea în valoare a 

patrimoniului natural; 

- Creșterea accesului la obiectivele de patrimoniu cultural și arhitectural; 

- Sprijin pentru inițiativele de valorificare a specificului etnografic și 

etnic; 

- Dezvoltarea potențialului turistic balnear de relaxare, spa și medical; 

- Dezvoltarea economică locală prin valorificarea specificului turistic 

local (montan, dunărean, rural, de pescuit, etc.); 

- Investiții pentru crearea, reabilitarea, extinderea și modernizarea 

structurilor de cazare, alimentație și agrement în stațiuni și în 

localitățile cu potențial turistic: 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism de utilitate publică; 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism de utilitate privată (pârtii de schi, 

terenuri de sport, parcuri de distracții, bazine de înot, etc.); 

- Investiții publice locale pentru infrastructura de acces și servicii publice 

la stațiuni și localități cu potențial. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor incluse în prioritatea Dezvoltarea rurală 

durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului, strategia regională 

propune următoarele operațiuni indicative: 

- Investiții în active fizice: înființare/modernizare ferme (pomicultura, 

legumicultură,  alte investiții), procesare, infrastructura de adaptare; 

- Încurajarea instalării tinerilor fermieri; 

- Creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea 

viabilității exploatațiilor; 
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- Dezvoltarea infrastructurii pentru colectarea, procesarea, depozitarea 

și comercializarea produselor agricole; 

- Îmbunătățirea accesibilității în mediul rural; 

- Dezvoltarea socială a comunităților rurale; 

- Protejarea identității culturale, restaurarea/punerea în valoare a 

patrimoniului cultural; 

- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale; 

- Modernizare/înființare cabinete medicale veterinare; 

- Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în 

silvicultură pescuit, acvacultură și în zonele rurale și peri urbane; 

- Activități agricole și non-agricole în spațiul urban și rural; 

- Promovarea organizării lanțului alimentar și nealimentar și a 

gestionării riscurilor în agricultură și silvicultură; 

- Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate 

de agricultură și silvicultură; 

- Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției spre 

o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările 

climatice în agricultură, produse alimentare și sectorul forestier. 

Operațiunile indicative propuse de către planul de dezvoltare regională în 

vederea îndeplinirii obiectivelor  incluse în prioritatea Dezvoltarea 

resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii sociale 

sunt: 

- Măsuri pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea 

accesului egal la educație; 
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- Dezvoltarea sistemului de educație și formare profesională inițială și 

continuă pentru învățământul preuniversitar și universitar și 

facilitarea tranziției de la școală la viața activă; 

- Dezvoltarea sistemului de educație extrașcolară; 

- Externalizarea sistemului de evaluare a competențelor (formarea 

mediului economic și a mediului partenerial în evaluarea 

competențelor); 

- Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă (FPC), 

creșterea accesului și participării la învățarea pe întreg parcursul 

vieții; 

- Creșterea adaptabilității forței de muncă și a întreprinderilor la nevoile 

pieței muncii; 

- Acțiuni de conștientizare a populației (simțul civic) și de apartenență la 

comunitatea locală și responsabilitate socială; 

- Dezvoltarea rețelei regionale a centrelor de consiliere în carieră; 

- Stimularea ocupării prin intermediul AES (activități economie socială); 

- Stimularea activităților independente și a spiritului antreprenorial; 

- Activități de informare/consiliere/mediere în vederea creșterii 

gradului de coeziune și consens la nivelul comunității; 

- Măsuri active (târguri de locuri de muncă, centru de consiliere/mediere 

pentru piața forței de muncă, portal de locuri de muncă, etc.) pe piața 

forței de muncă și instruire în special pentru șomeri și grupuri 

dezavantajate; 

- Accesul la angajare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de 

muncă, persoanele inactive, etc. 

- Promovarea și dezvoltarea economiei sociale și a întreprinderilor 

sociale; 
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- Planuri integrate în care locuințele sociale sunt însoțite în special de 

intervenții în educație, sănătate și ocupare; 

- Dezvoltarea serviciilor sociale și de voluntariat în sprijinul cetățenilor; 

- Consolidarea capacității instituționale. 

Realizarea obiectivelor incluse în cadrul priorității Creșterea eficienței 

energetice și protecția mediului, va fi îndeplinită prin operațiuni indicative 

precum: 

- Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum 

și/sau a sistemelor de alimentare cu căldură pentru încălzirea 

locuinței și preparare apei calde menajere, prin folosirea panourilor 

solare sau a altor elemente inovative; 

- Eficientizarea consumului de energie, promovarea surselor 

regenerabile de energie (inclusiv geotermale) și prin eficientizarea 

surselor clasice de energie 

- Intervenții la nivelul elementelor de construcție exterioare prin 

expertizare și măsuri de consolidare a clădirilor publice; 

- Contorizarea utilităților la nivel de clădire; 

- Modernizarea echipamentelor de producere a utilităților termice; 

- Reabilitarea/extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public, 

inclusiv ambiental; 

- Reabilitarea/extinderea și modernizarea rețelelor de transport și 

distribuție a energiei electrice; 

- Reabilitarea/extinderea/modernizarea rețelelor de apă și canalizare la 

nivel local (inclusiv în localitățile rurale); 

- Managementul integrat al deșeurilor , calitatea apei și biodiversitatea; 

- Gestionarea apei și a apelor uzate; 
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- Reconstrucție ecologică a zonelor degradate; 

- Schema de reducere a poluării cu pulberi și nitriți, nitrați; 

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul agricol și 

forestier; 

- Sprijin pentru investiții de prevenire a riscurilor și măsuri de gestionare 

a riscurilor (gestionarea inundațiilor, prevenirea incendiilor 

forestiere, regenerarea pădurilor); 

- Acțiuni de conștientizare; 

- Măsuri de conservare a Ariilor protejate. 

 La nivel județean, Consiliul Județean Gorj a elaborat Strategia  de 

Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj: document – cadru pentru perioada de 

programare 2014-2020, prin care se trasează prioritățile de dezvoltare, în 

vederea gestionării mai facile a proiectelor precum și pentru aplicarea spre 

finanțare a unor proiecte cu un grup țintă mai mare decât o unitate 

administrativ teritorială locală, dar mai mică decât o unitate administrativ 

teritorială județeană. 

 Conform Strategiei, în această nouă etapă de dezvoltare a județului, 

investiția crucială va fi cea în capitalul uman, pentru că județul Gorj și 

investitorii ce se vor localiza în județ să aibă condiții îmbunătățite de calitate 

a vieții și o preocupare constantă pentru problemele unei comunități unite. 

Transformare urmărește cinci fațete ale unei dezvoltări echilibrate prin care 

Gorjul va deveni mai prosper, mai întreprinzător, mai turistic, mai verde și 

mai social. 

 Obiectivele strategice ale județului pentru orizontul 2020 sunt: 

1. Consolidarea unei baze economice sustenabile; 

2. Dezvoltarea antreprenorială multisectorială; 
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3. Valorificarea potențialului turistic; 

4. Reducerea presiunii generate de factorii socio-economici asupra 

mediului și respectarea principiilor de dezvoltare durabilă 

5. Abordarea integrată a aspectelor sociale 

Pentru implementarea obiectivelor strategice se au în vedere 

următoarele domenii prioritare și acțiuni: 

Domeniul prioritar 

1.1 Valorificarea 

terenurilor și 

resurselor 

Acțiunea 1.1.1 Asistență pentru pregătirea viabilizării 

terenurilor și includerea lor în circuitul economic 

Acțiunea 1.1.2 Atragerea de investiții și formarea de 

parteneriate public-private pentru valorificarea 

resurselor (terenuri, resurse naturale) 

Acțiunea 1.1.3. Promovarea comunității gorjene la nivel 

național 

Domeniul prioritar 

1.2 Susținerea 

dezvoltării altor 

ramuri industriale, 

drept sectoare 

alternative 

domeniilor de bază 

(energetică și 

extractivă) 

Acțiunea 1.2.1 Dezvoltarea zonelor peri urbane ca spații 

pentru dezvoltarea activităților economice alternative 

Acțiunea 1.2.2 Promovare și suport pentru noile zone 

industriale 

Acțiunea 1.2.3 Întărirea capacității administrative 

pentru o abordare pro activă și coerentă a problemelor  

de dezvoltare ale județului (vizând CJ Gorj, instituții 

subordonate și UAT-uri) 

Domeniul prioritar 

1.3 Consolidarea 

lanțurilor calorice 

la nivelul județului 

Gorj 

Acțiunea 1.3.1 Promovarea potențialului de aglomerare 

(cluster) în sectoarele conexe domeniilor industriale 

majore 

Acțiunea 1.3.2 Facilitarea cooperării și parteneriatului 

între firme, autorități publice locale și instituții de 

educație-cercetare 

Domeniul prioritar 

1.4 Trecerea de la 

agricultura de 

subzistență la un 

sector agro-

alimentar viabil 

Acțiunea 1.4.1 Stimularea asocierii fermierilor 

Acțiunea 1.4.2 Dezvoltarea lanțului producție-

depozitare-procesare-desfacere 

Acțiunea 1.4.3 Susținerea culturilor energetice 

Acțiunea 1.4.4 Diversificarea bazei economice în mediul 

rural, prin dezvoltarea microîntreprinderilor și a 

artizanatului, pentru susținerea valorilor și tradițiilor 

locale 
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Domeniul prioritar 

2.1. Dezvoltare 

antreprenorială ca 

alternativă de 

ocupare 

Acțiunea 2.1.1 Facilitarea formării de competențe 

specifice, în vederea recalificării forței de muncă în 

sectoarele industriale alternative 

Acțiunea 2.1.2 Formarea abilităților antreprenoriale 

Domeniul prioritar 

2.2 Sprijinirea 

inițiativelor 

antreprenoriale și 

a întreprinderilor 

mici și mijlocii 

Acțiunea 2.2.1 Facilitarea accesului la finanțare 

Acțiunea 2.2.2 Asistență și dezvoltare antreprenorială 

Domeniul prioritar 

2.3 Promovarea 

culturii 

antreprenoriale 

Acțiunea 2.3.1 Promovarea unei atitudini 

antreprenoriale și creșterea gradului de conștientizare 

a gorjenilor asupra oportunităților antreprenoriale 

Acțiunea 2.3.2 Educarea timpurie, din școală, a 

calităților antreprenoriale ale tinerilor. 

Domeniul prioritar 

3.1 Susținerea unei 

dezvoltării 

coerente a 

sectorului turistic 

Acțiunea 3.1.1 Încurajarea asocierii în rândul actorilor 

din sectorul turistic 

Acțiunea 3.1.2 Implicarea factorilor decizionali în 

sprijinirea dezvoltării sectorului turistic 

Acțiunea 3.1.3 Implementarea sistemului de 

management al calității serviciilor de turism oferite în 

județ 

Acțiunea 3.1.4 Identificarea și dezvoltarea serviciilor 

conexe din sectorul turistic 

Domeniul prioritar 

3.2 Promovarea 

turistică a județului 

Gorj la nivel 

regional, național și 

internațional 

Acțiunea 3.2.1 Participarea la târguri de profil la nivel 

regional, național și internațional 

Acțiunea 3.2.2 Dezvoltarea mediului asociativ 

responsabil cu promovarea turistică a județului 

Acțiunea 3.2.3 Dezvoltarea și popularizarea de mijloace 

de informare privind oferta de servicii turistice a 

județului 

Domeniul prioritar 

3.3 Crearea unor 

produse turistice 

integrate 

Acțiunea 3.3.1 Dezvoltarea turismului în plan spațial 

prin crearea și corelarea a trei poli turistici (Zona 

Rânca- Zona Novaci-Zona Târgu Jiu) 

Acțiunea 3.3.2 Dezvoltarea infrastructurii generale de 

acces la principalele obiective turistice din județ 

Acțiunea 3.3.3 Dezvoltarea infrastructurii necesare 

corelării obiectivelor turistice prezente pe teritoriul 

județului (oficiu de turism județean și puncte zonale de 

informare turistică) 
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Domeniul prioritar 

4.1 Creșterea 

calității vieții 

pentru locuitorii 

județului Gorj 

Acțiunea 4.1.1 Regenerarea spațiilor publice și 

îmbunătățirea condițiilor de locuire 

Acțiunea 4.1.2 Îmbunătățirea serviciilor pentru familii 

Domeniul prioritar 

4.2 Reducerea 

progresivă a 

efectelor negative 

ale activităților 

industriale asupra 

mediului 

Acțiunea 4.2.1 Reducerea efectelor negative ale 

activităților industriale asupra aerului, apei și solului 

Acțiunea 4.2.2 Consolidarea terenurilor în vederea 

reducerii riscurilor de alunecări și inundații 

Domeniul prioritar 

4.3 Management 

sustenabil al 

resurselor naturale 

și a spațiilor 

protejate 

Acțiunea 4.3.1 Îmbunătățirea gestiunii și cooperării 

asupra resurselor natural și spațiilor protejate 

Acțiunea 4.3.2 Programe de informare și conștientizare 

privind o abordare durabilă a mediului 

Domeniul prioritar 

5.1 Sporirea 

accesului la 

serviciile de 

sănătate și educație 

Acțiunea 5.1.1 Investiții în infrastructură în special 

pentru zonele defavorizate și grupurile vulnerabile 

Acțiunea 5.1.2 Sistem de educație dezvoltat pentru toate 

nivelurile  

Acțiunea 5.1.3 Crearea premiselor  pentru promovarea 

conceptului de societate bazată pe cunoaștere 

Domeniul prioritar 

5.2 Dezvoltarea și 

coeziunea 

comunitară în jurul 

identității locale 

Acțiunea 5.2.1 Programe pentru îmbătrânirea activă în 

cadrul comunităților afectate de restructurări masive 

Acțiunea 5.2.2 Implicarea societății civile în viața 

comunității  

Acțiunea 5.2.3 Cooptarea sectorului privat în 

comunitate prin acțiuni de responsabilitate socială 

corporatistă 

Domeniul prioritar 

5.3 Consilierea și 

oferirea de 

asistență pentru 

integrarea socială a 

grupurilor 

vulnerabile 

Acțiunea 5.3.1 Consilierea pentru integrare pe piața 

muncii a categoriilor vulnerabile 

Acțiunea 5.3.2 Acțiuni pentru creșterea gradului de 

conștientizare a nevoii de educație 

Domeniul prioritar 

5.4 dezvoltarea 

economiei sociale 

Acțiunea 5.4.1 Promovarea incluziunii sociale active 

Acțiunea 5.4.2 Susținerea dezvoltării organizaționale 

sociale 
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2 CARACTERIZAREA GENERALĂ A UAT TURCINEȘTI 

2.1 Încadrarea administrativă 

Comuna Turcinești este una dintre cele 61 de comune ale județului 

Gorj, fiind așezată în partea de nord-vest a județului și este traversată de 

apele râului Jiu. 

Comuna a fost înființată prin Legea administrativă din 31 martie 1864, 

desființată în anul 1865, reînființată în anul 1908. 

A făcut parte din plășile Ocolu (1864 – 1865, 1912 – 1932), Tetila 

(1908 – 1912), Novaci (1932 – 1950), Târgu Jiu (1950 – 1965), Gorj (1965 – 

1968).  

În diverse perioade de ani, comuna a fost formată din satele Turcinești 

(1864 – 1865), Cartiu, Turcinești (1908 – 1952), Cartiu, Rugi, Horezu, 

Turcinești (1950 – Prezent) 
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Comuna Turcinești se învecinează cu 2 comune, 1 municipiu și 1 oraș, 

după cum urmează: 

La nord: comuna Schela 

La nord-est: orașul Bumbești-Jiu 

La sud: municipiul Tg. Jiu 

La vest: comuna Stănești 

Principalele căi de acces către comună sunt reprezentate de către: 

- DJ 664 Tg. Jiu- Turcinești-Schela, drum modernizat pe o lungime de 

6 km pe teritoriul comunei. Acest drum face legătura între DN 66 

Tg. Jiu- Petroșani; 

- DC 148 Turcinești-Cartiu-Horezu. 

Comuna Turcinești se află în zona de influență a municipiului Tg. Jiu, 

acest lucru constituie un avantaj din punct de vedere al relațiilor care se pot 

dezvolta între oraș și comună. În privința poziționării față de alte puncte 

importante, putem menționa: 

- Vamă – 5km; 

- Orașul Tg. Jiu- 3km 

- Aeroport- 120 km 

- Autostradă- 190 km. 

Din punct de vedere administrativ, comuna Turcinești este formată din 

patru sate componente: Turcinești, Cartiu, Horezu și Rugi. Reședința 

comunei se găsește în localitatea Turcinești, în acest loc se regăsesc 

principalele obiective administrative. 

Satul Turcinești este sat de reședință al comunei, fiind amplasat în 

partea dreaptă a râului Jiu. În componența sa intră și cătunul Săiele. 

Despre existența satului Turcinești se vorbește încă din cele mai vechi 

timpuri, numele acestuia fiind amintit în diverse documente începând cu 
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anul 1200, precum: Diploma Cavalerilor Ioaniți emisă de regele maghiar Bela 

al IV-lea. Al doilea document care atestă existența satului Turcinești, datează 

din 28 octombrie 1428 emis la Bratislava, de către Sigismund de Luxemburg: 

,,Și acesta este numele satelor bisericești de lângă mănăstirea sfântului 

Antonie de la Vodița: Jidovștița și Șușița și Preaclecevți și Potoc și Jarcovăț și 

pe Vodița, Bahninți și Elhovița și în județul de Baltă, la Dunăre, Vadul 

Cumanilor și în Blatnițea, Saghiavăț și Pesticevo și Toporno și Sogoino și în 

fața Țibrei, balta numită Bistrăț și pe lângă ea două sate, amândouă 

Calugherovți, și în județul Jaleș, satele Ploștina și Cereșevo și Turcinovți și 

Leurda și în Jiu, Pecalești și Obăialești și Valea Largă și Strâmta, și pe Jiu, satul 

Ceauri și Ungureni și Dușești și pe Tismeana, satul Tismena și Sîrbișori, și pe 

Izvarnea, Podeni și pe Jaleș, Arcani și Tamașiști și Balești și Rasov." 

O perioadă de timp satul Turcinești a aparținut de mânăstirea 

Tismana, mai exact până în anul 1635, când domnitorul și divanul țării de la 

acea vreme înapoiază satul locuitorilor acestuia. 

Din păcate, foarte multe documente referitoare la istoria acestui sat nu 

sunt accesibile, ele se găsesc la Arhivele Statului București. 

Administrativ, a fost înregistrat în județul Gorj în 1818 și 1819. 

A făcut parte din comuna Turcinești în anii: 1861, 1908, 1912, 1914, 

1926, 1932, 1943, 1950, 1952, 1956, 1965, Curtișoara 1865, 1873, 1887, 

1896, este formată din satele Cartiu, Rugi, Turcinești. 

Face parte din plasele Ocolu: 1861, 1864, 1912, 1914, 1928, Tetila 

1908, Novaci: 1932, 1943 și din raioanele Tg. Jiu 1950, 1952, 1956, Gorj 

1965. 

Turcineștiul, practic, a fost sat mănăstiresc, iar anii și documentele 

care atestă acest fapt sunt din anii: 1666 T42/4, 1691 T42/6, 1698 T42/11, 
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1756 T 42/16, 1775 T43/4, 1786 T43/9, 1795 T90/88, 1749 T96/12, 1756 

T42/6, 1778 T96/10, 1793 T42/21, 1818 T91/28. 

Satul Cartiu este amplasat pe albia pârâului Cărtior, într-o depresiune 

creată de acesta, fiind în prelungirea satului Turcinești, spre nord-vest. În 

componența sa intră două cătune: Jidovina și Avramești. Satul, mai vechi 

decât se știe din documente, este atestat prin actul din 27 aprilie 1574 de 

Mihai Viteazul. 

Foarte multe documente nu sunt accesibile, fiind în fondul Episcopiei 

române, aflat la Arhivele Statului București sau în fondul Mănăstirii Tismana. 

Satul este amintit în 1693, 1642, 1677, 1843, 1855, sub denumirea de 

,,Carteu", denumirea de ,,Cartiu" fiind des întâlnită în sec. al XVII-lea. 

Din punct de vedere administrativ este amintit în 1818 și 1819 

aparținând plaiului Vulcan. A făcut parte din comunele Cartiu (1816, 1865, 

1873, 1887, 1896, 1899), Turcinești (1908, 1912, 1926, 1932, 1943, 1950, 

1952, 1956), Bumbești-Jiu (1930, 1932). 

În 1861, 1864, 1865, 1875 face parte din plasa Vulcan, iar plasa Ocolul 

Vulcan ține în anii 1887, 1896, 1899. 

În componența sa intrau Cartiu,  Porceni-Moșneni, Porceni-Birnici și 

Sâmbotin (1865, 1887, 1896). 

Satul Horezu este plasat la nord-vest de Turcinești și Cartiu, fiind 

așezat pe dealuri separate între ele și formând mai multe ulițe: Brătoi, Văleni, 

Gruiul Lung, Gruiul Scurt, Strâmba și Padina. 

Pentru prima oară,  deocamdată, este amintit în 1620 de Gavril 

Voievod Movilă, care îi întărește lui Dumitru din Hurez: „stăpânire peste mai 

multe părți de moșie de cumpărătură, o siliște de casă în Hurez și o livadă 

cumpărată de la Voicul, un loc în deal la vie și o jumătate de siliște cumpărată 

de la Vâlcan și încă un loc de la Vâlcan din Hurezi la Negrota cu 20 aspri și o 
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zeghe de cioareci și un loc de la Benga și când a murit Oprea din Hurezi a 

lăsat o vie lui Dumitru pentru că îi era dator 800 de aspri și s-a plătit cu acea 

vie în sat la Hurezi, de moștenire de la așezarea locului o arată martorii: 

Pătrașcu, Cornea, Lupu, Stoica, Danuț, Raduțea din Hurezi, Sbarcea, Danciu, 

Balboe din Rugi, din Lancari Cazleci și Ion, din Văleni-Vâlcu și Pilea. Și au dat 

adălmaș 15 vedre de vin...” 

Satul Horezu apare în timp sub mai multe denumiri: Horez, Huresi, 

Hurez, Hurezi, Hurezu, Urez. Pentru prima oară ar fi atestat în 1620, apoi 

este amintit în 1631, 1661. Sub denumirea de Hurezi îl întâlnim în 

documentul din 1668, iar de Urezi în 1704. Hotarul satului este amintit în 

1786, document extrem de valoros, dar care se află în colecția Mănăstirea 

dintr-un lemn. 

Din surse geografice satul este amintit sub denumirea de Huresul în 

1722, Uresul în 1778 și 1790, Orezs în 1808, 1815, 1835, Hurezu în 1853, 

1856, 1892, Horezul 1898. 

Administrativ face parte din comunele: Horezu 1861, 1865, 1873, 

1887, Schela – 1908, 1912, 1926, 1932, 1950, 1952, 1965 și Turcinești 1943. 

În anul 1930 a fost inclusă în C. Bumbești-Jiu (1932).  

A figurat în plasele: Vulcan  -1861, 1865, 1873, 1887, Ocolul Vulcan-

1896, 1899 . 

A fost formată din satul Horezu 1861, 1865, 1887 și Arsurile, Horezu, 

Pajiștile 1895. 

Satul Rugi este amplasat pe dealul din partea de nord-vest a 

Turcineștiului, practic fiind o aripă laterală a acestuia. Probabil satul este 

mult mai vechi, dar documentele despre această localitate apar abia din 

timpul lui Mihai Viteazul. Actul este datat între 1593-1601, când Stan al 

Blăjoaiei vinde lui Barbu Cluceru din Rugi o parte din moșia lui din Drăgoieni. 
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Alt document datează din 8 septembrie 1623, fiind emis la Târgoviște. 

Domnitorul Alexandru Voievod confirmă proprietățile lui Dobre și ale fiilor 

săi din satul Rugi. 

Satul este amintit sub denumirea de Rugi(i) în: 1834, 1636, 1668, 

1694, 1696, 1720, 1835, 1850, 1694, 1696. Sub denumirea de Ru(gi) apare 

în 1698, Rogi 1704. Hotarul Rugilo(r) apare în 1815 și 1835. Satul are și alte 

denumiri: 1722, Rudsi, 1835, 1853, sau Rudi 1856, 1864, 1872, 1898. 

Din punct de vedere administrativ este înregistrat în județul Gorj în 

1818 și 1819. 

A făcut parte din comunele: Rugi: în anii 1861 (sub denumirea de 

Ruci), 1865, 1873, 1887, 1896, 1899, 1926, Schela: 1908, 1912, 1932, 

Bumbești-Jiu: 1930, Turcinești: 1943, 1950, 1952, 1956, 1965. 

A făcut parte din plasele Vâlcan: 1861, 1865, 1873, Ocolul Vâlcan: 

1887, 1896, 1899 și Ocolu 1926. 

A fost formată doar din satul Rugi în anii: 1861, 1865, 1887, 1896, 

1926.   

2.2 Caracterizare geografică 

a) Relieful 

Din punct de vedere geografic, comuna Turcinești are următoarele 

coordonate geografice: 

- 45˚5΄53" latitudine nordică 

- 23˚18΄44" longitudine estică. 
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Relieful comunei are o evoluție comună cu a celorlalte unități 

administrativ-teritoriale din jur și se compune în principal din dealuri 

acoperite de păduri și lunci create de apele ce străbat teritoriul acesteia. 

Din punct de vedere fizic, teritoriul comunei Turcinești este constituit 

din depresiunea subcarpatică olteană, ce se încadrează în marea unitate de 

relief a Piemontului Getic, relief cunoscut sub numele de Podișul Getic sau 

Platforma Getică. Noțiunea de podiș ne explică înălțimea aproape egală a 

culmilor de deal, care se situează între 300-500 m subunitate a marii unități 

geografice ,,zona subcarpaților Getici", geologic comuna făcând parte din 

sistemul depresiunilor submontane care formează în ansamblu unic de la 

Horezu la Tismana. 

b) Geologia 

Din punct de vedere geologic, comuna Turcinești se află situată în 

Depresiunea Getică, unitate situată în fața Carpaților Meridionali și este 
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născută prin scufundarea unei zone de cristalin care ținea de Carpați și făcea 

legătura între aceștia și Balcani. 

Depresiunea Getica este mărginită la est de valea Dâmboviței, la vest 

de Dunăre, iar la sud se ridică pe fundament de tip moesic. Formațiunile 

întâlnite în zona de interes aparțin neogenului în depozite de vârstă Meoțian, 

Ponțian, Dacian și Levantin. Meoțianul se întâlnește sub forma a două petice 

alungite în direcția est-vest, iar formațiunile întâlnite sunt constituite din 

nisipuri și argile. 

Ponțianul se prezintă ca o formațiune regresivă față de Meoțian și este 

format din marne vinete, compacte, mai nisipoase către partea superioară. 

Dacianul este o formațiune transgresivă, care la vest de Olt se așează 

peste Ponțian sau trece la limita acestuia și stă direct pe Meoțian. În unele 

locuri intră și în alcătuirea cutelor din Oltenia unde este format din 

alternante de marne, argile și nisipuri fosilifere. Atât la est cat și la vest de 

Olt conține intercalații de lignit, variabile atât ca număr cât și ca grosime, 

unele strate depășind chiar 2 m, fiind exploatabile. 

Levantinul este format atât în Oltenia, unde ocupă toată partea 

centrală și sudică cât și în Muntenia de vest și este constituit din două 

orizonturi : cel inferior (reprezentat de argile vinete și nisipuri, foarte bogat 

în fosile și în care se intercalează strate subțiri  de lignit) și cel superior 

(reprezentat prin pietrișuri, care sunt transgresive, în unele locuri peste 

Dacian). 

Tectonica – formațiunile sedimentare ale depresiunii Getice s-au 

depus peste un fundament care ținea de Carpații Meridionali și care s-au 

scufundat la începutul Senonianului, după principala fază de cutare a 

Carpaților Meridionali. Sedimentele depuse de marea care a invadat 

Depresiunea Getică pot fi considerate post-tectonice față de principala fază 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

40 

de cutare. Din aceste motive, ele n-au mai fost afectate, decât în unele zone 

restrânse, de mișcările orogenice ale paroxismelor terțiare. 

c) Geomorfologia  

Comuna Turcinești aparține Subcarpaților Olteniei care se întind de-a 

lungul Jiului și sunt cei mai simpli Subcarpați cutați. Structura lor și relieful 

se complică însă de la vest spre est, inclusiv în ce privește altitudinile (350-

500 m la vest de Jiu, 450-600 m până la Olteț și 650-700 până la Olt). 

Solurile întâlnite în zona studiată sunt de mai multe tipuri, 

caracteristice fiind solurile brune argiloiluviale (soluri brune luvice și 

luvisoluri albice) și soluri brune enmezobazice (soluri brune acide, soluri 

brune luvice și luvisoluri albice). 

Roci ca materiale de construcții găsim în mai multe locații și anume: 

-pe versantul drept al văii Jiului (un complex de depozite alcătuit din 

argile nisipoase și intercalații nisipoase cu o profunzime a stratului util între 

13 - 18 m). 

-la Turcinești se pot exploata calcare tithonice, alb gălbui, fisurate.  

A fost stabilită o zonă a inundațiilor datorate revărsării cursurilor de 

apă, cu manifestări foarte restrânse cauzate în mod deosebit de reducerea 

secțiunilor de scurgere a apelor la poduri și podețe fie din cauza depunerii 

necontrolate de deșeuri, fie din cauza podurilor și podețelor 

subdimensionate. 

d) Clima 

Sub aspect climatologic, perimetrul studiat se află sub influența 

centrilor barici de acțiune din Marea Adriatică și Marea Mediterană. 

Clima comunei Turcinești este temperat-continentală cu o varietate de 

nuanță ca urmare a poziției geografice, a circulației atmosferice și a 

componentelor de relief prezentate. 
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Ea se caracterizează prin următoarele particularități: 

-  radiația solară se cifrează la cca. 1250 kcal/cmc/am; 

- temperatura medie anuală este de 10˚C (care dă în general confort 

termic) cu medii de -2˚C în luna ianuarie și până la 23˚C în luna iulie. Minima 

absolută de -25˚C a fost înregistrată la 25 ianuarie 1942, iar maxima absolută 

de 40,5˚C, la 5 iulie 1916; 

- precipitațiile au o distribuție neuniformă având o valoare de 800 

mm/an cu maxime în perioadele mai-iunie și noiembrie și cu minime în luna 

februarie; 

- stratul de zăpadă are o durată de 40-50 zile/an, grosimea acestuia 

variind între 60-90 cm. 

Conform hărții zonelor afectate de secetă, comuna Turcinești se 

încadrează într-o zonă cu indice de ariditate cuprins între 0,65-1 P/ETP- un 

indice scăzut al aridității. 
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e) Hidrografia  

Rețeaua hidrografică a comunei Turcinești este reprezentată în 

principal de către râul Jiu, care limitează comuna la sud și sud-est și al cărui 

rol este hotărâtor pentru întreaga evoluție istorico-socială a comunei. La est 

are ca afluent râul Cărtior, o serie de pâraie care au dus la o configurație 

foarte variată a reliefului, au un rol suplimentar în menținerea ecosistemului 

zonal, contribuind la acțiunea de sculptare a văilor. Acesta pâraie sunt ape 

de suprafață, nivelul lor crește pe timpul ploilor și al topirii zăpezilor, în rest 

au un debit scăzut. 

Deși nu se întâlnesc lacuri sau bălți, la baza versanților cu izvoare de 

coastă pot să apară fenomene de înmlăștinire, fenomene datorate dispersiei 

neuniforme (ca număr și cotă) a izvoarelor care se alimentează și se descarcă 

independent. 

Adâncimea pânzei de apă freatică este variabilă de la 0,5-1,5 m în zona 

de luncă, la 5-7 m în zona colinară. 

Debitele de apă înregistrate au valori diferite în funcție de regimul de 

precipitații, anual înregistrându-se viiturile de primăvară (februarie-mai) 

când la apa provenită din ploi se adaugă și apele rezultate din topirea 

zăpezilor, ca și viiturile de toamnă cu frecvență mai mica și cu debite mai 

mici decât primăvara. 

În zona de luncă cursurile de apă, nu sunt îndiguite astfel încât se 

menține pericolul de inundații. 

Vara debitul de apă scade, iar în timpul secetelor acestea rămân fără 

debit. 

Vânturile dominante sunt canalizate pe principalul curs de apă (râul 

Jiu) și anume: din nord- Crivățul și din vest- Austrul, cu manifestări 

primăvara și la sfârșitul verii. 
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f) Soluri, vegetație și faună 

Ca rezultat al interacțiunii îndelungate a factorilor climatici asupra 

unui relief deluros de o consistență geologică slabă, a factorilor hidrologici 

și hidrogeologici, a unui înveliș vegetal constituit din păduri de foioase, au 

luat naștere pe teritoriul comunei două tipuri de sol: soluri brune de pădure 

și soluri brune de pădure podzolice. 

Cea mai mare parte a teritoriului comunei este ocupat de soluri brune 

de pădure care s-au dezvoltat datorită umezelii suficiente (750 mm/an) a 

temperaturilor relativ ridicate ce au determinat dezvoltarea intensă a 

proceselor de alterare, a reliefului de terasă slab înclinată (format din 

pietrișuri). 

Dezvoltarea vegetației de foioase favorizează procesul de 

bioacumulare în partea superioară a profilului de sol și o bună 

descompunere a substanțelor organice. 

Având suficiente substanțe nutritive, solul brun de pădure se 

caracterizează printr-o fertilitate ridicată. 

Solul brun de pădure podzolic se datorează umezelii mai ridicate din 

această zonă ca și temperaturii ridicate ce determină dezvoltarea intensă a 

proceselor de alterare, de transformare a mineralelor primare în minerale 

argiloase. 

Acest tip de sol este slab productiv și este acoperit de păduri de 

foioase. 

Vegetația comunei Turcinești este una predominantă pentru zona 

deluroasă, caracterizată de păduri de gorun, apreciat pentru lemnul prețios, 

gârnița rezistentă la secetă, fagul, carpenul și stejarul. În afară de acestea se 

mai găsesc teiul cu frunza mare, paltinul, frasinul, ulmul, mesteacănul, 
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cireșul sălbatic, mărul și părul pădureț și salcâmul care constituie o 

adevărată plasă de susținere a solului. 

Fauna, destul de diversificată, este reprezentată de animale specifice 

zonelor deluroase cum ar fi: vulpea, viezurele, dihorul, veverița, căprioara și 

mistrețul. Dintre reptile amintim: gușterele și șarpele de casă. 

2.3 Caracterizare demografică 

Conform datelor statistice, populația comunei Turcinești se ridică în 

prezent la 2110 de persoane, din care 49,38% sunt persoane de sex masculin 

și 50,62% sunt persoane de sex feminin. 

 

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro  

 

După cum se poate observa din imaginea de mai sus, se constată o 

scădere treptată la nivelul comunei Turcinești a numărului de locuitori. 

Astfel, în anul 2012 populația comunei se ridică la 2200 de persoane, 

comparativ cu anul 2016 când populația comunei coboară la 2110 persoane. 

Această scădere a numărului de locuitori reprezintă o consecință a emigrării 

http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
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populației spre zone cu potențial economic mai ridicat sau în alte țări ale 

Europei, în vederea asigurării unui trai de viață mai bun. 

Această scădere se poate observa și în structura demografică a 

populației comunei pe sexe, atât la nivelul persoanelor de gen feminin cât și 

la nivelul persoanelor de gen masculin. 

 

 

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

 

În anul 2012, numărul persoanelor de gen feminin este de 1128 de 

persoane și numărul persoanelor de gen masculin 1072 persoane, în 

comparație cu anul 2016 când numărul persoanelor de gen feminin a ajuns 

la 1068 persoane și numărul persoanelor de gen masculin la 1042 de 

persoane. 

Din punct de vedere al structurii populației pe grupe de vârstă, situația 

se prezintă astfel: 
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*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

 

 

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 
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Conform datelor analizate, populația comunei Turcinești este una 

tânără, cele mai multe persoane ale comunei au vârstele cuprinse între 20-

65 ani. Grupa de vârstă care deține numărul cel mai mare de persoane este 

reprezentată de grupa 45-49 de ani, care deține o pondere de 10% din 

populație, respectiv 207 de persoane. 

Grupele de vârstă cuprinse între 0-4 ani până la 35-39 ani, respectiv 

cele cuprinse între 60-64 ani până la 80-84 de ani, reprezintă cca. 3-6% din 

populația totală, în timp ce grupele de vârstă cuprinse în intervalul 40-44 ani 

până la 55-59 ani dețin o pondere de cca. 7-10%. Ponderea cea mai mică în 

cadrul populației totale a comunei este deținută de categoria de vârstă 85 

ani și peste, fiind de 2% din populație. 

 

 

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

 

Din analiza graficului de mai sus, se observă că numărul de șomeri 

înregistrați la sfârșitul lunii prezintă două perioade de evoluții diferite după 
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și a doua perioadă caracterizată de o ușoară creștere în prima fază urmată 

de o menținere a numărului de șomeri la nivelul comunei Turcinești. Astfel, 

în intervalul septembrie 2015- aprilie 2016 numărul șomerilor pe ambele 

sexe prezintă o scădere continuă, fiind înregistrați un total de 214 șomeri la 

nivelul comunei Turcinești. 

În intervalul mai 2016-noiembrie 2016, numărul total al șomerilor 

înregistrați la sfârșitul lunii pe ambele sexe prezintă în prima parte a 

perioadei o creștere care este urmată de o menținere a numărului de șomeri, 

acesta fiind de 238 de șomeri la nivelul comunei. 

Populația activă ocupată a comunei își desfășoară activitatea în 

agricultură, creșterea animalelor și pomicultură, aceste domenii fiind cele 

mai reprezentative pentru comuna Turcinești. 

2.4 Infrastructura 

➢ Infrastructura de utilități 

a. În prezent, comuna Turcinești dispune de o rețea de alimentare cu 

apă potabilă care se întinde pe o lungime de 28 km, la care sunt racordați 

520 consumatori. Apa este captată prin intermediul unui puț forat de medie 

adâncime. De-a lungul rețelei de distribuție există un număr de 45 cișmele 

stradale. Este necesară o extindere a acestei rețele, pe o lungime de 2,5 km. 

b. De asemenea, comuna nu dispune de un sistem centralizat de 

canalizare, apele menajere rezultate de la gospodăriile populației fiind 

evacuate în fose septice realizate de către locuitorii comunei. S-au făcut 

demersuri în acest sens și s-a elaborat Studiul de Fezabilitate și Proiectul 

Tehnic privind lucrarea ,,Sistem centralizat de canalizare a comunei 

Turcinești", documentație elaborată de Institutul de Studii și Proiectări 

Energetice I.S.P.E. București anul 2014. 
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c. Alimentarea cu energie electrică a satelor comunei Turcinești se 

realizează din sistemul energetic național LEA 20 Kv. 

Posturile de transformare de la medie la joasă tensiune (20/0,4 Kv) 

asigură în mod corespunzător alimentarea cu energie electrică a tuturor 

consumatorilor.  

Fără a avea legătură cu sistemul local de alimentare cu energie 

electrică, pe teritoriul comunei sunt amplasate rețele electrice aeriene de 

înaltă tensiune de 110 Kv. 

O medie a consumului pe ultimii ani arată că, anual, consumul de 

energie electrică este de circa 819 MWh, din care pentru activitatea 

productivă cca. 72 MWh (8,8 %), pentru abonații casnici 516 MWh (63,0 %), 

pentru activități privatizate 187 MWh (22,8 %) și pentru iluminat public cca. 

44 MWh (5,4 %). 

Pentru îmbunătățirea alimentării cu energie electrică se impun 

următoarele: 

- reabilitarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune în localitățile 

în care nu s-a realizat această acțiune; 

- extinderea rețelelor de joasă tensiune pentru zonele propuse a fi 

incluse în intravilan în comuna Turcinești (extinderea satului Turcinești 

spre Turcinești). 

 d. Telefonia fixă este prezentă pe teritoriul comunei și este asigurată 

printr-o centrală automată digitală, la care avem 435 abonați. Rețelele 

pentru telefonie mobilă există în cele 4 sate componente ale comunei. Este 

de menționat faptul că telefonia mobilă acoperă întreg teritoriul comunei, 

astfel încât sunt rezolvate, în mare parte, problemele de telefonie. 

 e. Comuna Turcinești dispune de o rețea de alimentare cu gaze 

naturale, care se întinde pe o lungime de 14,5 km și a fost realizată în 
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perioada 1995-2002 cu finanțare de la bugetul local dar și prin contribuția 

financiară a populației. 

Pe teritoriul comunei există două stații de reglare – măsurare.  

De sistemul de distribuție de gaze naturale beneficiază locuitorii 

satelor Turcinești și Rugi în integralitate și Cartiu parțial (905 din locuitori).  

Se propune extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale, astfel 

încât toți locuitorii comunei să poată beneficia de aceasta. 

Comuna este străbătută de la sud – est la nord – vest de conducte de 

transport gaze naturale ce aparțin TRANSGAZ Mediaș.  

f. La momentul actual deșeurile menajere și deșeurile reciclabile tip 

ambalaje de hârtie și carton, mase plastice, folie, PET, doze de aluminiu sunt 

preluate de la gospodăriile locuitorilor de către o firmă de salubritate în baza 

unui contract încheiat cu Primăria comunei Turcinești. 

➢ Infrastructura de transport 

Din punct de vedere al accesibilității, teritoriul comunei Turcinești are 

o foarte bună accesibilitate atât de la municipiul Tg-Jiu, centrul județului, față 

de care se află la o distanță de 10 km, cât și față de orașul Bumbești – Jiu.  

Rețeaua de căi rutiere din comună, analizată în contextul legăturilor cu 

teritoriile învecinate și cu legăturile de transport județean, este formată din: 

-  D.J. 664 Tg-Jiu – Turcinești - Schela, drum modernizat pe o lungime 

de 6 km; 

-  D.J. 664 A Turcinești – Rugi - Curpen, drum modernizat; 

- D.C. 148 Turcinești – Cartiu – Horezu. 

Lungimea drumurilor publice, pe teritoriul comunei, este de 29,5 km 

din care: 

- 11 km sunt drumuri județene; 

- 6,5 km sunt drumuri comunale; 
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- 12 km sunt drumuri sătești și vicinale. 

Nr. 

crt. 
Categorie de drumuri Lungime drum (km) 

1 Drumuri județene 11 

2 Drumuri comunale 6,5 

3 Drumuri sătești și vicinale 12 

TOTAL 29,5 

*Sursa: Planul Urbanistic General al comunei Turcinești 

 

 

*Sursa: Planul Urbanistic General al comunei Turcinești 

 

Din lungimea totală a rețelei de drumuri publice a comunei Turcinești, 

ponderea cea mai mare este deținută de către drumurile sătești și vicinale în 

procent de 41%, fiind urmate pe locul doi de către drumurile județene cu un 

procent de 37% și drumurile comunale ce dețin un procent de 22%. 

Drumurile publice în traversarea localităților impun viteze de 

circulație reduse, deoarece starea căilor de circulație este 

necorespunzătoare, lățimea platformei drumului este sub limitele normale 

datorită frontului îngust al limitei de proprietate iar curbele au raze foarte 

37%

22%

41%

Structura rețelei de drumuri din comuna 
Turcinești

Drumuri județene

Drumuri comunale

Drumuri sătești și vicinale
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mici. În același timp, cea mai mare parte din podurile existente necesită 

lucrări pentru mărirea capacității de circulație.  

Starea tehnică a stațiilor de călători este în general satisfăcătoare 

necesitând însă, pentru derularea în condiții corespunzătoare a 

transportului de călători, o serie de lucrări de redimensionare a acestora și 

a căilor de acces. 

➢ Fondul locuibil 

Ca tipologie morfologică trăsătura caracteristică a satelor gorjene care 

corespunde întocmai și comunei Turcinești este că acestea sunt amplasate 

în zonele de contact dintre formele de relief (dealuri și depresiuni), zone în 

care microclimatul este mai favorabil și resursele naturale sunt suficiente. 

Suprafața intravilanului este o altă trăsătură a așezărilor dependente 

de condițiile naturale și economice specifice județului și comunei. Ocuparea 

aproape exclusiv în agricultură a locuitorilor a impus așezărilor o talie medie 

și mică. 

Forma alungită, uneori ramificată, cu structură adecvată este o 

caracteristică specifică așezărilor comunei datorată în special condițiilor 

mediului geografic. Formele de relief nu au fost propice dezvoltării rețelelor 

localităților pe toate direcțiile. Pentru o mai bună folosire a reliefului dar și 

pentru a lăsa libere terenurile favorabile agriculturii, locuitorii au preferat 

așezarea în lungul apelor sau a poalelor dealurilor, așezare ce coincide cu cea 

a principalelor drumuri. Din acest motiv satele comunei au o singură stradă 

sau un număr redus de străzi, cu gospodării de o parte și de alta, având forma 

vetrei alungită. Satul Cartiu este singurul sat care se dezvoltă pe două 

direcții, de-a lungul drumului județean, spre Sâmbotin și de-a lungul 

drumului comunal DC 148, spre Horezu. 

Cea mai mare parte a locuințelor sunt de tip individual. 
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Clasificarea locuințelor după materialele de construcții conduce la 

concluzia că cea mai mare parte din acestea (73,7%) sunt realizate din 

materiale durabile, 21,5% sunt construcții din lemn, iar 3,8% sunt 

construcții din materiale perisabile (paiantă, chirpici și alte materiale). Ca 

durată de serviciu 18,20% sunt locuințe noi, până în 20 de ani, 42,70% sunt 

locuințe între 20 și 50 de ani, 21,20% au între 50-100 ani iar 17,90% au 

depășit durata de serviciu de 100 de ani. 

 

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

 

Numărul de locuințe existente la nivelul comunei prezintă de-a lungul 

timpului o evoluție constantă. Astfel, în perioada 2011-2014 numărul de 

locuințe existente în comuna Turcinești este de 1025 locuințe, iar în anul 

2015 numărul de locuințe este de 1029. Acest lucru se constată și în cazul 

suprafeței locuibile. În perioada 2011-2014 suprafața locuibilă era de 

55.452 m2, iar în anul 2015 suprafața locuibilă a ajuns la 55.927 m2. 

Nr. 

crt. 
Anul 

Suprafața locuibila (mp arie 

desfășurată) 

1. 2011 55452 

2. 2012 55452 

3. 2013 55452 

4. 2014 55452 

5. 2015 55927 

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro


STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

54 

 

2.5 Educație 

În comuna Turcinești funcționează 3 unități de învățământ, după cum 

urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

localitate 
Denumire Instituție Nivel de instruire 

1. 
Satul 

Turcinești 

Școala Gimnazială ,,Grigore 

Geamănu" Turcinești 

Preșcolar 

Primar 

Gimnazial  

2. Satul Rugi Școala Rugi 
Preșcolar 

Primar  

3. Satul Horezu Școala Horezu Primar  

 

Evoluția populației școlare la nivelul întregii comune pe niveluri de 

instruire este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 
Niveluri de instruire 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

1. 
Copii înscriși in 

grădinițe 
44 40 38 33 27 

2. 
Elevi înscriși in 

învățământul primar 
45 58 55 51 47 

3. 

Elevi înscriși in 

învățământul 

gimnazial 

46 39 37 40 39 

TOTAL 135 137 130 124 113 

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

 

http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
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După cum se poate observa, în perioada analizată evoluția populației 

școlare prezintă o tendință de scădere a numărului de copii înscriși în cele 3 

nivele de instruire. 

La nivelul celor trei instituții de învățământ, rata de abandon școlar 

este egală cu 0. 

Numărul de cadre didactice care activează în unitățile de pe raza 

comunei Turcinești, conform datelor statistice prezentate mai jos, variază 

între 14-17 cadre didactice. 

Nr. 

crt. 

Niveluri de 

instruire 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

1. 
Învățământ 

preșcolar 
3 3 3 2 2 

2. Învățământ primar 4 5 5 4 4 

3. 
Învățământ 

gimnazial 
7 9 9 8 9 

TOTAL 14 17 17 14 17 

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro  

 

Conducerea școlilor împreună cu conducerea Administrației Publice Locale 

sunt preocupați de asigurarea unei educații calitative pentru populația 

școlară a comunei. Astfel, cele două instituții din comună fac permanent 

demersuri și se preocupă de menținerea și crearea de condiții favorabile 

desfășurării procesului educativ al celor mai mici locuitori ai comunei. 

 

2.6 Cultură, sport și agrement 

Tentativele de diversificare a ofertei culturale și de atragere a 

publicului, de educare a gustului pentru cultură, sunt relativ noi și încă 

http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
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insuficiente. Cu toate acestea, nu se poate să nu se aprecieze faptul că 

bibliotecile, muzeele, teatrele, instituțiile de învățământ și cele de cercetare 

se implică tot mai activ în viața comunității, cu acțiuni și evenimente noi care 

au drept obiectiv atragerea publicului, formarea acestuia față de instituțiile 

de profil și de actul cultural. 

Deși comuna Turcinești nu reprezintă un important centru cultural cu 

putere de influență asupra vieții culturale regionale, aici au loc periodic 

manifestări, care atrag și interesul cetățenilor din alte localități. 

Principalele instituții culturale de pe teritoriul comunei Turcinești 

sunt: 

- Biblioteca comunală 

- Căminele culturale 

- Instituții de cult 

- Monumente istorice 

➢ Biblioteca comunală 

În comuna Turcinești își desfășoară activitatea o bibliotecă care are ca 

obiective prioritare următoarele: consolidarea ca pol cultural în rândul 

comunității deservite, organizarea și funcționarea ca centru cultural, 

informațional și educațional și extinderea parteneriatelor din comunitatea 

locală, unități școlare, instituții culturale. Personalul Bibliotecii Comunale 

este reprezentat de către un angajat care are funcția de bibliotecar. 

În colaborare cu Școala Grigore Geamănu Turcinești, s-au organizat în 

cadrul Bibliotecii Comunale manifestări privind implicarea cărții în viața 

adolescenților, manifestări dedicate zilelor de 1 Martie și 8 Martie, o 

expoziție de mărțișoare și felicitări confecționate manual, serbare școlară și 

o paradă a glumelor, petrecere de Halloween, serbări organizate cu ocazia 

Sărbătorilor de iarnă. 
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Ca în fiecare an, în luna iunie se organizează în satul Rugi o manifestare 

câmpenească de Ziua Cireșului. 

Anual, reprezentanții bibliotecii comunale participă la activitățile 

organizate cu ocazia Zilelor Comunei Turcinești, care se desfășoară în 

perioada 1-2 octombrie. 

 

 

Ediția a-II-a a Zilelor Comunei Turcinești 

În ce privește locațiile în care se desfășoară aceste activități, ele sunt 

reprezentate de căminele culturale din satele Turcinești, Cartiu. 

➢ Cămine culturale 

Căminele culturale sunt instituții publice de cultură care desfășoară 

activități în domeniul educației permanente, având drept scop păstrarea și 

promovarea culturii tradiționale. Căminele culturale sunt reprezentate pe 

teritoriul comunei Turcinești prin două așezăminte: 

-Căminul Cultural Turcinești 

-Căminul Cultural Cartiu situat în satul Cartiu și are suprafața 

construită de 162,4 m2 

-Căminul Cultural „ Getu Sîrbu” Rugi 
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➢ Instituții de cult 

Biserica a reprezentat una dintre instituțiile fundamentale ale 

feudalismului românesc, o instituție globală pe plan economic și pe plan 

național", cu rol atât religios, cât și cultural. În comună există 5 biserici, 

fiecare fiind deservită de câte un preot, toate acestea fiind active în viața 

spirituală a întregii comunități după cum urmează: 

-Biserica din satul Turcinești, având hramul ,,Adormirea Maicii 

Domnului". A fost construită din zid în anul 1894 și deschisă cultului, 

la vremea respectivă preot era Vasile Dănău, seminarist cu gradul I, 

numit în 1873. 

 

 

Biserica ortodoxă din satul Turcinești 

cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” 

 

- Biserica din satul Cartiu, cu hramul Sfinții Apostoli Petru si Pavel “, a 

fost ridicată înainte de 1817 de către Petre Cartianu și alții, și zugrăvită 

în anul menționat anterior. 
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- Biserica din satul Horezu, având hramul ,,Adormirea Maicii 

Domnului" fiind construită în anul 1814, din lemn de brad, pe temelie 

de piatră și acoperită cu șindrilă. Ctitori i-au fost Dumitru Lupulescu, 

Nicolae Pătrășcoiu, Barbu Nicolae Dijmărescu. 

-Bisericile din satul Rugi, prima cu hramul Sf. Gheorghe construită în 

1691, care cunoaște modificări la 1800 sau 1833, și a doua biserică cu 

hramul Înălțarea Domnului, construită în ,,mahalaua Orbeți" în anul 

1825, de către familia Hortopan. 

➢ Monumente istorice 

Dacă în prevederile Legii nr.5/2000 de aprobare a Planului de 

Amenajare a Teritoriului Național- secțiunea Zone protejate- în anexa II -  

unități administrative teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului 

construit cu valoare culturală de interes național comuna Turcinești nu este 

inclusă, în Lista monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul nr. 

2314/2004 al Ministrului Culturii și Cultelor (ediția 2005) pe teritoriul 

comunei se regăsesc următoarele obiective: 

GJ-II-m-B-

09263 

Biserica ,,Sf. Apostoli" Sat Cartiu, 

comuna Turcinești 

N 1817, modif. 

1904-1908 

GJ-II-m-A-

09264 

Casa Cartianu Sat Cartiu, 

comuna Turcinești 

N Sf. sec. XVIII 

GJ-II-m-B-

09314 

Biserica de lemn 

,,Adormirea Maicii 

Domnului" 

Sat Horezu, 

comuna Turcinești 

N 1814 

GJ-II-m-B-

09363 

Biserica de lemn ,,Sf. 

Gheorghe" 

Sat Rugi, comuna 

Turcinești 

N 1691, 

ref.1833 

GJ-II-m-B-

09420 

Casa Manta Sat Turcinești, 

comuna Turcinești 

N Sec. XIX 
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➢ Sport și agrement 

Comuna Turcinești deține un teren de sport situat în satul Turcinești, 

care are o suprafață de 5.758 m2, unde elevii si locuitorii comunei desfășoară 

activități sportive. 

Din modul în care a fost gândită dezvoltarea localităților până în anul 

1990, rezultă că zone de agrement și odihnă nu au fost incluse în vetrele 

satelor. Însă, vecinătatea zonei de păduri precum și lunca Jiului preia parțial 

și ocazional funcțiunile de mare importanță pentru odihnă și agrement. 

 

2.7 Sănătate și asistență socială 

➢ Sănătate 

În comuna Turcinești asistența medicală este asigurată de cadre 

medicale cu o experiență bogată în domeniu și bine pregătiți, desfășurându-

și activitatea într-un spațiu dotat corespunzător. 

Pe teritoriul comunei Turcinești funcționează 2 cabinete medicale de 

familie, un cabinet stomatologic și un punct farmaceutic, unde populația 

beneficiază de servicii medicale. 

➢ Asistență socială 

Serviciile sociale sunt acordate prin intermediul compartimentului de 

Asistență Socială din cadrul primăriei comunei Turcinești, care prin angajații 

săi rezolvă problemele sociale ale locuitorilor comunei indiferent de etnia, 

sexul, apartenența politică sau religioasă a solicitanților. 

Serviciile acordate au drept scop prevenirea situațiilor de dificultate 

sau risc în care se poate afla individul și/sau comunitatea la un moment dat 

și se concretizează în: 
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-identificarea, consilierea și sprijinirea persoanelor singure și familiilor 

vulnerabile de pe raza comunei Turcinești; 

-evaluarea nevoilor copilului și familiei; 

-planificarea și facilitarea accesului la suport; 

-efectuarea de anchete sociale. 

Categoriile de beneficiari de servicii sociale sunt redate în tabelul de mai 

jos: 

Nr. crt. Categoriile de beneficiari de servicii sociale 
Număr total de 

familii 

1. Beneficiari de ajutor social 4 

2. Familii monoparentale 8 

3. Familii cu 2 persoane 1 

4. Familii cu 4 persoane 8 

5. Familii cu 5 persoane 6 

6. Persoane cu handicap 23 

7. Beneficiari ai ajutorului de încălzire 34 

8. Beneficiari ai alocației de susținere 28 

 

Conform datelor furnizate de către Compartimentul de asistență 

socială al comunei Turcinești, cei mai mulți beneficiari de servicii sociale se 

încadrează în categoria beneficiarilor de ajutorului de încălzire, fiind un 

număr de 34 de familii, care sunt urmați de către beneficiarii de alocație de 

susținere cu 28 de familii și persoane cu handicap cu un număr de 23 de 

familii. 
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2.8 Economia locală 

 Economia comunei Turcinești este susținută în principal de către 

agricultură, fiind urmată de către silvicultura, administrație publică, 

învățământ. Pe ansamblul comunei, sectorul privat este slab reprezentat, 

fiind înregistrate un număr redus de activități ale acestuia, orientate cu 

precădere pe comerț și intermedieri, prestări servicii și foarte puțin 

producție. 

În ce privește structura suprafeței fondului funciar după modul de 

folosință, situația acestuia se prezintă astfel: 

Modul de folosința pentru suprafața 

agricola 

Anul 

2010    

(ha) 

Anul 

2011    

(ha) 

Anul 

2012     

(ha) 

Anul 

2013     

(ha) 

Anul 

2014    

(ha) 

Total 3048 3048 3048 3048 3019 

Agricola 1866 1866 1866 1866 1865 

Arabila 411 411 411 411 411 

Pășuni 194 194 194 194 193 

Finețe 895 895 895 895 895 

Vii si pepiniere viticole 115 115 115 115 115 

Livezi si pepiniere pomicole 251 251 251 251 251 

Terenuri neagricole total 1182 1182 1182 1182 1154 

Păduri si alta vegetație forestiera 
975 975 975 975 955 

Ocupata cu ape, bălți 50 50 50 50 49 

Ocupata cu construcții 67 67 67 67 67 

Cai de comunicații si cai ferate 49 49 49 49 49 

Terenuri degradate si neproductive 41 41 41 41 34 

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
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Din totalul de 3019 ha ce constituie suprafața teritoriului 

administrativ al comunei, terenul arabil ocupă o suprafață de 411 ha, 

reprezentând 13,61% din totalul suprafeței comunei. O adevărată bogăție 

naturală a comunei o reprezintă resursele forestiere, deoarece suprafața de 

păduri și altă vegetație forestieră de 955 ha reprezintă 31,63% din teritoriul 

comunei. Despre caracteristicile fondului forestier se poate aprecia că 

vegetația este spontană și reprezentată în special de pin, făgete și gorunete, 

iar ca vârstă plasează pădurile în arborete medii (70-80 ani) iar clasa de 

producție medie a pădurilor este de gradul II. 

Structura suprafeței teritoriului comunei arată că resursele forestiere, 

din agricultură și din fânețe pot crea suportul dezvoltării economice pentru 

etapa viitoare alături de asigurarea forței de muncă pentru activitățile 

economice din zonă. 

Activitatea de silvicultură este coordonată de ROMSILVA Tg. Jiu, și 

privește administrarea pădurilor pe cea mai mare parte din suprafața 

acestora precum și exploatarea materialului lemnos și a altor subproduse ale 

pădurii din suprafețele administrate. 

Starea de sănătate a pădurilor se apreciază ca bună, majoritatea 

arboretelor fiind relativ sănătoase, însă s-a accentuat procesul de slăbire 

fiziologică a arborilor, care afectează peste 20,3% din acestea. 

Dintre produsele specifice pădurii, masa lemnoasă reprezintă 

principalul produs, iar produsele accesorii (nelemnoase) cuprind produse 

cinegetice, fructe de pădure, plante medicinale și aromate. În această 

situație, pădurea prezintă pentru comună o importanță economică și o 

valoare de suport a dezvoltării localităților și protecție a calității mediului. 

Această valoare este amplificată și de rolul pădurii în combaterea 

fenomenelor de eroziune și de creștere a stabilității terenurilor dacă avem 
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în vedere condițiile fizico-geografice. Turbiditatea ridicată a apelor în zona 

dealurilor pune în evidență o vulnerabilitate la degradare prin eroziunea 

solului și la necesitatea păstrării integrității fondului forestier și extinderii 

acestuia. În același timp apare necesară și extinderea lucrărilor de stingere 

definitivă a fenomenului de torențiabilitate. 

Teritoriul comunei, definește clar funcțiunea predominant agricolă 

prin cele 1865 ha- total teren agricol din suprafața totală a teritoriului 

administrativ de 3019 ha. După cum s-a mai precizat pe parcursul acestei 

lucrări, terenul arabil deține un rol important în cadrul teritoriului la care se 

adaugă suprafața pășunilor și fânețelor (1088 ha) și a viilor și livezilor (366 

ha). 

Din punct de vedere al formei de proprietate, structura suprafeței 

fondului funciar este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Modul de folosință 

pentru suprafața 

agricola 

Forme de 

proprietate 

Anul 

2010    

(ha) 

Anul 

2011    

(ha) 

Anul 

2012     

(ha) 

Anul 

2013     

(ha) 

Anul 

2014    

(ha) 

Total 
Proprietate 

privata 
2370 2370 2370 2370 2370 

Agricola 
Proprietate 

privata 
1835 1835 1835 1835 1835 

Arabila 
Proprietate 

privata 
408 408 408 408 408 

Pășuni 
Proprietate 

privata 
169 169 169 169 169 

Finete 
Proprietate 

privata 
892 892 892 892 892 

Vii si pepiniere 

viticole 

Proprietate 

privata 
115 115 115 115 115 

Livezi si pepiniere 

pomicole 

Proprietate 

privata 
251 251 251 251 251 

Terenuri 

neagricole total 

Proprietate 

privata 
535 535 535 535 535 
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Păduri si alta 

vegetație 

forestiera 

Proprietate 

privata 
454 454 454 454 454 

Ocupata cu ape, 

bălți 

Proprietate 

privata 
3 3 3 3 3 

Ocupata cu 

construcții 

Proprietate 

privata 
65 65 65 65 65 

Terenuri 

degradate si 

neproductive 

Proprietate 

privata 
13 13 13 13 13 

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

 

În funcție de forma de proprietate privată, situația fondului funciar al 

comunei Turcinești se prezintă după cum urmează: suprafețele cele mai 

mari sunt ocupate cu fânețe (892 ha), păduri și altă vegetație forestieră (454 

ha) și terenuri arabile (408 ha). 

Producția vegetală, apreciată prin structura principalelor culturi 

agricole și a nivelelor de producții medii la hectar, plasează comuna la nivelul 

mediei pe județ la fructe, porumb, struguri, legume, cartofi, grâu și secară. 

Suprafața cultivată, cât și producția agricolă vegetală obținută este 

prezentată în tabelele de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Principalele 

culturi 

Anul 2000    

(ha) 

Anul 2001   

(ha) 

Anul 2002     

(ha) 

Anul 2003       

(ha) 

1. Grâu si secara 20 20 20 25 

2. Porumb boabe 321 321 301 316 

3. Cartofi 25 25 25 25 

4. Legume 25 25 25 25 

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

 

http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
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*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

 

Producția agricolă este reprezentată în principal de către cultura de 

porumb boabe a cărei producție anuală variază între 180-1100 tone/an, 

urmată de producția de legume care variază între 328-462 tone/an și 

producția de cartofi cu o cantitate cuprinsă în intervalul 200-300 tone/an.  

Producția cea mai mică este dată de culturile de grâu și secară, a căror 

cantitate variază între 22-70 tone/an. 

Producția de fructe ocupă un loc important în agricultura comunei 

Turcinești, aceasta deține o cantitate semnificativă anuală ce variază între 

259-1321 tone/an. 
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 *Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

Din punct de vedere al producție de struguri, la nivelul comunei 

Turcinești producția anuală este cuprinsă între 448-600 tone/an. 

Creșterea animalelor reprezintă o componentă principală a activității 

agricole. 

În comuna Turcinești principalele categorii de animale care reprezintă 

sectorul zootehnic sunt definite de către bovine, porcine, ovine și păsări. 

 

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 
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*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

Efectivul de păsări este reprezentativ la nivelul comunei, numărul 

acestora fiind cuprins între 16.000-23.000 de păsări/an, fiind urmat de 

bovine cu un efectiv a cărui număr variază între 790-990 capete/an și 

porcinele cu un număr de animale cuprins între 648-1250 capete/an. 

Numărul cel mai mic de animale este deținută de categoria ovinelor, a căror 

valori sunt cuprinse între 160-472 capete/an. 

Evoluția producției animale în funcție de principalele produse agricole 

animale este prezentată în tabelul de mai jos: 

Principalele produse 

agricole animale 

Unități de 

măsură 

Anul 

2000 

Anul 

2001 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Greutatea in viu a 

animalelor destinate 

sacrificării pentru 

consum 

Tone 

greutate vie 
399 256 301 312 

Producția de lapte 

de vaca si bivolița 

(inclusiv consumul 

vițeilor) 

Hectolitri      

(100 l) 
11900 14762 13715 14150 

Producția de lâna Kilograme 1050 1060 1030 400 

Producția de oua Mii bucăți 1260 1960 1984 2678 
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*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

După cum se poate observa, la nivelul comunei Turcinești se situează 

pe primul loc producția de lapte de vacă cu cantități anuale cuprinse între 

11.900-14.762 hl/an, urmată pe locurile 2 și 3 de producția de ouă cu valori 

cuprinse între 1260-2678 mii buc/an  și producția de lână cu valori cuprinse 

între 400-1060 kg/ an.  

Cantitatea aferentă greutății în viu a animalelor destinate sacrificării 

pentru consum are valori cuprinse între 301-399 tone greutate vie/an. 

Principalii agenți economici care activează pe raza comunei Turcinești 

sunt reprezentați de: 

Nr. 

crt. 

Tip activitate Agent economic 

1. Comerț 

Albertomitimar SRL 

Amcorex Nic SRL 

Califarm SRL 

Cofpatexim SRL 

Consum Coop  

Greenwod SRL 

Oilbad Com SRL 

Giuliano SRL 

Vlad & Ana Trading SRL 

Bumbăcel Sicor Constantin I.I. 

Pirvulescu Maria P.F.A 

2. Producție 

Romtransilvan Funghi SRL 

Lucdor SRL 

Energomontaj Porțile de Fier SA 

Grigoroiu Grigore I.I. 

3. Servicii 
Aparegio SA 

BVH Rubber Trade SRL 

http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
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Compania Națională Poșta Română 

D.G.N.Distrigaz SRL 

Electrica Oltenia SA 

Mihut Giorgi Maria- Cab. Avocatură 

4. Servicii turistice 

Delta Invest SRL 

Pensiunea Luminița Travel SRL 

Carabulea Ionel PFA 

Groza Marius I.I. 

5. Servicii veterinare Lavesta SRL 

6. 
Servicii medicale 

dentare 

Tudor&Co SRL 

7. Servicii medicale 

generale 

Cab. Medical Pirvulescu Minodora 

Cab. Medical Hortopan Turturica 

 

Sectorul privat al comunei Turcinești este reprezentat în principal de 

agenți economici care desfășoară activități în comerț, fiind urmați de către 

agenții economici care prestează diverse servicii precum: turistice, 

veterinare, medicale, juridice. 

 

2.9 Administrație publică locală 

Administrația publică locală este reprezentată de către Primăria 

comunei Turcinești și Consiliul Local al comunei Turcinești. 

Conducătorul administrației publice locale este reprezentat de către 

primar a căror atribuții sunt următoarele: 

- este ordonatorul principal de credite; 

- conduce aparatul propriu de specialitate; 

- controlează activitatea tuturor serviciilor publice; 

- responsabilitate asupra funcționării A.P.L. a comunei Turcinești; 
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- reprezentare în relațiile cu alte autorități, persoane fizice, persoane 

juridice române sau de altă naționalitate. 

Primarul alături de viceprimarul, secretarul și aparatul propriu de 

specialitate al primarului constituie Primăria. 

Consiliul Local este format din consilieri locali aleși de către populația 

comunei în urma alegerilor locale care se derulează la fiecare 4 ani.  

Consiliul local reprezintă legislativul local, instituția care gestionează 

activitatea economică și legislativă a localității prin Hotărârile de Consiliu 

Local care sunt adoptate în ședințele ordinare și extraordinare desfășurate 

în fiecare lună. 

De asemenea, Consiliul Local este reprezentat de 3 comisii de 

specialitate după cum urmează: 

- comisia pentru activități economice-financiare, amenajarea 

teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecția 

mediului și turism; 

- comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-

culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și 

sport; 

- comisia pentru administrație publică, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinii, liniștii publice și a drepturilor cetățenilor. 

Întreaga activitate a personalului din aparatul de specialitate al 

Primăriei se desfășoară sub conducerea și îndrumarea Consiliului Local și a 

primarului comunei. 

Primarul și viceprimarul comunei au obligația de a organiza, pe baza 

măsurilor stabilite de Consiliul local, îndeplinirea integrală a sarcinilor de 

serviciu, îmbunătățirea continuă a activității personalului din aparatul de 

specialitate, asigurând întărirea disciplinei în muncă, exercitând un control 
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permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor prevăzute în 

programele de activitate săptămânale, lunare și de perspectivă. 

Legătura dintre personalul apartului de specialitate al Primăriei și 

organele superioare se asigură prin intermediul Consiliului Local. 

       Conform organigramei, structura primăriei comunei Turcinești este: 

Compartiment  Număr persoane 

Secretariat, asistență-socială 1 

Asistență medicală comunitară 1 

Urbanism, cadastru și agricultură 2 

Juridic  1 

Impozite și taxe, buget- contabilitate și resurse 

umane 

4 

Administrativ  2 

Salubrizare  4 

Cultură  1 

Poliția locală 3 

Secretar 1 

Asistent medical comunitar 1 

 

Personalul din aparatul de specialitate al Primăriei prezintă 

Consiliului Local, periodic și ori de câte ori este nevoie, rapoarte de 

activitate. 

Personalul din aparatul de specialitate își desfășoară activitatea pe 

bază de programe de activitate, sub îndrumarea primarului, viceprimarului 

și secretarului. 

Periodic, primarul, viceprimarul, secretarul și consilierul superior din 

cadrul compartimentului buget-contabilitate realizează instruirea 
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personalului din aparatul de specialitate în probleme profesionale, pe plan 

local. 

Principalele atribuții și sarcini specifice ce revin aparatului de 

specialitate în domeniul administrației publice locale sunt: 

- întocmește lucrările pregătitoare privind organizarea și desfășurarea 

alegerilor generale și locale; 

- elaborează proiectele programelor de dezvoltare economico-socială, 

urmărind îndeplinirea obiectivelor prevăzute în programele aprobate; 

- asigură primirea și transmiterea spre rezolvare persoanelor 

competente a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor 

cetățenilor, urmărind soluționarea lor și expedierea în termenele 

prevăzute de legislația în vigoare; 

- organizează primirea în audiență a cetățenilor de către primarul, 

viceprimarul și secretarul comunei și urmăresc rezolvarea 

problemelor ridicate; 

- inițiază acțiuni de popularizare a legilor și a celorlalte acte normative; 

- înregistrează, repartizează și expediază corespondența și urmăresc 

rezolvarea ei în termenele prevăzute de legislația în vigoare; 

- asigură evidența, păstrarea și conservarea documentelor secrete de 

stat și de serviciu; 

- asigură folosirea documentelor și eliberarea de certificate, copii și 

extrase de pe documentele ce le dețin, în condițiile prevăzute de lege; 

- ia măsuri cu privire la selecționarea și conservarea arhivei instituției 

și asigură păstrarea materialului selectat la Arhivele Statului; 

- sesizează de îndată conducerea instituției, Consiliului Local și organul 

local de poliție în caz de pierdere, alterare, distrugere sau sustragere a 
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documentelor secret de serviciu sau de transmitere ori divulgare a 

unor informații sau alte date având acest caracter; 

- răspunde de aplicarea legii cu privire la confecționarea și folosirea 

sigiliilor și a ștampilelor; 

- asigură paza bunurilor publice și a locuințelor din comună cu ajutorul 

paznicilor, conform hotărârii de Consiliu Local. 
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3 ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 

3.1 Analiza SWOT 

DEZVOLTARE URBANĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Accesibilitatea prin DJ 664 ce face legătura cu Municipiul 

Târgu Jiu și mai departe către rețeaua de drumuri naționale 

și europene. 

• Existența drumurilor ce fac legătura cu celelalte sate 

componente: cu sat Rugi prin DJ 664 A ș cu satele Cartiu și 

Horezu, prin intermediul DC 148. 

• Accesibilitatea întregii populații la rețeaua de distribuție a 

energiei electrice, telefonie, televiziune și internet. 

• Structura lineară a spațiului locuibil, de-a lungul drumurilor 

ce străbat comuna, asigură accesibilitatea la căile de 

comunicații. 

• Vecinătatea cu Municipiul Târgu Jiu constituie un avantaj în 

dezvoltarea rezidențială, populația urbană construind 

locuințe rezidențiale în zonele limitrofe orașului. 

• Existența rețelei de alimentare cu apă potabilă pentru o mare 

parte din populația comunei. 

• Existența rețelei de distribuție gaz metan în comună. 

• Lipsa unui sistem modern de canalizare ape uzate. 

• 25% din spațiului locuibil este realizat din materiale 

perisabile și pune în pericol atât patrimoniul privat dar și 

viețile oamenilor. 

• Starea drumurilor de pe administrativul comunei nu sunt 

în conformitate cu prevederile legale, fiind 

nemodernizate, iar pe unele lungimi nu respectă 

dimensiunile și geometria impuse de clasa de drumuri 

din care fac parte. 

• Lipsa sistemului de încălzire centralizată. 

• Lipsa spațiilor verzi bine determinate. 

• Lipsa de experiență a administrației publice locale în 

atragerea și managementul finanțărilor. 

• Lipsa trotuarelor și a pistelor de biciclete. 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

79 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Existența fondurilor nerambursabile din exercițiul financiar 

2014 - 2020. 

• Stabilirea ca aglomerare în cadrul Masterplanului de 

alimentare cu apă și canalizare apă uzată. 

• Oportunități de cofinanțare oferite de instituțiile financiare 

(CEC, Trezoreria Statului etc) 

• Conștientizarea necesității și oportunității investițiilor de 

către comunitate. 

• Instabilitate legislativă națională în domeniu. 

• Birocrație mare în cadrul instituțiilor de finanțare. 

• Instabilitate macroeconomică. 

• Influențele încă mare ale politicului în domeniul 

acordării de finanțări nerambursabile. 

• Lipsa cooperării unor instituții publice în vederea 

accesibilizării la fonduri nerambursabile.  
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DEMOGRAFIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Populație preponderent tânără cu vârsta cuprinsă între 20 și 

64 de ani, reprezentând aproximativ 62,84% din populația 

totală. 

• Structură echilibrată pe sexe, cu un ușor avantaj al sexului 

feminin. 

• Fenomen de migrație cu preponderență a populației 

tinere. 

• Scăderea sporului de natalitate. 

• Număr crescut de șomeri la nivelul lunii septembrie 

2016, 23%, față de media națională, respectiv 4,77%. 

• Număr scăzut de locuri de muncă și varietatea mică a 

acestora la nivelul comunei. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Existența campaniilor de creștere demografică la nivel 

național. 

• Existența alocațiilor pentru creșterea copiilor. 

• Dezvoltarea ofertei educaționale în vederea atingerii 

standardelor europene. 

• Promovarea remigrației și existența unor stimulente pentru 

aceasta 

• Scăderea ratei natalității la nivel național. 

• Migrarea forței de muncă și creșterea presiunii pe 

populația vârstnică. 

• Tendința de migrare a populației, declarativ 5% conform 

sondajului. 

• Creșterea ratei divorțului cauzează un număr mare de 

familii monoparentale. 

• Fenomenul de migrație separă membrii familiei pentru 

perioade lungi de timp.  
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ECONOMIA LOCALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Existența căilor de comunicații către Municipiul Târgu Jiu, 

Oraș Bumbești - Jiu. 

• Proximitatea cu Municipiul Târgu Jiu. 

• Fonduri private trimise de persoanele cu locul de muncă în 

străinătate. 

• Suprafețe mari de terenuri agricole (251.023), cu diferite 

utilizări (arabil, pășuni și fânețe, vii, livezi). 

• Existența unui fond forestier mare (274.033,6 Ha). 

• Rata mai mare de șomeri decât cea de la nivel național. 

• Existența utilităților cu excepția sistemului de canalizare. 

 

 

 

 

• Lipsa serviciilor de consultanță pentru întreprinderi. 

• Lipsa spațiilor de dotate pentru incubatoare de afaceri și 

micro parcuri industriale. 

• Lipsa economiei secundare și terțiare. 

• Migrarea forței de muncă aptă și specializată spre zonele 

urbane sau în străinătate. 

• Lipsa capitalului pentru investiții furnizat de instituții 

financiare. 

• Economie preponderent agricolă primară. 

• Terenurile agricole sunt fărâmițate din punct de vedere 

al deținătorilor, fiind format în principal de loturi mici. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

82 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Existența fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea de 

activități economice non agricole. 

• Existența fondurilor nerambursabile pentru modernizarea 

agriculturii. 

• Susținerea financiară pentru asocierea și crearea de 

cooperative agricole. 

• Susținerea strut-up urilor din mediul rural. 

• Dezvoltarea sectorului secundar și terțiar al economiei. 

• Furnizarea de servicii de formare profesională pentru 

persoanele din mediul rural. 

• Instabilitate legislativă la nivel național, inhibă 

investițiile pe termen mediu și lung. 

• Lipsa interesului populației inactive pentru programele 

de reconversie profesională. 

• Lipsa unor campanii de informare locale ale autorităților 

ce administrează fondurile europene. 
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SISTEMUL EDUCAȚIONAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Toate unitățile de învățământ sunt dimensionate corespunzător. 

• Existența unităților de învățământ pentru toate categoriile de copii 

de la ciclul preșcolar până la cel gimnazial. 

• Microbuzul școlar asigură transportul pentru copii. 

• Finanțare din partea autorității publice locale pentru funcționare 

și alte activități extrașcolare. 

• Lipsa abandonului școlar. 

• Accesul tuturor școlilor la internet. 

• Scăderea numărului de copii de la 135 în anul 2011 la 113 în 

anul 2015. 

• Slaba dotare a școlilor cu material didactic modern. 

• Pregătire insuficientă a cadrelor didactice cu privire la scriere 

și implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile. 

• Clădirile în care se desfășoară activitățile școlare necesită 

reabilitări și modernizări. 

• Lipsa unei unități de învățământ pentru ciclul preșcolar în 

localitatea Cartiu. 

• Lipsa infrastructurii și a unui program pentru activități de 

școală după școală (after school). 

• Lipsa unei săli de sport în comună. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Modernizarea unităților școlare prin fonduri nerambursabile. 

• Programe școlare internaționale ce permit atât copiilor, cât și 

cadrelor didactice să stabilească contacte cu alte instituții de 

învățământ din afara țării. 

• Existența fondurilor nerambursabile pentru dotarea cu material 

didactic modern și infrastructură educațională. 

• Existența fondurilor pentru cercetare, inovare și dezvoltare ce pot 

asigura formarea și perfecționarea cadrelor didactice 

• Scăderea interesului elevilor și profesorilor față de sectorul 

educațional este cauzat în cea mai mare parte de incoerența 

politicilor naționale și a unei salarizări încă deficitare pentru 

cadrele didactice din învățământul preuniversitar. 

• Scăderea constantă a natalității cauzează dezechilibre în fluxul 

elevilor, creând o incertitudine la nivelul cadrelor didactice pe 

termen mediu și lung. 
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SISTEMUL DE SĂNĂTATE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• La nivelul comunității există 2 cabinete ale medicilor de familie. 

• La nivel comunal există un punct farmaceutic. 

• La nivelul comunei există un cabinet de tehnică dentară. 

• Distanța relativ mică între comunitate și unitatea de servicii de 

sănătate din Municipiul Târgu Jiu. 

 

• Lipsa serviciilor medicale specializate pentru copii. 

• Accesul limitat al întregii populații la serviciile medicale 

datorate în principal distanțelor mari dintre locuință și 

cabinete medicale. 

• Insuficiența programelor de prevenire și informare asupra 

sănătății umane. 

• Insuficiența fondurilor pentru modernizarea și dotarea 

cabinetelor medicale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Existența fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea de 

activități economice servicii medicale. 

• Deschiderea autorității publice locale pentru atragerea de 

fonduri în nume propriu sau prin parteneriat public privat în 

vederea modernizării și extinderii rețelei serviciilor medicale. 

• Lipsa experienței cadrelor medicale în accesarea fondurilor 

nerambursabile. 

• Creșterea prețurilor la medicamentele de ultimă generație. 

• Îmbătrânirea populației la nivel național. 

• Fenomenul de migrație a cadrelor medicale la nivel 

național. 
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SISTEMUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Grad ridicat de implicare al compartimentului de resort din 

cadrul Primăriei. 

• Grad mare de implicare al cadrelor didactice cu privire la 

identificarea și consilierea beneficiarilor de asistență socială. 

• Lipsa unor unități și servicii specializate la nivel local. 

• Lipsa fondurilor din bugetul local necesare implementării 

de proiecte locale de prevenție și combatere. 

• Personal insuficient pentru numărul mare de cazuri. 

• Infrastructură neadaptată sau inexistentă pentru 

persoanele cu nevoi speciale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Dezvoltarea la nivel național de economie socială și finanțarea 

acesteia. 

• Existența fondurilor nerambursabile pentru înființarea și 

funcționarea de instituții specializate. 

• Promovarea la nivel european și național a incluziunii sociale. 

• Creșterea gradului de conștientizare asupra nevoilor 

persoanelor cu nevoi speciale. 

• Legislație națională specializată pentru domeniul asistenței 

sociale. 

• Ajutoare financiare primite de la bugetele comunitare, 

naționale și locale pentru beneficiarii de servicii sociale. 

• Îmbătrânirea populației la nivel național duce la scăderea 

fondurilor naționale. 

• Lipsa ofertei de muncă pentru persoane cu nevoi speciale. 

• Birocrația excesivă cu privire la furnizarea de ajutoare 

sociale. 

• Fraudarea fondurilor la nivel național de persoane ce nu 

pot fi beneficiari ai acestora. 

• Creșterea fenomenului de migrare, duce la creșterea 

numărului copiilor crescuți de bunici, alte rude, sau cu 

domicilii multiple. 
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PATRIMONIUL NATURAL, CULTURAL ȘI TURISMUL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Cadru natural al comunei este diversificat, cu peisaje naturale 

deosebite și monumente istorice de interes local și regional. 

• Proximitatea cu Municipiul Târgu Jiu, veche așezare cu 

importante puncte de atracție. 

• Apropierea de SIT NATURA 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de 

Vest. 

• Existența unui fond forestier foarte mare. 

• Existența în comună a 3 Cămine Culturale și o bibliotecă cu fond 

mare de carte. 

• Existența în comună a 5 unități de cult. 

• Păstrarea tradițiilor în rândul populației, cu precădere cea mai în 

vârstă. 

• Existența unui număr de 4 unități de primire turiști. 

• Lipsa unor unități de primire și cazare turiști cu clasificare 

superioară, iar cele existente au locuri de cazare în număr 

mic față de potențialul zonei. 

• Lipsa unor atracții turistice promovate. 

• Clădirile unde funcționează căminele culturale sunt 

insuficient dotate, depășite din punct de vedere moral și 

fizic. 

• Fonduri insuficiente pentru a realiza mai multe activități 

culturale. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Existența fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea de 

activități turism. 

• Creșterea apetitului turiștilor români și străini pentru a cunoaște 

tradițiile locale. 

• Strategia de dezvoltare județeană prevede investiții însemnate 

în zonă pentru revigorarea turismului local. 

• Existența fondurilor nerambursabile pentru înființarea sau 

modernizarea/dotarea căminelor culturale din mediul rural. 

• Instabilitate legislativă la nivel național, inhibă investițiile 

pe termen mediu și lung. 

• Lipsa unei strategii pe termen mediu și lung din partea 

instituțiilor centrale de resort în domeniul dezvoltării 

turismului. 
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STAREA MEDIULUI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Cadrul natural diversificat. 

• Calitatea bună a aerului conform PLAM. 

• Calitatea solurilor este relativ bună. 

• Calitatea apelor de suprafață (Râul Jiu și afluenții locali. 

• Nivelul de zgomot este semnificativ depășit, în principal, 

din cauza traficului. 

• Lipsa unui management integrat al deșeurilor municipale. 

• Lipsa platformelor pentru managementul gunoiului de 

grajd. 

• Lipsa sistemului de colectare și epurare ape uzate în 

comună reprezintă principala sursă de poluare pentru apa 

și subsol. 

• Lipsa capitalului pentru investiții furnizat de instituții 

financiare. 

• Existența unei zone de risc de inundații datorate 

revărsărilor cursurilor de suprafață în perioadele ploioase 

și a zonelor cu alunecări de teren ce afectează și intravilanul 

localităților. 

• Lipsă Registrul spațiilor verzi. 

• Clădirile și infrastructura nu sunt eficiente energetic. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Existența fondurilor nerambursabile pentru managementul 

mediului și îmbunătățirea calității factorilor de mediu. 

 

• Schimbările climatice duc la fenomene imprevizibile. 

• Creșterea numărului de autovehicule la nivel național va 

duce la creșterea cantităților de CO2 din atmosferă. 
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ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Personal angajat implicat. 

• Implementarea măsurilor de acces libel la informații (pagină 

web, afișaje la Primărie). 

 

• Resurse financiare limitate. 

• Acces limitat la programe de formare și perfecționare. 

• Personal insuficient raportat la volumul de lucru. 

• Lipsa unui sistem informatizat. 

• Lipsa terenurilor libere din domeniul public ce pot fi 

afectate altor proiecte. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Programe de specializare și formare profesională. 

• Promovarea modelelor de bune practici prin transfer de 

tehnologie și parteneriate la nivel național și internațional. 

• Reducerea birocrației prin implementarea de programe e-

guvernare. 

• Schimbări legislative bruște și frecvente. 

• Fonduri insuficiente. 

• Lipsa forței de muncă specializate, datorate în special 

salarizării inferioare altor domenii. 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

91 

3.2 Consultarea populației 

 Procesul de sondare a opiniei publice cu privire la direcțiile și modul de 

dezvoltare a Comunei Turcinești a fost început prin studierea documentelor 

strategice elaborate anterior pentru comunitatea Turcinești, respectiv 

Planul Urbanistic General al Comunei elaborat în anul 2015, Strategia de 

Dezvoltare Economico-socială a comunei Turcinești, județul Gorj, precum și 

alte documente strategice elaborate de unități administrative superioare dar 

care includ teritoriul UAT Comuna Turcinești, cum ar fi: Planul de Dezvoltare 

Regională Sud- Vest Oltenia 2014-2020 varianta 2014, Strategia de 

Dezvoltare Durabilă s județului Gorj pentru perioada 2011-2020. 

 În conformitate cu caietul de sarcini și cu metodologia de aplicare a 

chestionarelor, pentru a avea un rezultat cu o probabilitate statistică cât mai 

mare, au fost aplicate un set de 54 de chestionare, ce conțin un număr de 21 

de întrebări și un comentariu. 

 Pentru a acoperi o plajă cât mai mare din grupul țintă, respectiv 

populația domiciliată în Comuna Turcinești, majoră la data aplicării 

chestionarului, au fost aplicate chestionare pe fiecare localitate componentă 

a comunității. 

 În vederea stabilirii profilului respondentului au fost aplicate 3 seturi 

de întrebări cu privire la vârsta, nivelul școlarizării și ocupația actuală. 
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Profilul respondentului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%
34%

13%

Vârsta respondentului

b. 26-40 ani

c. 41- 65 ani

d. peste 66 ani

2% 8%

24%

7%46%

13%

Nivelul studiilor

a. Fără studii

c. Absolvent 8 clase

d.absolvent 10 clase

e.absolvent 12 clase (liceu
teoretic)

f. Absolvent 12 clase (profil
tehnic)

g. Studii superioare
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Întrebările cu privire la direcțiile de dezvoltare ale comunității au fost 

enunțate la modul general, fără a induce un răspuns implicit, iar pentru a 

avea o imagine cât mai fidelă, s-a adăugat la fiecare întrebare câte un răspuns 

”deschis” pentru a fi completat în cazul în care respondentul nu a identificat 

în răspunsurile ”închise” opțiunea sa. 

Pentru direcțiile de dezvoltare din comunitate au fost prestabilite 7 

direcții aflate în concordanță cu direcțiile de dezvoltare din strategiile 

județeană și regională, și o opțiune deschisă. 

Prioritățile direcțiilor de dezvoltare, în ordinea opțiunilor exprimate: 

1. Rețelele edilitare și utilități (drumuri, distribuție apă, colectare și 

epurare ape uzate, distribuție gaz metan, telecomunicații, internet); 

2. Agricultura (de la cultura plantelor/creșterea animalelor până la 

prelucrarea și procesarea produselor agricole); 

3. Economia locală și crearea locurilor de muncă; 

4%

53%

43%

Ocupația respondentului

b. Șomer

c. Agricultor de subzistență (în 
gospodăria proprie)

d. Angajat
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4. Infrastructura și servicii culturale (spectacole, infrastructură 

pentru evenimente culturale, evenimente culturale etc); 

5. Turismul și infrastructura pentru turism 

6. Infrastructura și serviciile pentru educație (grădinițe, școli, ateliere 

profesionale) 

7. Infrastructura și serviciile pentru sănătate umană (dispensar, 

cabinete medicale, spital, laboratoare de analize)  

8. Răspunsuri libere: Trotuare pentru pietoni, bază sportivă, sală de 

sport, colectarea de fructe de pădure și procesarea lor, amenajarea 

de trotuare. 

 

 

Tipurile de infrastructură edilitară selectate în cadrul chestionarului 

sunt în funcție de categoriile de investiții în infrastructura edilitară 

identificate în cadrul Planului Urbanistic General. În ordinea prioritizării 

identificate în chestionare, avem următoarele tipuri de necesități: 

1. Drumuri locale; 

570

580

590

600

610

620

630

640

650

660

a. Rețelele 
edilitare și 

utilități (drumuri, 
distribuție apă, 

colectare și 
epurare ape 

uzate, distribuție 
gaz metan, 

telecomunicații, 
internet)

b. Infrastructura 
și serviciile 

pentru sănătate 
umană 

(dispensar, 
cabinete 

medicale, spital, 
laboratoare de 

analize)

c. Infrastructura 
și serviciile 

pentru educație 
(grădinițe, școli, 

ateliere 
profesionale)

e. Economia 
locală și crearea 

locurilor de 
muncă

e. Turismul și 
infrastructura 
pentru turism

f. Agricultura (de 
la cultura 
plantelor/ 
creșterea 

animalelor până 
la prelucrarea și 

procesarea 
produselor 

agricole)

g. Infrastructura 
și servicii 
culturale 

(spectacole, 
infrastructură 

pentru 
evenimente 

culturale, 
evenimente 

culturale, etc.)

Prioritizare direcții de dezvoltare
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2. Distribuție gaz metan; 

3. Distribuție apă, colectare și epurare ape uzate; 

4. Telecomunicații; 

5. Internet. 

6. Drumuri de acces în comunitate (drumuri județene, drum 

național); 

7. Răspunsuri libere: trotuare pentru pietoni, piste de bicicletă. 

 

 

 Una din direcțiile de dezvoltare importantă pentru mediul rural, 

identificate atât în strategia de dezvoltare județeană, cât și în cea regională, 

este asigurarea serviciilor de sănătate umană. Prioritățile surprinse de către 

chestionar sunt: 

1. Dispensar; 

2. Spital; 

3. Laboratoare pentru analize; 

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

370

a. Drumuri locale b. Distribuție apă, 
colectare și 

epurare ape uzate

c. Distribuție gaz 
metan

d. Telecomunicații e. Internet f. Drumuri de acces 
în comunitate 

(drum județean, 
drum național)

Infrastructura edilitară
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4. Cabinete medicale; 

5. Răspunsuri libere:  cabinete stomatologice. 

 S-a identificat un număr foarte mare de solicitări pentru 

stomatologice, fapt ce constituie o opțiune foarte clară de care trebuie ținut 

cont. 

 

 Opțiunile pentru infrastructura și activitățile ce vizează educația au 

fost selectate în funcție de specificul comunității, iar dintre acestea, 

prioritățile stabilite de respondenți sunt: 

1. Liceu; 

2. Creșe și grădinițe; 

3. Școli gimnaziale; 

4. Școli profesionale; 

5. Răspunsuri libere: after-school, școli de meserii, campus universitar, 

ateliere școlare, bază sportivă, parcuri de joacă. 

 

173,5

174

174,5

175

175,5

176

176,5

177

177,5

178

a. Dispensar b. Cabinete
medicale

c. Spital d. Laboratoare
analize

Infrastructura pentru sănătate umană
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 Economia locală, motor al dezvoltării comunității, este focusată pe 

cea mai importantă resursă, respectiv resursa umană. Prioritățile 

identificate în chestionare sunt: 

1. Crearea de centre de formare profesională; 

2. Scăderea impozitului pe terenuri pentru investiții noi; 

3. Măsuri active de atragere a investitorilor; 

4. Incubatoare de afaceri 

5. Răspunsuri libere: crearea de locuri de muncă prin realizarea de 

croitorii, asocieri cu alți investitori, excursii la investitori în țară sau 

străinătate pentru a învăța din experiența lor, colectarea fructelor de 

gospodării. 

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

a. Creșe și grădinițe b. Școli gimnaziale c. Liceu d. Școli profesionale

Infrastructura educațională
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 Activitatea de turism este desemnată ca prioritară pentru zona 

Comunei Turcinești, datorită așezării geografice, cadrul natural de excepție 

ca și bogăția de elemente tradiționale în obiceiuri și port, existența sitului 

arheologic alături de alte monumente istorice, zonă încărcată cu istorie și 

potențial turistic. În vederea dezvoltării acestui tip de activitate economică, 

au fost identificate și prioritizate următoarele tipuri de activități: 

1. Formarea/perfecționarea populației locale în domeniul turismului; 

2. Crearea de evenimente pentru atragerea turiștilor; 

3. Dezvoltarea unor puncte de atracție pentru turiști; 

4. Crearea de centre de informare; 

5. Răspuns liber: promovarea potențialului actual al comunei, punerea în 

valoare a obiectivelor turistice existente în comună, atragerea de 

fonduri pentru pensiuni turistice, punerea în valoare a Muzeului Casa 

Cartianu, crearea unei formații de dansuri populare. 

 

155

160

165

170

175

180

a. Crearea de centre
de formare

profesională

b. Scăderea 
impozitului pe teren 
pentru investiții noi
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afaceri (dezvoltarea 
de infrastructură și 

logistică)

d. Măsuri active de 
atragere a 

investitorilor 
(participare târguri, 

editare materiale 
promoționale, etc.)

Infrastructura pentru economie locală și 
crearea locurilor de muncă
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 Activitățile economice agricole sunt de asemenea foarte importante 

pentru mediul rural. Rolul administrației publice locale este de a crea pârghii 

de dezvoltare și a înlesni dezvoltarea acestui tip de afacere. Prioritățile 

identificate de populație sunt: 

1. Dezvoltarea de rețele de utilități (drumuri agricole, sisteme de irigații, 

energie electrică și termică, apă); 

2. Formarea /perfecționarea populației locale în acest domeniu; 

3. Crearea unui brand local; 

4. Scăderea taxei pentru utilizarea terenurilor din domeniul public și 

privat (ex. pășune); 

5. Răspuns liber: crearea unui islaz comunal. 
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a. Crearea de centre
de informare

b. Formarea / 
perfecționarea 

populației locale în 
acest domeniu

c. Crearea de 
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atragerea turiștilor

d. Dezvoltarea unor 
puncte de atracție 

pentru turiști

Activități pentru dezvoltarea turismului
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 Una dintre prioritățile Uniunii Europene o reprezintă mediul și 

combaterea schimbărilor climatice. Percepția populației cu privire la 

calitatea mediului în Comuna Turcinești este pozitivă. 
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domeniul public și 
privat (ex: pășune)

d. Dezvoltare rețele 
de utilități (drumuri 
agricole, sisteme de 
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Acțiuni pentru agricultură
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6%

Percepția asupra calității mediului

a. Bună

b. Rea
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 Din punctul de vedere al populației, factorii de mediu ce trebuie 

îmbunătățiți pentru Comuna Turcinești sunt: 

1. Aer; 

2. Zgomot; 

3. Apă; 

4. Spațiu verde; 

5. Sol. 

 

 Percepția populației locale cu privire la dezvoltarea locală din ultimii 

5 ani a comunității este una nesatisfăcătoare, media statistică calculată fiind 

de 1,8 puncte pe o scală de 5 puncte, unde 1 este nesatisfăcut, iar 5 este foarte 

satisfăcut. 

 Încrederea în dezvoltarea viitoare a comunității este foarte mare, toți 

respondenți consideră că dezvoltarea comunei în următorii 5 ani va fi bună. 
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 Sistemul de transport în Comuna Turcinești este perceput ca 

satisfăcător, respondenții au răspuns favorabil în procent de 69%, în timp ce 

31% consideră că sistemul de transport în comunitate este deficitar. 

 Mijloacele de transport utilizate pentru deplasarea în interiorul 

comunității: 

 

 Mijloacele de transport utilizate pentru deplasarea în exteriorul 

comunității: 

 

37%

26%

24%

13%

Mijloace de transport utilizate în 
interiorul comunei

a. Mașina proprie

b. Autobuz

c. Căruță

d. Nu folosesc

42%

58%

Mijloace de transport utilizate în exteriorul 
comunei

a. Mașina proprie

b. Autobuz
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 Activitățile identificate și prioritizate pentru îmbunătățirea 

condițiilor de transport public sunt funcție de numărul răspunsurilor: 

1. Achiziții de mijloace de transport în comun noi; 

2. Înființarea și modernizarea stațiilor de așteptare; 

3. Îmbunătățirea atitudinii angajaților serviciilor de transport în comun; 

4. Răspunsuri libere: prețul ridicat al biletelor. 

 

 Siguranța cetățeanului este un punct principal pe ordinea oricărei 

administrații locale, iar percepția populației asupra siguranței personale în 

cadrul comunității este pozitivă, 85% dintre respondenți consideră că sunt 

în siguranță. 

 Activități identificate și prioritizate în vederea creșterii siguranței 

sunt: 

1. Înființarea de sisteme de monitorizare stradală; 

2. Crearea de noi structuri de pază și protecție comunitară; 

3. Suplimentarea iluminatului stradal; 

4. Aplicarea și înăsprirea prevederilor legale; 

77%

13%

10%

Activități de îmbunătățire a 
transportului public în comună

a. Achiziții de mijloace de 
transport noi

b. Înființarea și modernizarea 
stațiilor de așteptare

c. Îmbunătățirea atitudinii 
angajaților serviciilor de 
transport în comun
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 Având în vedere contextul actual al țării, cu privire la fenomenul de 

migrare a forței de muncă în străinătate, sau către zonele urbane, a fost 

aplicată în cadrul chestionarului o întrebare cu privire la viziunea propriei 

activități pentru fiecare respondent pentru următorii 5 ani. Răspunsurile 

sunt îmbucurătoare, rezultatul acestora evidențiind dorința populației să-și 

desfășoare activitatea și să domicilieze în comunitate. 

 

3% 2%

28%

67%

Acțiuni de îmbunătățire a siguranței și 
securității în comunitate

a. Suplimentarea iluminatului
stradal

b. Aplicarea și înăsprirea 
prevederilor legale

c. Crearea de noi structuri de 
pază și protecție comunitare

d. Înființarea de sisteme de 
monitorizare stradale

96%

2% 2%

Unde vă vedeți peste 5 ani?

a. Îmi desfășor intreaga  
activitatea în comună

b. Locuiesc aici, dar lucrez în
altă comunitate din România

d. Plec din țară
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3.3 Analiza situației existente 

 Situația existentă de la nivelul comunității Turcinești este una întâlnită 

în mai toate comunitățile rurale din zona Sud-Vest Oltenia, dar sunt 

desprinse și aspecte specifice locale, ce influențează și va influența parcursul 

comunității în viitoarea dezvoltare. 

Dezvoltarea urbană 

 Dezvoltarea de-a lungul drumurilor face ca acestea să constituie singura 

cale importantă de comunicație pentru locuitorii comunei. Starea 

deteriorată sau degradată a celorlalte drumuri restricționează accesul 

populației la instituțiile publice. 

 Sistemul de alimentare cu apă satisface nevoile populației în proporție 

de 90%, fiind necesare lucrări de modernizare și extindere a rețelei de 

alimentare cu apă. 

 Lipsa sistemului colectare și epurare ape uzate reprezintă un factor 

negativ în confortul populației și constituie neconformitate cu prevederile 

legale. 

 Spațiu locativ neeficient energetic și cu peste 25% din imobile realizate 

din materiale perisabile necesită resurse financiare mari pentru reabilitare 

și eficientizare energetică. 

 Spațiile instituțiilor publice, sediul primăriei etc, sunt depășite moral și 

fizic, necesitând resurse importante pentru refacerea și modernizarea lor. 

 Parcul auto al Primăriei a fost dotat cu utilaje pentru transportul 

deșeurilor menajere (autocompactor), iar pentru întreținerea drumurilor și 

spațiilor verzi a fost achiziționat un utilaj multifuncțional. Serviciul 

comunitar din cadrul primăriei este în curs de licențiere pentru 
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managementul deșeurilor și întreținere drumuri și spații verzi. Serviciul de 

salubritate local a fost dotat cu europubele ce vor fi utilizate în precolectarea 

selectivă a deșeurilor direct la generator. 

 Nu există Registrul spațiilor verzi măsură impusă prin legislația 

național, fapt ce împiedică dezvoltarea armonioasă a comunității. 

 Existența rețelei de distribuție a gazului metan și cea a energiei 

electrice, reprezintă un factor important în dezvoltarea zonei, dar necesită 

modernizare și extindere a acestor rețele pentru a acoperi întreaga zonă a 

intravilanului comunității. 

 Nu există rețea de distribuție a gazului metan, fapt ce reduce potențialul 

de dezvoltare din zonă. 

 Demografie 

 Populația aptă de muncă este în proporție foarte ridicată plecată din 

comunitate, lipsa locurilor de muncă alimentează fenomenul de migrare 

către alte zone din țară sau străinătate, fiind afectată astfel structura 

populației, creând un dezechilibru social. 

 Rata natalității este scăzută, numărul copiilor nou născuți scade de la an 

la an, iar populația la nivelul comunității cunoaște un trend descendent. 

 Economia locală 

 Lipsa sau subdezvoltarea sectorului secundar și terțiar duce la 

dezvoltarea lentă sau negativă a economiei locale, eficiența muncii fiind 

scăzută.  

 Structura preponderent agricolă a economiei, dar fără a exista unități 

de procesare a produselor agricole, nu creează valoare adăugată mare, iar 
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dependența agriculturii de factorii climatice frânează dezvoltarea fermelor 

și duce la stagnarea sau scăderea numărului locurilor de muncă. 

 Lipsa unei infrastructuri adecvate, cum ar fi drumuri agricole, sistemul 

de irigații, managementul deșeurilor vegetale și animaliere, este de 

asemenea un aspect negativ sesizat. 

 Sistemul educațional 

 Unitățile de învățământ au nevoie de materiale didactice de ultimă 

generație.  

 Numărul copiilor înscriși în cele trei cicluri de învățământ scade de la 

an la an, fapt ce reprezintă o piedică în dezvoltarea pe termen mediu și lung 

a politicilor locale pentru educație. 

 Fenomenul de migrație urmat de repatrierea familiilor din străinătate 

duce la neintegrarea copiilor proveniți din aceste familii, existând pericolul 

apariției fenomenului de abandon școlar. 

 Lipsa unor terenuri acoperite pentru sport, face ca pe perioada iernii să 

nu poată fi efectuate orele de sport și educație fizică. 

 În comunitate există o bază sportivă, dar necesită modernizarea 

suprafețelor și dotarea cu vestiare, gradene și utilități. 

 În localitatea Cartiu nu există nici o unitate de învățământ, iar la nivel 

comunal nu există infrastructură și nici program de școală după școală.  

 Sistemul de sănătate publică 

 Lipsa unor cabinete medicale specializate, cum ar fi pentru pediatrie, 

geriatrie etc, și concentrarea doar în centrul comunei a celor existente, 
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îngrădesc accesul persoanelor  de vârstă mai înaintată precum și a copiilor 

la servicii medicale. 

 Sistemul de asistență socială 

 Numărul mare de persoane active plecate în străinătate, duce la 

fenomene de părăsire a persoanelor vârstnice cu nevoi, precum și darea în 

creștere a copiilor către bunici sau alți membri ai familie. Sistemul de 

asistență socială este supraîncărcat, iar lipsa unei infrastructuri moderne 

duc la adevărate drame în familiile cu nevoi speciale. 

 Lipsește infrastructura pentru servicii de ajutor a grupurilor 

defavorizate: persoane vârstnice, familii monoparentale, persoane cu 

dizabilități și de asemenea sistemul de îngrijire de tip creșă. 

 Numărul peroanelor asistate ce primesc ajutoare sub diferite forme este 

în creștere, fapt îngrijorător. 

 Patrimoniul cultural, natural și turism 

 Lipsa unor spații adecvate pentru desfășurarea activităților culturale în 

toate localitățile, conduce la dispariția tradițiilor locale, copii neavând 

posibilitatea de a cunoaște moștenirea strămoșească, atât de prețioasă în 

dezvoltarea armonioasă a unei societăți europene. În prezent există trei 

cămine culturale, biblioteca comunală și obiectivele de interes local: Casa 

memorială Cartianu, Casa Manta, Biserica Sf. Apostoni din sat Cartiu, Biserica 

de lemn Adormirea Maicii Domnului din localitatea Horezu și Biserica din 

lemn Sf. Gheorghe din localitatea Rugi. Acestea nu sunt puse în valoare din 

lipsa unor programe naționale, regionale și din lipsa fondurilor la bugetul 

local. 
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 Cadrul natural cu peisajele sale foarte apreciate rămân fără o 

valorificare economică reală prin lipsa unor investiții atât publice cât și 

private în sectorul turismului. 

 Nu există un centru de informare turistică, iar pagina web trebuie 

regândită în vederea realizării unei promovări eficiente a zonei și a 

segmentului economic din turism local. 

 Managementul mediului 

 Lipsa infrastructurii eficiente de canalizare apă uzată duce la creșterea 

gradului de poluare a apelor de suprafață și a celor din freatic.  

 Traficul mare și starea moderată și rea a drumurilor creează un impact 

negativ asupra calității aerului. 

 Administrația publică locală 

 Numărul mic de angajați este din ce în ce mai puțin eficient în fața 

numărului de angajamente și responsabilități din ce în ce mai mare. Lipsa 

unui sistem electronic centralizat de tip e-guvernare la nivel local crește 

nivelul birocrației locale. 
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4 STRATEGIE 

 În vederea stabilirii unui tablou cât mai complet a necesităților 

identificate în teren vom analiza funcție de 4 criterii, putând astfel stabili și 

o ierarhizare a celor mai necesare măsuri și obiective pentru a asigura o 

dezvoltare armonioasă a comunei și comunității. 

 Criterii de analiză: 

a. Necesitatea – este dată de lipsa sau existența unor obiective sau 

procese ce stau la baza dezvoltării durabile. 

b. Oportunitatea – existența unor premise sau ajutoare financiare puse la 

dispoziția comunității de diferiți finanțatori. 

c. Conformitatea – impunerea unor măsuri, obiective sau procese prin 

prevederile legale în vigoare. 

d. Afinitatea – gradul de acceptare sau solicitare al populației pentru o 

anumită măsură, obiectiv sau proces. 
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4.1 Direcții de dezvoltare 

 Comuna Turcinești își propune să dezvolte o economie locală bazată în 

principal pe valorificarea resurselor locale, agricultură, mediu, tradiții, și o 

incluziune socială armonioasă, pentru a crește nivelul de trai al comunității 

până în anul 2020. 

Direcțiile prioritare de dezvoltare propuse sunt: 

1. Creșterea economică sustenabilă prin crearea de valoare 

adăugată mare. Dezvoltarea sectoarelor secundar și terțiar, este 

un deziderat pentru a putea asigura o economie competitivă, 

locuri de muncă bine plătite și creșterea eficienței muncii. 

2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru a crește 

accesibilitatea și conectivitatea comunității cu restul teritoriului. 

3. Îmbunătățirea capitalului uman prin măsuri de creștere a 

ocupării, accesul la educație, sănătate și incluziune socială. 

4. Conservarea și îmbunătățirea capitalului natural, al 

patrimoniului local pentru valorificarea sustenabilă a acestora. 
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4.2 Obiectivele strategice și identificare măsuri 

Direcție dezvoltare 1. Creșterea economică sustenabilă prin crearea de 

valoare adăugată mare. Dezvoltarea sectoarelor secundar și terțiar, 

este un deziderat pentru a putea asigura o economie competitivă, 

locuri de muncă bine plătite și creșterea eficienței muncii. 

Obiective strategice: 

1. Sprijin pentru activități economice inovative bazate pe valorificarea 

resurselor locale. 

Măsuri: 

1.1. Crearea de infrastructură necesară înființării de firme noi sau 

dezvoltării celor existente. 

2. Dezvoltarea spiritului antreprenorial al reprezentanților comunității. 

Măsuri: 

2.1. Sprijin pentru accesarea de fonduri pentru dezvoltarea unor afaceri 

a tinerilor antreprenori. 

2.2. Crearea și organizarea de evenimente economice și sprijinirea 

participării antreprenorilor locali la evenimente economice 

regionale, naționale și internaționale. 
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Direcție dezvoltare 2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru 

a crește accesibilitatea și conectivitatea comunității cu restul 

teritoriului. 

Obiective strategice: 

1. Creșterea accesibilității comunității la servicii de bază. 

Măsuri: 

1.1. Modernizarea rețelei de drumuri locale. 

1.2. Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă și 

înființarea celui de colectare și epurare ape uzate pentru întreaga 

comunitate. 

1.3. Extinderea rețelei de distribuție gaz metan și furnizare energie 

electrică. 

1.4. Modernizare sistemului de transport în comun. 

1.5. Extinderea rețelei de iluminat public. 

2. Îmbunătățirea serviciilor de bază în comunitate. 

Măsuri: 

2.1. Modernizarea infrastructurii și serviciilor administrației publice 

locale.  
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Direcție dezvoltare 3. Îmbunătățirea capitalului uman prin măsuri de 

creștere a ocupării, accesul la educație, sănătate și incluziune socială. 

Obiective strategice: 

1. Creșterea gradului de ocupare în rândul tinerilor și a grupurilor 

vulnerabile. 

Măsuri: 

1.1. Acțiuni pentru sprijinirea integrării pe piața muncii a tinerilor. 

1.2. Acțiuni de prevenire și combatere a șomajului. 

2. Îmbunătățirea accesului la educație. 

Măsuri: 

2.1. Înființarea și dotarea unităților școlare de la nivelul comunității. 

2.2. Sprijinirea în formarea și perfecționarea cadrelor didactice. 

2.3. Acțiuni de prevenire și combatere a abandonului școlar. 

2.4. Creșterea accesului la programe de formare pe tot parcursul vieții. 

3. Creșterea accesului la servicii de sănătate. 

Măsuri: 

3.1. Modernizarea infrastructurii medicale. 

3.2. Sprijin în formarea și perfecționarea cadrelor medicale. 

3.3. Acțiuni de informare și educare în domeniul sănătății. 

4. Promovarea incluziunii sociale pentru persoane defavorizate. 

Măsuri: 

4.1. Înființare și modernizarea infrastructurii serviciilor sociale. 

4.2. Modernizarea serviciilor sociale. 

4.3. Acțiuni de combatere și informare în domeniul serviciilor sociale.  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

117 

Direcție dezvoltare 4. Conservarea și îmbunătățirea capitalului 

natural, al patrimoniului local pentru valorificarea sustenabilă a 

acestora. 

 

Obiective strategice: 

1. Promovarea eficienței energetice. 

Măsuri: 

1.1. Creșterea eficienței energetice la toate instituțiile administrației 

locale. 

1.2. Informarea și promovarea eficienței energetice în rândul 

populației. 

2. Protejarea mediului în vederea valorificării sustenabile în domeniul 

turismului.  

Măsuri: 

2.1. Creșterea calității factorilor de mediu. 

2.2. Dezvoltarea și crearea unor puncte de interes turistic și a unor 

evenimente de promovare a capitalului natural. 

3. Protejarea capitalului cultural al comunității și valorificarea acestuia. 

Măsuri: 

3.1. Înființarea sau modernizarea/dotarea infrastructurii. 

3.2. Sprijinirea acțiunilor de conservare și promovare a capitalului 

cultural local și al tradițiilor.  
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5 PLANIFICAREA INVESTIȚIILOR 

5.1 Prioritizarea măsurilor 

 Prin prioritizarea măsurilor propuse se va eficientiza procesul de 

dezvoltare în sensul utilizării resurselor cu un randament maxim, ținând 

cont de potențialul financiar și al resurselor umane locale, cât și de 

oportunitatea și necesitatea acestora în relația cu existența surselor de 

finanțare, impunerile legale și afinitatea populației pentru anumite rezultate 

preconizate. 

 În acest sens se vor utiliza pentru fiecare criteriu de evaluare o scală cu 

valori ce vor reprezenta gradul de îndeplinire al respectivului criteriu, de la 

1 la 5, unde valoare minimă o reprezintă cel mai mic grad de îndeplinire al 

criteriului, iar valoarea maximă o reprezintă pe cel maxim, cu valori 

intermediare. 
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Nr. 

crt. 

Obiective 

strategice 
Măsuri 

Criterii evaluare 
Rezultat 

Necesitatea Oportunitatea Conformitatea Afinitate 

1 

Sprijin pentru 

activități economice 

inovative bazate pe 

valorificarea 

resurselor locale 

Crearea de infrastructură 

necesară înființării de 

firme noi sau dezvoltării 

celor existente 

5 5 1 2 12 

2 

Dezvoltarea 

spiritului 

antreprenorial al 

reprezentanților 

comunității 

Sprijin pentru accesarea de 

fonduri pentru dezvoltarea 

unor afaceri a tinerilor 

antreprenori 

5 5 1 1 11 

Crearea și organizarea de 

evenimente economice și 

sprijinirea participării 

antreprenorilor locali la 

evenimente economice 

regionale, naționale și 

internaționale 

3 3 1 3 10 

3 

Creșterea 

accesibilității 

comunității la 

servicii de bază 

Modernizarea rețelei de 

drumuri locale 
5 5 1 5 16 

Extinderea sistemului 

centralizat de alimentare 
5 5 5 3 18 
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Nr. 

crt. 

Obiective 

strategice 
Măsuri 

Criterii evaluare 
Rezultat 

Necesitatea Oportunitatea Conformitatea Afinitate 

cu apă și înființarea celui 

de colectare și epurare ape 

uzate pentru întreaga 

comunitate. 

Extinderea rețelei de 

distribuție gaz metan și de 

furnizare energie electrică 

4 1 1 4 10 

Modernizare sistemului de 

transport în comun 
3 2 1 3 9 

Extinderea rețelei de 

iluminat public 
2 3 1 2 8 

4 

Îmbunătățirea 

serviciilor de bază 

în comunitate 

Modernizarea 

infrastructurii și serviciilor 

administrației publice 

locale 

5 3 1 4 13 

5 
Creșterea gradului 

de ocupare în 

rândul tinerilor și a 

Acțiuni pentru sprijinirea 

integrării pe piața muncii a 

tinerilor 

5 5 2 5 17 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

123 

Nr. 

crt. 

Obiective 

strategice 
Măsuri 

Criterii evaluare 
Rezultat 

Necesitatea Oportunitatea Conformitatea Afinitate 

grupurilor 

vulnerabile 
Acțiuni de prevenire și 

combatere a șomajului 
5 3 3 4 15 

6 

Îmbunătățirea 

accesului la 

educație 

Înființarea și dotarea 

unităților școlare de la 

nivelul comunității 

4 5 1 4 14 

Sprijinirea în formarea și 

perfecționarea cadrelor 

didactice 

3 4 2 3 12 

Acțiuni de prevenire și 

combatere a abandonului 

școlar 

5 5 5 2 19 

Creșterea accesului la 

programe de formare pe 

tot parcursul vieții 

3 3 1 5 12 

7 
Modernizarea 

infrastructurii medicale 
5 3 1 5 14 
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Nr. 

crt. 

Obiective 

strategice 
Măsuri 

Criterii evaluare 
Rezultat 

Necesitatea Oportunitatea Conformitatea Afinitate 

Creșterea accesului 

la servicii de 

sănătate 

Sprijin în formarea și 

perfecționarea cadrelor 

medicale 

4 2 1 4 11 

Acțiuni de informare și 

educare în domeniul 

sănătății 

3 1 1 3 8 

8 

Promovarea 

incluziunii sociale 

pentru persoane 

defavorizate 

Înființare și modernizarea 

infrastructurii serviciilor 

sociale 

5 5 2 5 17 

Modernizarea serviciilor 

sociale 
4 3 1 4 12 

Acțiuni de combatere și 

informare în domeniul 

serviciilor sociale 

3 2 1 3 9 

9 
Promovarea 

eficienței energetice 

Creșterea eficienței 

energetice la toate 

instituțiile administrației 

locale 

5 5 5 3 18 
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Nr. 

crt. 

Obiective 

strategice 
Măsuri 

Criterii evaluare 
Rezultat 

Necesitatea Oportunitatea Conformitatea Afinitate 

Informarea și promovarea 

eficienței energetice în 

rândul populației 

5 1 4 1 11 

10 

Protejarea mediului 

în vederea 

valorificării 

sustenabile în 

domeniul 

turismului 

Creșterea calității 

factorilor de mediu 
3 2 5 4 15 

Dezvoltarea și crearea 

unor puncte de interes 

turistic și a unor 

evenimente de promovare 

a capitalului natural 

5 3 1 5 14 

11 

Protejarea 

capitalului cultural 

al comunității și 

valorificarea 

acestuia 

Înființarea sau 

modernizarea / dotarea 

infrastructurii 

5 4 1 3 13 

Sprijinirea acțiunilor de 

conservare și promovare a 

capitalului cultural local și 

al tradițiilor 

4 1 1 4 10 
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5.2 Stabilirea rezultatelor 

 În vederea prioritizării măsurilor și eficientizării implementării 

acestora, funcție de punctajul obținut se vor crea 3 etape de implementare, 

după cum urmează: 

- Etapa Ia sunt cele cu punctaj cuprins între 20 și 15 puncte inclusiv; 

- Etapa a IIa sunt cele cu punctaj cuprins între 14 și 10 puncte inclusiv 

- Etapa a IIIa sunt cele cu punctaj sub 10 puncte. 

Etapa Obiectiv Măsură 

Etapa I-a 

Dezvoltarea spiritului 

antreprenorial al 

reprezentanților comunității 

Sprijin pentru accesarea de fonduri 

pentru dezvoltarea unor afaceri a 

tinerilor antreprenori 

Creșterea accesibilității 

comunității la servicii de bază 

Înființarea/modernizarea sistemului 

centralizat de alimentare cu apă și 

colectare și epurare ape uzate pentru 

întreaga comunitate 

Modernizarea rețelei de drumuri 

locale 

Creșterea gradului de ocupare în 

rândul tinerilor și a grupurilor 

vulnerabile 

Acțiuni pentru sprijinirea integrării pe 

piața muncii a tinerilor 

Acțiuni de prevenire și combatere a 

șomajului 

Îmbunătățirea accesului la 

educație 

Acțiuni de prevenire și combatere a 

abandonului școlar 

Promovarea incluziunii sociale 

pentru persoane defavorizate 

Înființare și modernizarea 

infrastructurii serviciilor sociale 

Promovarea eficienței energetice 
Creșterea eficienței energetice la toate 

instituțiile administrației locale 

Protejarea mediului în vederea 

valorificării sustenabile în 

domeniul turismului 

Creșterea calității factorilor de mediu 
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Etapa a II-

a 

Sprijin pentru activități 

economice inovative bazate pe 

valorificarea resurselor locale 

Crearea de infrastructură necesară 

înființării de firme noi sau dezvoltării 

celor existente 

Dezvoltarea spiritului 

antreprenorial al 

reprezentanților comunității 

Crearea și organizarea de evenimente 

economice și sprijinirea participării 

antreprenorilor locali la evenimente 

economice regionale, naționale și 

internaționale 

Creșterea accesibilității 

comunității la servicii de bază 

Extinderea rețelei de distribuție gaz 

metan și de furnizare a energiei 

electrice 

Îmbunătățirea serviciilor de bază 

în comunitate 

Modernizarea infrastructurii și 

serviciilor administrației publice 

locale 

Îmbunătățirea accesului la 

educație 

Modernizarea infrastructurii școlare la 

nivelul comunității 

Sprijinirea în formarea și 

perfecționarea cadrelor didactice 

Creșterea accesului la programe de 

formare pe tot parcursul vieții 

Creșterea accesului la servicii de 

sănătate 

Modernizarea infrastructurii medicale 

Sprijin în formarea și perfecționarea 

cadrelor medicale 

Promovarea incluziunii sociale 

pentru persoane defavorizate 
Modernizarea serviciilor sociale 

Promovarea eficienței energetice 
Informarea și promovarea eficienței 

energetice în rândul populației 

Protejarea mediului în vederea 

valorificării sustenabile în 

domeniul turismului 

Dezvoltarea și crearea unor puncte de 

interes turistic și a unor evenimente de 

promovare a capitalului natural 

Înființarea sau modernizarea 

infrastructurii 
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Protejarea capitalului cultural al 

comunității și valorificarea 

acestuia 

Sprijinirea acțiunilor de conservare și 

promovare a capitalului cultural local 

și al tradițiilor 

Etapa a 

III-a 

Creșterea accesibilității 

comunității la servicii de bază 

Modernizare sistemului de transport 

în comun 

Extinderea rețelei de iluminat public 

Creșterea accesului la servicii de 

sănătate 

Acțiuni de informare și educare în 

domeniul sănătății 

Promovarea incluziunii sociale 

pentru persoane defavorizate 

Acțiuni de combatere și informare în 

domeniul serviciilor sociale 

 

Etapele de implementare propuse pe ani: 

 

 

  

ETAPA I

2017 - 2020

ETAPA II 

2021 - 2023

ETAPA III

2024 - 2026



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

129 

  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

130 

  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

131 

 
 
 
 
 
 
 
PORTOFOLIU 
DE PROIECTE 
  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

132 

6 PORTOFOLIU DE PROIECTE 

6.1 Evaluarea financiară măsuri 

Fiecare măsură va fi evaluată funcție și de activitățile (proiectele) 

propuse în cadrul măsurii. În cadrul aceleași măsuri vor exista una sau mai 

multe activități (proiecte), pentru a îndeplini obiectivele propuse. 

La evaluarea financiară a măsurilor, s-a ținut cont de costurile de 

implementare a activității raportat la alte proiecte de același tip, standardul 

de cost și ghidurile de finanțare puse la dispoziție de autoritățile de 

management. 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

1. Creșterea

economică

sustenabilă prin

crearea de

valoare

adăugată mare.

Dezvoltarea

sectoarelor

secundar și

terțiar, este un

deziderat

pentru a putea

asigura o

economie

competitivă,

locuri de muncă

bine plătite și

creșterea

eficienței

muncii.

Sprijin pentru 

activități 

economice 

inovative bazate 

pe valorificarea 

resurselor locale 

Crearea de 

infrastructură 

necesară 

înființării de 

firme noi sau 

dezvoltării celor 

existente 

2018 

Construirea și 

dotarea unui 

incubator de afaceri 

pentru 5 firme 

200.000 
Comuna 

Turcinești 

POR - PI 1.1 – 

Promovarea 

investițiilor în 

cercetare 

PI 2.1. 

Promovarea 

spiritului 

antreprenorial, în 

special prin 

facilitarea 

exploatării 

economice a 

idelor noi și prin 

încurajarea creării 

de noi 

întreprinderi, 

inclusiv prin 

incubatoare de 

afaceri 

Dezvoltarea 

spiritului 

antreprenorial al 

reprezentanților 

comunității 

Sprijin pentru 

accesarea de 

fonduri pentru 

dezvoltarea 

unor afaceri a 

tinerilor 

antreprenori 

2017 

Formarea și 

instruirea tinerilor 

antreprenori pentru 

20 tineri 

50.000 

ONG / 

Comuna 

Turcinești 

POR - PI 10.1. 

Investițiile în 

educație, și 

formare, inclusiv 

în formare 

profesională, 

pentru 

dobândirea de 

competențe și 

învățare pe tot 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

parcursul vieții 

prin dezvoltarea 

infrastructurilor 

de educație și 

formare 

Crearea și 

organizarea de 

evenimente 

economice și 

sprijinirea 

participării 

antreprenorilor 

locali la 

evenimente 

economice 

regionale, 

naționale și 

internaționale 

2018 

Târgul de produse 

tradiționale (1 

eveniment/an) 

10.000/an 
Comuna 

Turcinești 

Buget local 

Sprijin pentru 

participare la târguri 

regionale și naționale 

(5 participări/an) 

2500 /an 
Comuna 

Turcinești 

PNDR - SM.16.4. 

Cooperarea 

orizontală și 

verticală între 

actorii din lanțul 

de aprovizionare 

în vederea 

stabilirii de 

lanțuri scurte de 

aprovizionare și 

de piețe locale. 

Sprijin pentru 

participarea la 

târguri internaționale 

(1 participant/ an) 

2000 / an 
Comuna 

Turcinești 

PNDR - SM.16.4. 

Cooperarea 

orizontală și 

verticală între 

actorii din lanțul 

de aprovizionare 

în vederea 

stabilirii de 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

lanțuri scurte de 

aprovizionare și 

de piețe locale. 

2.Dezvoltarea

unei

infrastructuri

moderne

pentru a crește

accesibilitatea

și conectivitatea

comunității cu

restul

teritoriului.

Creșterea 

accesibilității 

comunității la 

servicii de bază 

Modernizarea 

rețelei de 

drumuri locale 

2017 

Modernizare drumuri 

comunale și trotuare 
1.500.000 

Comuna 

Turcinești 

PNDR - SM. 7.2. 

Investiții în 

crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

bază la scară mică 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 

Construire și 

reabilitare poduri și 

podețe 

500.000 
Comuna 

Turcinești 

Înființarea 

sistemului 

centralizat de 

alimentare cu 

apă și colectare 

și epurare ape 

uzate pentru 

întreaga 

comunitate 

2017 

Extindere sistem de 

alimentare apă și 

înființare sistem de 

colectare și epurare ape 

uzate 

3.500.000  
Comuna 

Turcinești 

PNDR - SM. 7.2. 

Investiții în 

crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

bază la scară mică 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 

Înființarea 

rețelei de 

distribuție gaz 

metan 

2018 

Extindere  sistem 

distribuție gaz metan 

și furnizare energie 

electrică 

500.000 

Comuna 

Turcinești/ 

operator 

regional 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

Modernizare 

sistemului de 

transport în 

comun 

2019 

Achiziție de mijloace 

de transport în 

comun 

250.000 

Comuna 

Turcinești/ 

operator 

regional 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 

Sistem de 

monitorizare al 

traficului mijloacelor 

de transport în 

comun și 

modernizare stații de 

așteptare 

100.000 Comuna 

Turcinești 

Buget propriu 

Extinderea 

rețelei de 

iluminat public 

2019 

Extindere rețea de 

iluminat public 

stradal 

500.000 
Comuna 

Turcinești 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 

Îmbunătățirea 

serviciilor de 

bază în 

comunitate 

Modernizarea 

infrastructurii și 

serviciilor 

administrației 

publice locale 

2018 

Modernizare sediul 

Primăriei 
500.000 

Comuna 

Turcinești 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 

/ Buget local / 

buget național 

Reabilitare post 

poliție 
100.000 

Comuna 

Turcinești / 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

Formarea cadrelor 

angajate în cadrul 

autorității publice 

locale 

7.000 /an 
Comuna 

Turcinești 

POCA - AP 1. 

Administrație 

publică și sistem 

judiciar eficiente 

Dotare parc auto 

pentru întreținere și 

intervenție 

1.000.000 
Comuna 

Turcinești 

PNDR - SM. 19.2. 

Sprijin pentru 

implementarea 

acțiunilor în 

cadrul Strategiei 

de Dezvoltare 

Locală 

3.Îmbunătățirea

capitalului

uman prin

măsuri de

creștere a

ocupării,

accesul la

educație,

sănătate și

incluziune

socială.

Creșterea 

gradului de 

ocupare în 

rândul tinerilor 

și a grupurilor 

vulnerabile 

Acțiuni pentru 

sprijinirea 

integrării pe 

piața muncii a 

tinerilor 

2017 

Formarea tinerilor 

antreprenori din 

Comuna Turcinești 

(20 tineri) 

100.000 

Comuna 

Turcinești / 

ONG / 

furnizor 

formare 

profesională 

POCU - OS. 4.2. 

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate în 

risc de sărăcie și 

excluziune socială 

din comunitățile 

marginale, prin 

implementarea de 

măsuri de 

integrare. 

Creșterea 

competențelor 

tinerilor din Comuna 

Turcinești (100 

tineri) 

500.000 

Acțiuni de 

prevenire și 

combatere a 

șomajului 

2017 

Creșterea 

competențelor și 

consilierea șomerilor 

(50 șomeri) 

250.000 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

Sprijinirea înființării 

sectorului secundar și 

terțiar în economia 

locală – procesare și 

creștere plus valoare 

1.000.000 

Agenții 

economici / 

Primăria 

Turcinești 

PNDR - SM. 19.2. 

Sprijin pentru 

implementarea 

acțiunilor în 

cadrul Strategiei 

de Dezvoltare 

Locală 

Îmbunătățirea 

accesului la 

educație 

Modernizarea 

infrastructurii 

școlare la 

nivelul 

comunității 

2018 

Construire sală sport 1.000.000 
Comuna 

Turcinești 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 

Modernizare stadion 

comunal 

500.000 Comuna 

Turcinești 

PNDR - SM. 19.2. 

Sprijin pentru 

implementarea 

acțiunilor în 

cadrul Strategiei 

de Dezvoltare 

Locală 

Dotare cu material 

didactic al unităților 

școlare 

50.000 
Comuna 

Turcinești 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

Construire grădiniță 

în localitatea 

Turcinești 

500.000 
Comuna 

Turcinești 

PNDR - SM. 7.2. 

Investiții în 

crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

bază la scară mică 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 

Sprijinirea în 

formarea și 

perfecționarea 

cadrelor 

didactice 

2018 

Formarea și 

perfecționarea 

cadrelor didactice 

500.000 
Comuna 

Turcinești 

POCU - OS. 6.6. 

Îmbunătățirea 

competențelor 

personalului 

didactic din 

învățământul 

preuniversitar, în 

vederea 

promovării unor 

servicii 

educaționale de 

calitate orientate 

pe nevoile elevilor 

și a unei școli 

inclusive 

Schimb de experiență 

cu alte instituții de 

învățământ din 

străinătate 

50.000 

Comuna 

Turcinești 

/Școala 

generală 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

Acțiuni de 

prevenire și 

combatere a 

abandonului 

școlar 

2017 

Înființare after school 500.000 

Comuna 

Turcinești 

/Școala 

generală 

POCU - OS. 6.2. 

Creșterea 

participării la 

învățământul ante 

preșcolar și 

preșcolar, în 

special a 

grupurilor cu risc 

de părăsire 

timpurie a școlii, 

cu accent pe copii 

aparținând 

minorității roma 

și a celor din 

mediul rural. 

OS. 6.3. 

Reducerea 

părăsirii timpurii 

a școlii prin 

măsuri integrate 

de prevenire și de 

asigurare a 

oportunităților 

egale pentru elevii 

aparținând 

grupurilor 

vulnerabile, cu 

accent pe elevii 

aparținând 

Prevenirea 

abandonului școlar 

prin acțiuni de tip 

școală după școală 

50.000 /an 

Comuna 

Turcinești 

/Școala 

generală 

Creșterea 

accesului la 

programe de 

formare pe tot 

parcursul vieții 

2018 

Înființare de 

programe de tip a 

doua șansă 

50.000 /an 

Comuna 

Turcinești 

/Școala 

generală 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

minorității roma 

și elevii din 

mediul rural / 

comunitățile 

dezavantajate 

socio – economic. 

OS. 6.4. Creșterea 

numărului de 

tineri care au 

abandonat școala 

și de adulți care 

nu și-au finalizat 

educația 

obligatorie, care 

se reîntorc în 

sistemul de 

educație și 

formare, inclusiv 

prin programe de 

tip a doua șansă și 

programe de 

formare 

profesională. 

Creșterea 

accesului la 

servicii de 

sănătate 

Modernizarea 

infrastructurii 

medicale 

2018 

Construire/ 

modernizare centre 

medicale în comună 

500.000 

Comuna 

Turcinești/ 

Furnizori de 

servicii 

medicale 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

Sprijin în 

formarea și 

perfecționarea 

cadrelor 

medicale 

2018 
Construire locuințe 

de serviciu 
50.000 

Comuna 

Turcinești 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 

Acțiuni de 

informare și 

educare în 

domeniul 

sănătății 

2019 

Campanii de 

informare și 

conștientizare asupra 

sănătății umane 

10.000 /an 

Comuna 

Turcinești / 

Furnizori de 

servicii 

medicale / 

ONG 

Buget local / 

fonduri atrase 

private 

Promovarea 

incluziunii 

sociale pentru 

persoane 

defavorizate 

Înființare și 

modernizarea 

infrastructurii 

serviciilor 

sociale 

2017 

Construire centru de 

zi pentru copii 
500.000 

Comuna 

Turcinești / 

Furnizori de 

servicii 

sociale / 

ONG 

POR - PI. 8.1. 

Investițiile în 

infrastructurile 

sanitare și sociale 

care contribuie la 

dezvoltarea la 

nivel național, 

regional și local, 

reducând 

inegalitățile în 

ceea ce privește 

starea de sănătate 

și promovând 

incluziunea 

socială prin 

Construire creșă 
500.000 

Centru de zi pentru 

persoane vârstnice 
500.000 

Modernizarea 

serviciilor 

sociale 

2018 
Dotarea serviciilor 

sociale 
100.000 

Comuna 

Turcinești / 

Furnizori de 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

servicii 

sociale / 

ONG 

îmbunătățirea 

accesului la 

servicii sociale. 

Formarea și 

specializarea 

angajaților din 

serviciile sociale 

20.000 

Comuna 

Turcinești / 

Furnizori de 

servicii 

sociale / 

ONG 

Acțiuni de 

combatere și 

informare în 

domeniul 

serviciilor 

sociale 

2019 

Campanii de 

monitorizare, 

informare și 

conștientizare 

20.000 

Comuna 

Turcinești / 

Furnizori de 

servicii 

sociale / 

ONG 

Buget local/ 

fonduri private 

atrase 

4.Conservarea

și

îmbunătățirea

capitalului

natural, al 

patrimoniului

local pentru 

valorificarea 

Promovarea 

eficienței 

energetice 

Creșterea 

eficienței 

energetice la 

toate instituțiile 

administrației 

locale 

2017 

Anveloparea 

clădirilor din 

patrimoniul 

administrației 

publice locale 

1.500.000 
Comuna 

Turcinești 

AFM - Program 

Casa Verde Plus 

POR - PI 3.1. 

Sprijinirea 

eficienței 

energetice, a 

gestionării 

inteligente a 

energiei și a 

utilizării energiei 

din surse 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

a Comunei Turcinești, județul Gorj pentru perioada 2016-2026 

144 

DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

sustenabilă a 

acestora. 

regenerabile în 

infrastructurile 

publice, inclusiv în 

clădirile publice, și 

în sectorul 

locuințelor 

Utilizarea energiei 

regenerabile 
100.000 

Comuna 

Turcinești 

AFM - Program 

Casa Verde 

Elaborarea strategiei 

de eficiență 

energetică în Comuna 

Turcinești 

5000 
Comuna 

Turcinești 

POR - PI 3.1. 

Sprijinirea 

eficienței 

energetice, a 

gestionării 

inteligente a 

energiei și a 

utilizării energiei 

din surse 

regenerabile în 

infrastructurile 

publice, inclusiv în 

clădirile publice, și 

în sectorul 

locuințelor 

Informarea și 

promovarea 

eficienței 

energetice în 

rândul 

populației 

2018 

Campanii de 

informare și 

conștientizare 

10.000 /an 

Comuna 

Turcinești /  

ONG 

Protejarea 

mediului în 

vederea 

valorificării 

Creșterea 

calității 

factorilor de 

mediu 

2017 
Refacerea malurilor 

și albiilor minore 
500.000 

Comuna 

Turcinești 

DI. 3

Îmbunătățirea 

protecției 

cursurilor de apă 

împotriva 

nutrienților și a 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

sustenabile în 

domeniul 

turismului 

scurgerilor de 

suprafață 

Modernizarea 

sistemului de 

colectare deșeuri 

menajere 

500.000 

Comuna 

Turcinești/ 

operatorul 

regional 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 

Înființarea sistemului 

de management al 

deșeurilor din 

agricultură 

1.000.000 

Comuna 

Turcinești 

DI. 1 Investiții

pentru

managementul 

gunoiului de grajd 

Campanii de 

informare și 

conștientizare 

10.000 /an 

Comuna 

Turcinești / 

ONG 

Dezvoltarea și 

crearea unor 

puncte de 

interes turistic 

și a unor 

evenimente de 

promovare a 

capitalului 

natural 

2018 

Crearea unor trasee 

turistice și 

infrastructura de 

bază 

500.000 
Comuna 

Turcinești 

POR - PI 5.1. 
Conservarea, 

protejarea, 

promovarea și 

dezvoltarea 

patrimoniului 

natural și cultural. 
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DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ANUL 

ÎNCEPERII 

IMPLEMENTĂRII 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(EURO) 

APLICANT 

Sursă de 

finanțare 

Protejarea 

capitalului 

cultural al 

comunității și 

valorificarea 

acestuia 

Înființarea sau 

modernizarea 

infrastructurii 

2018 

Dotarea căminelor 

culturale Cartiu și 

„Getu Sîrbu”  din Rugi 

50.000 
Comuna 

Turcinești 

PNDR - SM. 7.6. 

Investiții asociate 

cu protejarea 

patrimoniului 

cultural. 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 

Construire cămin 

cultural Horezu 
50.000 

Comuna 

Turcinești 

Modernizare cămin 

cultural Cartiu 

500.000 Comuna 

Turcinești 

Reabilitarea 

monumentelor 

istorice din comună 

500.000 
Comuna 

Turcinești 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 

Modernizare 

bibliotecă comunală 
500.000 

Comuna 

Turcinești 

PNDL - 

Subprogram 

Modernizarea 

satului românesc 

Sprijinirea 

acțiunilor de 

conservare și 

promovare a 

capitalului 

cultural local și 

al tradițiilor 

2018 

Târg de tradiții în 

Comuna Turcinești 
5.000/ an 

Comuna 

Turcinești / 

ONG 

Buget local 

Sprijin financiar 

pentru investiții de 

restaurare la unitățile 

de cult 

20.000/ an 
Comuna 

Turcinești 

PNDR - SM. 7.6. 

Investiții asociate 

cu protejarea 

patrimoniului 

cultural. 
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6.2 Identificarea surselor de finanțare 

Sursele de finanțare pot fi multiple, cele mai multe sunt din fondurile 

structurale, dar pot exista și surse private sau din bugetele naționale. 

Pentru unele din activitățile propuse pot exista două sau mai multe 

surse de finanțare. Se vor propune toate tipurile de finanțare, fiind aleasă la 

momentul oportun cea mai avantajoasă din punct de vedere al modului, 

gradului de finanțare, precum și potențialului de reușită a aplicației de 

finanțare. 

Potențialele surse de finanțare din fonduri comunitare: 

Numele programului/ 

denumire prescurtată 

Prioritate / Domeniu / 

Obiectivul / Axa de 

finanțare 

Descriere 

Program Competitiv de 

Finanțare Investiții la 

Nivelul Comunităților 

Locale pentru Reducerea 

Poluării cu Nutrienți 

DI. 1 Investiții pentru

managementul

gunoiului de grajd

Construirea de platforme 

comunale de depozitare și 

gospodărire a gunoiului de 

grajd, a unor sisteme de 

compostare, instalații de 

biogaz, peletizare. 

DI. 2 Investiții pentru

reducerea poluării cu

ape uzate

Canalizare ți epurare ape 

uzate 

DI. 3 Îmbunătățirea

protecției cursurilor de

apă împotriva

nutrienților și a

scurgerilor de

suprafață

Plantarea de perdele 

vegetale de protecție, 

incluzând plantarea de 

copaci și împădurire. 

Programul Operațional 

Regional / POR 

Prioritatea de investiții  

(PI) 1.1 – Promovarea 

investițiilor în 

cercetare 

Crearea și dezvoltarea 

infrastructurii de inovare și 

transfer tehnologic (ITT), 
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Numele programului/ 

denumire prescurtată 

Prioritate / Domeniu / 

Obiectivul / Axa de 

finanțare 

Descriere 

parcuri științifice și 

tehnologice 

PI 2.1. Promovarea 

spiritului 

antreprenorial, în 

special prin facilitarea 

exploatării economice a 

idelor noi și prin 

încurajarea creării de 

noi întreprinderi, 

inclusiv prin 

incubatoare de afaceri 

Crearea / modernizarea 

incubatoarelor sau 

acceleratoarelor de afaceri, 

cu serviciile aferente. 

PI 3.1. Sprijinirea 

eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării 

energiei din surse 

regenerabile în 

infrastructurile 

publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor 

Operațiune B. 

Îmbunătățirea izolației 

termice a anvelopei clădirii, 

reabilitarea și 

modernizarea instalațiilor 

pentru prepararea și 

transportul agentului 

termic, utilizarea surselor 

regenerabile, înlocuirea 

corpurilor de iluminat. 

PI 5.1. Conservarea, 

protejarea, 

promovarea și 

dezvoltarea 

patrimoniului natural 

și cultural. 

Restaurarea, consolidarea 

protecția și conservarea 

monumentelor istorice; 

dotări interioare și pentru 

expunere și activități de 

marketing. 

PI. 7.1. Sprijinirea unei 

creșteri favorabile 

ocupării forței de 

muncă, prin 

dezvoltarea 

potențialului endogen 

ca parte a unei strategii 

Dezvoltarea pentru 

infrastructură pentru 

turism balnear, crearea și 

extinderea infrastructurii 

de agrement, amenajarea de 

obiective turistice naturale, 

dezvoltarea infrastructurii 
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Numele programului/ 

denumire prescurtată 

Prioritate / Domeniu / 

Obiectivul / Axa de 

finanțare 

Descriere 

teritoriale pentru 

anumite zone precum și 

sporirea accesibilității 

și dezvoltarea 

resurselor naturale și 

culturale specifice 

publice la scară mică și 

activități de marketing. 

PI. 8.1. Investițiile în 

infrastructurile 

sanitare și sociale care 

contribuie la 

dezvoltarea la nivel 

național, regional și 

local, reducând 

inegalitățile în ceea ce 

privește starea de 

sănătate și promovând 

incluziunea socială prin 

îmbunătățirea 

accesului la servicii 

sociale. 

Obiectiv specific 8.1. – 

construirea centrelor 

comunitare integrate socio-

medical. 

Obiectiv specific 8.3. – 

reabilitarea/modernizarea 

și dotarea infrastructurii de 

servicii sociale fără 

componentă rezidențială – 

pentru persoane vârstnice, 

persoane cu dizabilități, 

copii 

PI 10.1. Investițiile în 

educație, și formare, 

inclusiv în formare 

profesională, pentru 

dobândirea de 

competențe și învățare 

pe tot parcursul vieții 

prin dezvoltarea 

infrastructurilor de 

educație și formare 

Construirea/  reabilitarea/ 

modernizarea/ extinderea 

și dotarea de creșe și 

grădinițe, școli I-VIII, licee 

tehnologice și școli 

profesionale. 

Programul Operațional 

Capacitate 

Administrativă / POCA 

AP 1. Administrație 

publică și sistem 

judiciar eficiente 

Dezvoltarea și introducerea 

de sisteme și standarde ce 

optimizează procesele 

decizionale orientate către 

cetățeni și mediul de afaceri, 

dezvoltarea și 
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Numele programului/ 

denumire prescurtată 

Prioritate / Domeniu / 

Obiectivul / Axa de 

finanțare 

Descriere 

implementarea de politici și 

instrumente unitare și 

moderne de management și 

resurse umane, dezvoltarea 

și implementarea de 

sisteme standard și 

instrumente moderne și 

eficiente de management la 

nivel instituțional, creșterea 

transparenței și 

responsabilității sistemului 

de achiziții publice. 

Programul de Cooperare 

Interregională INTERREG 

EUROPE 

Axa 4 – Mediu și 

utilizarea eficientă a 

resurselor 

Conservarea, protejarea, 

promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și 

cultural. 

Programul Național de 

Dezvoltare Rurală / PNDR 

SM. 4.3. Investiții 

pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau 

adaptarea 

infrastructurii agricole 

și silvice 

Investiții în infrastructura 

de acces agricol și forestier. 

SM. 7.2. Investiții în 

crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de bază 

la scară mică 

Investiții în infrastructura 

rutieră de interes local, 

infrastructura de apă – apă 

uzată, infrastructura 

educațională și socială. 

SM. 7.6. Investiții 

asociate cu protejarea 

patrimoniului cultural. 

Investiții în restaurarea, 

modernizarea și 

conservarea patrimoniului 

cultural, cămine culturale, 

așezăminte monahale, 

promovarea turismului 

rural, dezvoltarea durabilă 

locală. 
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Numele programului/ 

denumire prescurtată 

Prioritate / Domeniu / 

Obiectivul / Axa de 

finanțare 

Descriere 

SM.16.4. Cooperarea 

orizontală și verticală 

între actorii din lanțul 

de aprovizionare în 

vederea stabilirii de 

lanțuri scurte de 

aprovizionare și de 

piețe locale. 

Realizarea de parteneriate 

cu organizații 

neguvernamentale și 

autorități publice în vederea 

promovării organizării 

lanțurilor alimentare, 

inclusiv a sectoarelor de 

prelucrare și comercializare 

a produselor agricole. 

SM. 19.2. Sprijin pentru 

implementarea 

acțiunilor în cadrul 

Strategiei de 

Dezvoltare Locală 

Investiții în infrastructura 

de bază locală (drumuri, 

clădiri ale autorităților 

publice locale), cooperare și 

creșterea nivelului de trai. 

Program Operațional 

Capital Uman / POCU 

OS. 4.2. Reducerea 

numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie 

și excluziune socială 

din comunitățile 

marginale, prin 

implementarea de 

măsuri de integrare. 

Sprijin pentru accesul la 

educație, a doua șansă, 

reducerea abandonului 

școlar, și accesul pe piața 

muncii. 

OS. 6.2. Creșterea 

participării la 

învățământul ante 

preșcolar și preșcolar, 

în special a grupurilor 

cu risc de părăsire 

timpurie a școlii, cu 

accent pe copii 

aparținând minorității 

roma și a celor din 

mediul rural. 

Activități de pregătire și 

consiliere pentru copii ce 

urmează să intre într-un alt 

ciclu școlar, activități extra 

curriculare orientate spre 

nevoile copiilor, școli de 

vară, de duminică, excursii, 

tabere școlare, programe 

sau activități de prevenire 

timpurie a școlii. 

Programe de mentorat 

pentru copii și părinți. OS. 6.3.  Reducerea 

părăsirii timpurii a 
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Numele programului/ 

denumire prescurtată 

Prioritate / Domeniu / 

Obiectivul / Axa de 

finanțare 

Descriere 

școlii prin măsuri 

integrate de prevenire 

și de asigurare a 

oportunităților egale 

pentru elevii 

aparținând grupurilor 

vulnerabile, cu accent 

pe elevii aparținând 

minorității roma și 

elevii din mediul rural / 

comunitățile 

dezavantajate socio – 

economic. 

Activități care facilitează 

colaborarea cadrelor 

didactice și de sprijin cu alți 

profesioniști pentru 

rezolvarea problemelor ce 

stau în calea accesului 

copiilor la educație. 

Activități de 

instruire/perfecționare a 

cadrelor didactice. 

OS. 6.4. Creșterea 

numărului de tineri 

care au abandonat 

școala și de adulți care 

nu și-au finalizat 

educația obligatorie, 

care se reîntorc în 

sistemul de educație și 

formare, inclusiv prin 

programe de tip a doua 

șansă și programe de 

formare profesională. 

OS. 6.6. Îmbunătățirea 

competențelor 

personalului didactic 

din învățământul 

preuniversitar, în 

vederea promovării 

unor servicii 

educaționale de calitate 

orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli 

inclusive 
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Potențialele surse de finanțare din fonduri de la bugetul de stat: 

 

Numele programului/ 

denumire prescurtată 

Prioritate / Domeniu / 

Obiectivul / Axa de 

finanțare 

Descriere 

Programul Național de 

Dezvoltare Locală / PNDL 

Subprogram 

Modernizarea satului 

românesc 

Realizarea / extinderea / 

reabilitarea/ modernizarea 

sistemelor de alimentare cu 

apă, canalizare și epurare 

ape uzate, a unităților de 

învățământ preuniversitar, 

a unităților sanitare, 

drumurilor publice, poduri, 

podețe, biblioteci, muzee, 

centre culturale 

multifuncționale, piețe 

publice, oboare, baze 

sportive, sedii instituții 

publice, sistem iluminat 

public stradal, 

infrastructurii turistice. 

Administrația Fondul 

pentru Mediu / AFM 

Program Casa Verde 
Investiții în sisteme de 

energie verde. 

Program Casa Verde 

Plus 

Investiții în eficiență 

energetică. 

Program Spații Verzi 
Refacerea spațiilor verzi și 

creșterea suprafețelor verzi. 
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6.3 Implementarea portofoliului de proiecte. 

 

 Pentru eficientizarea implementării activităților propuse în Strategia de 

dezvoltare locală, se vor impuse piste de monitorizare în vederea atingerii 

obiectivului specific. În acest sens, la fiecare început de an, departamentul de 

proiecte din cadrul Primăriei va realiza un raport cu privire la îndeplinirea 

obiectivelor propuse în capitolul 5, prioritizarea măsurilor, și va stabili 

necesitatea reactualizării strategiei în parte sau în totalitate, funcție de 

factorii interni (grad de implementare a măsurilor) și / sau factorii externi 

(geopolitici, schimbări majore legislative, modificări ale strategiei 

comunitare, naționale în domeniu). 

 Indicatorul general care va fi urmărit va fi indicatorul de dezvoltare 

durabilă al Comunității Turcinești. 

 Indicatorii specifici sunt cei din Subcapitolul 6.1. Evaluarea financiară 

măsuri.  
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