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INTRODUCERE 

 

 

Elaborarea  Strategiei  de  Dezvoltare  Socio – Economică  a  localităţii 

Turcineşti din judeţul Gorj a vizat în principal creşterea capacităţii de 

planificare şi parteneriat pentru a întări capacitatea de absorbţie a fondurilor 

europene la nivelul localităţii şi al asociaţiilor din care comuna face parte. 

Acest studiu în care au fost implicaţi atât autorităţile locale, cât şi cetăţenii 

comunei Turcineşti, prin abordarea propusă a obţinut următoarele rezultate: 

 analiza situaţiei existente pentru domeniile de dezvoltare principale cu 

identificarea şi promovarea intereselor reale ale comunităţii; 

 îmbunătăţirea comunicării prin promovarea dialogului social între toţi 

factorii de decizie la nivelul comunităţii;  

 atragerea tuturor celor implicaţi în procesul decizional legat de viitorul 

dezvoltării comunei şi în iniţierea de proiecte, la nivel de localitate; 

 corelarea strategiei de dezvoltare locală cu strategia de dezvoltare a 

judeţului şi cu cea regională, cât şi stimularea iniţiativelor de parteneriat; 

 consolidarea relaţiilor de colaborare cu asumarea responsabilităţilor, 

între principalii actori la nivel local în vederea creşterii şanselor de accesare a 

fondurilor europene; 

        În 1992 la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro liderii majorităţii 

ţărilor lumii au recunoscut importanţa centrală a acţiunilor locale pentru 

atingerea dezideratelor dezvoltării durabile. Începând cu acel moment “Agenda 

21” a devenit catalizatorul a numeroase proiecte şi iniţiative ce promovează 

dezvoltarea durabilăla nivel local. „Agenda 21” are propriul mecanism de 

implementare prin strategiile de dezvoltare durabilă naţionale, regionale şi 

„Agenda 21” locală. 
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         Dezvoltarea durabilă înseamnă în primul rând asigurarea unei calităţi mai 

bune a vieţii pentru toţi, în prezent şi pentru generaţiile viitoare. Dezvoltarea 

durabilă mai înseamnă recunoaşterea faptului că economia, mediul şi 

bunăstarea socială sunt interdependente şi anume faptul că un mediu afectat din 

punct de vedere calitativ va influenţa negativ, mai devreme sau mai târziu 

dezvoltarea economică şi mai ales calitatea vieţii fiecăruia dintre noi. 

Dezvoltarea durabilă înseamnă şi asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale 

oamenilor: locuinţe pentru toţi, străzi mai sigure, locuri de muncă, servicii 

medicale de calitate, accesul la educaţie, accesul la informaţii. Toate acestea 

necesită o economie robustă, sănătoasă, capabilă să creeze mijloacele necesare 

satisfacerii acestor nevoi atât în prezent cât şi în viitor. 

        Pe scurt, dezvoltarea durabilă presupune: 

     -  Un nou rol pentru autorităţile locale şi leaderii comunitari; 

-  Promovarea bunăstării sociale şi economice a membrilor comunităţii şi a 

calităţii mediului în zonele de rezidenţă; 

 - Implicarea şi consultarea localnicilor şi a formelor de organizare a 

acestora; 

- Dezvoltarea unei viziuni şi a unui plan pentru zonă; 

- Dezvoltarea şi oferirea serviciilor care îmbunătăţesc calitatea vieţii. 

        Autorităţile locale, organizaţiile neguvernamentale, organizaţiile 

comunitare şi de afaceri au nevoie în acest moment de facilitatori comunitari 

care să fie capabili să creeze puntea de legătură dintre politicile guvernamentale 

de dezvoltare şi nevoile şi dorinţele comunităţilor locale. 

        Pentru realizarea celor menţionate mai sus e nevoie de aportul 

fiecăruia dintre noi. Toţi suntem responsabili, fie că reprezentăm autorităţile fie 

că suntem simpli cetăţeni, angajaţi sau mici întreprinzători, fie că suntem 

organizţi în grupuri locale. Realizarea dezvoltării durabile trebuie să fie 

dezideratul oricărei administraţii moderne şi trebuie să se reflecte în 

pregătirea strategiilor locale de dezvoltare durabilă pentru a promova 
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bunăstarea socială şi economică şi calitatea mediului în zonele de rezidenţă 

şi astfel să contribuie la dezvoltarea durabilă a României. 

        Uniunea Europeană acordă o importanţă majoră spaţiului rural, 

importanţă reflectată de politicile şi programele promovate de acest for. Unul 

din documentele ce stau la baza tuturor acestor politici este Programul de 

dezvoltare rurală al Uniunii Europene. 

În acest cadru general îşi are originea si Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2007-2013 prin care se acordă  locuitorilor şi organizaţiilor 

din mediul rural importante sume de bani nerambursabili atât pentru 

dezvoltarea şi diversificarea mediului de afaceri cât şi pentru autorităţile locale 

pentru a putea întreprinde măsuri prin care să ducă la bunăstarea locuitorilor. 

Spaţiul rural joacă un rol important în contextul naţional, atât în ce priveşte 

dimensiunea sa, cât şi în ceea ce priveşte funcţia sa rezidenţială, ecomomică şi 

recreaţională. 

În  Romania  PIB/locuitor în  2005  a  fost  de  aproximativ  34%  din 

media UE-25 (25 de state membre ale UE după aderarea din 2004), în 

comparaţie cu 26,9%  cât reprezenta în 2001 (INS-Anuarul Statistic al 

României 2006). PIB-ul a înregistrat creşteri începând cu anul 2000, şi a atins 

creşterea maximă în anul 2004(8.5% în comparaţie cu anul anterior), rata medie 

de creştere a PIB-ului a fost de 5%. 

Contribuţia agriculturii în PIB rămâne în mod tradiţional ridicată. Astfel 

ponderea VAB (Valoarea Adăugată Brută) din agricultură în PIB, la nivelul 

anului 2004, a fost de 12,1 %, iar ponderea VAB a aceluiaşi sector în total VAB 

a fost de 13,6%(INS 2006). Valoarea produselor agricole şi alimentare 

provenite din resurse proprii, aşa cum este reflectat în venitul total al 

gospodăriilor, a fost de asemenea ridicat, deşi a scăzut de la 22,7%, cât 

reprezenta în anul 2002, la 17,3% în anul 2005. Pentru familiile fermierilor şi 

familiile din spaţiul rural, nivelul este semnificativ mai mare, de  42,4%  în  

anul  2005  (INS – Anuarul  Statistic  al  României  2006). 
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De vreme ce datele cronologice necesare pentru a diferenţia spaţiul rural de 

spaţiul urban, nu sunt disponibile, dependenţa spaţiului rural de agricultură 

şi silvicultură sugerează similaritatea celor două spaţii la PIB. 

În perioada 2002-2005, populaţia ocupată la nivel naţional a scăzut treptat 

de la 9,2 la 9,1 milioane persoane, rata de ocupare având fluctuaţii de mai 

puţin de un procent, fiind de 57,7% în 2005, mai ridicată(61,6%) în zona 

rurală (INS-Anuarul Statistic al Romaniei 2006). 

Rata şomajului (BIM), la nivel naţional, a fost în anul 2005 de 7,2%, în 

scădere faţă de anul 2002(8,4%). În zona rurală, rata şomajului a fost în 

fiecare an cu cel puţin 3% mai mică (în 2005 a fost de 5,2%) decât în zona 

urbană. 

Evoluţia demografică din mediul rural din Romania, a cunoscut în ultimul 

timp o dinamică diferită, atât datorită tendinţelor societăţii de modernizare 

cât şi tendinţelor din perioada anterioară sau datorită impactului noilor 

factori economici sociali şi politici. 

Analiza structurii populaţiei rurale pe grupe de vârstă, în perioada 1998-

2005, relevă următoarele tendinţe: 

- populaţia cu vârsta cuprinsă între 0 - 14 ani a scăzut cu 2% reprezentând 

1,74 milioane (17,8% din totalul populaţiei) în 2005 

- populaţia cu vârsta cuprinsă între 15 – 64 ani a rămas relativ constantă 

pe parcursul perioadei de referinţă, reprezentând 6,18 milioane(63,4% 

din totalul populaţiei) în 2005 

- populaţia cu vârsta de 65 de ani şi peste a înregistrat o creştere de 1,5% 

pe parcursul perioadei de raportare, reprezentând 1,82 milioane de 

locuitori(18,7% din populaţia totală) în anul 2005. Această creştere 

ilustrează un fenomen de lungă durată ce afectează mediul rural, şi 

anume “îmbătrânirea populaţiei rurale” (INS Anuarul Statistic al 

României 1999-2006). 
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Densitatea medie a populaţiei din mediul rural a rămas relativ constantă 

de-a lungul anilor, fiind de 45,1 locuitori/kilometru pătrat . Analiza acestui 

indicator la nivel teritorial evidenţiază faptul că peste 80% din localităţile  

rurale au o densitate apropiată pragului utilizat de Uniunea Europeană 

pentru identificarea zonelor rurale. Există mari disparităţi, în special 

determinate de influenţa reliefului la nivel regional şi judeţean. 

Migraţia 

Fluctuaţiile la nivelul evoluţiei populaţiei sunt o consecinţa a migraţiei, 

în special a tinerilor apţi de muncă, spre mediul urban, în căutarea unor 

locuri de muncă mai bune şi a unui mod de viaţă mai atractiv. 

Migraţia externă prezintă o importanţă deosebită pentru Romania şi are 

efecte pozitive la nivel economic şi social datorită resurselor financiare 

importante aduse în ţară de către emigranţi. Astfel de contribuţii sunt 

deosebit de importante pentru economia rurală, emigrarea ajutând totodată, 

la schimbarea mentalităţii şi a deschiderii spre modernizare. 

 

CONCEPTE DE BAZĂ 

 

1. Dezvoltarea durabilă 

 

Dezvoltarea durabilă este unul dintre cele mai vehiculate concepte în ultimii 

ani. Sintagma este folosită în întreaga lume de către politicieni, oameni de 

ştiinţă, conducători de afaceri sau reprezentanţi ai organizaţiilor non-profit. 

Cu toate acestea, întreaga semnificaţie a conceptului scapă multora dintre 

cei care ar trebui să contribuie la punerea lui în aplicare.  

Creşterea reprezintă principiul pe care statele lumii şi-au bazat cu 

preponderenţă organizarea în ultimii peste o sută de ani. Activitatea umană 

s-a extins continuu, creşterea economică a devenit scopul fiecărei societăţi, 

fie ea bogată sau săracă. Oamenii se străduiesc să-şi crească nivelul de trai, 
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politicienii promit o creştere mai rapidă, performanţa firmelor este apreciată 

după viteza lor de creştere. Există însă factori care limitează posibilităţile de 

creştere economică, unul dintre cei mai importanţi fiind degradarea 

mediului înconjurător, având ca efect direct diminuarea resurselor naturale 

şi diminuarea calităţii vieţii.  

Măsurile succesului economic folosite în mod tradiţional, cum ar fi 

produsul intern brut sau indicele preţurilor de consum, încurajează 

consumul, risipa, şi utilizarea iraţională a resurselor în vederea creării de noi 

locuri de muncă. Preţurile bunurilor şi serviciilor determină profitul 

producătorilor şi comercianţilor, profitul astfel rezultat nereflectând însă 

costurile sociale, de mediu sau de sănătate pe care trebuie să le suporte 

societatea.  

Recunoaşterea existenţei limitelor creşterii necesită reorientarea modului de 

gândire şi acţiune, la toate nivelurile activităţii umane, dinspre o abordare 

cantitativă (reprezentată de creştere) către una calitativă, definitã de 

termenul de dezvoltare durabilă. Într-o societate durabilă vom avea de-a 

face cu o dezvoltare, o îmbunătăţire calitativă adusă factorului uman şi 

valorii adăugate prin utilizarea resurselor, în loc să asistăm la o creştere 

cantitativă a activităţilor mari consumatoare de resurse şi energie.  

Pe plan internaţional, se resimte necesitatea contabilizării tuturor costurilor 

activităţilor economice, a utilizării unor indicatori macroeconomici care să 

reflecte în mod real nivelul bunăstării sociale (cum ar fi indicele bunăstării 

economice durabile) şi a aplicării unui sistem de taxe care să descurajeze 

acţiunile nedorite (consumul de resurse şi energie) în locul celor de dorit 

(crearea de locuri de muncă şi investiţiile). Totuşi, contabilitatea resurselor 

naturale şi produsul intern brut „verde“ - sisteme naţionale alternative de 

contabilitate şi măsurare a performanţelor–sunt dificil de introdus datorită 

controverselor şi dificultăţilor metodologice în a evalua în termeni monetari 

poluarea şi extragerea resurselor din mediul natural. 



STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI  TURCINEŞTI– GORJ 

 

 11 

Conceptul de dezvoltare durabilă este indisolubil legat de cel al calităţii 

vieţii şi include realizarea a trei deziderate: bunăstarea economică, 

stabilitatea socială şi protecţia mediului. În acest sens:  

        –     bunăstarea economică urmăreşte generarea unui flux maxim de 

venit prin  menţinerea în timp a capitalului care a produs aceste beneficii;  

        –   stabilitatea sistemelor sociale şi culturale asigură condiţia 

capitalului uman necesar oricărui tip de dezvoltare, inclusiv prin reducerea 

conflictelor distructive;  

        –      din punctul de vedere al protecţiei mediului, dezvoltarea durabilă 

urmăreşte   să conserve stabilitatea biologică şi fizică a sistemelor naturale.  

Între 26 august şi 4 septembrie 2002 a avut loc la Johannesburg, în Africa 

de Sud, „Întâlnirea mondialã la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă“. 

Anul 2002 a marcat aniversarea a 10 ani de la conferinţa de la Rio de 

Janeiro. Unul dintre obiectivele acelei întâlniri la vârf a fost evaluarea 

acţiunilor desfãşurate în cei 10 ani care au trecut. În declaraţia preşedintelui 

forumului mondial, rezultatele au fost apreciate ca pozitive, deşi este 

recunoscut faptul cã există încă foarte multe probleme legate de aplicarea în 

practicã a conceptului de dezvoltare durabilă.  

Declaraţia politică de la Johannesburg a scos din nou în evidenţă datoria pe 

care o au comunităţile, atât cele mari cât şi cele mici, de a contribui la 

evoluţia unor societăţi echitabile şi durabile. De asemenea, se reiterează 

ideea necesităţii unor reglementări transparente şi stabile, care să impună 

responsabilităţi legale în toate domeniile incluse de conceptul de dezvoltare 

durabilă.  
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2. Dezvoltarea comunitară  

 

Prin dezvoltare comunitară vom înţelege evoluţia planificată a tuturor 

aspectelor importante la nivelul unei comunităţi (economic, social, 

mediu şi cultural), evoluţie în care pot fi consemnate acţiuni colective, 

situaţii în care membrii unei comunităţi acţionează împreună pentru 

rezolvarea unor probleme comune. Iniţiativele privind dezvoltarea locală 

pot fi diferite din punctul de vedere al anvergurii, în funcţie de mărimea 

grupului de iniţiativă sau de obiectivele pe care şi le propune.  

Putem avea aşadar iniţiative ale unui grup mic sau iniţiative de dezvoltare în 

care este implicată întreaga comunitate. Indiferent care sunt cei care 

proiectează aceste viziuni de dezvoltare a comunităţii (grup sau întreaga 

comunitate) planul de dezvoltare comunitară trebuie să respecte câteva 

cerinţe de bază: să fie bine planificat şi proiectat pe termen lung 

(preferabil), să beneficieze de sprijinul comunităţii, să ofere o imagine de 

ansamblu asupra proceselor de dezvoltare şi să fie echitabil pentru toate 

părţile implicate.  

Principalul rezultat al proceselor de dezvoltare comunitară trebuie să-l 

constituie creşterea standardului de viaţă pentru membrii comunităţii 

parte a acestor procese. Părţile care susţin acest gen de iniţiative trebuie 

să-şi asume responsabilităţi şi mai apoi să beneficieze în egală măsură de 

câştigurile rezultate în urma implementării planului de dezvoltare 

comunitară. Actorii implicaţi trebuie sã înţeleagă faptul că există legături 

indisolubile între problemele de natură socială, culturală, cele ecologice şi 

cele de natură economică. Admiţând faptul că la nivelul unei comunităţi 

există întotdeauna interese diferite la nivel de grup, eforturile planificate de 

dezvoltare a comunităţii încearcă să reducă competiţia excesivă la nivel 

local, în încercarea de înlocuire a competiţiei cu diferite forme de 

cooperare, bazate pe interese comune. 
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CONCEPTELE  DE  COMUNITATE  ŞI  DEZVOLTARE  

 

De cele mai multe ori când facem referire la termenul de comunitate ne 

gândim la delimitările spaţiale de genul sat – oraş sau la ceea ce înseamnă 

cartierul sau vecinătăţile. Comunitatea poate fi definită şi după alte criterii, 

altele decât cele geografico-spaţiale. Putem defini comunităţile plecând de 

la distincţii lingvistice, religioase sau culturale. Fiecare dintre noi poate fi 

parte din mai multe comunităţi în acelaşi timp. De asemenea situaţii trebuie 

să avem în vedere faptul că nu toţi cei care populează un anumit areal 

aparţin în mod automat unei comunităţi. Tipul de relaţii pe care un individ 

le are cu ceilaţi (legăturile afective cu „locurile“) definesc pentru fiecare 

individ apartenenţa sau nonaparteneţa lui la o comunitate.  

Conceptul de dezvoltare este cel mai adesea asociat cu expansiune sau 

creştere. Această reprezentare este proprie perioadei industrializării, atunci 

când singurele criterii de evaluare a proceselor de dezvoltare erau de tip 

cantitativ şi vizau volumul, numărul şi viteza de realizare. O accepţiune mai 

recentă asupra acestui concept este aceea că prin dezvoltare trebuie înţeles 

în primul rând schimbare, şi doar în al doilea rând creştere. Dezvoltarea 

comunitară poate fi privită ca procesul prin care o comunitate devine mai 

responsabilă de probleme sau de potenţialul de care dispune, reuşind în 

acelaşi timp să-şi organizeze şi să planifice mai bine resursele de care 

dispune. Angajarea cu eficienţă maximă a resurselor comunitare are ca 

obiectiv final dezvoltarea economică locală (crearea de noi locuri de muncă 

şi a oportunităţilor de afaceri, reducerea sărăciei) şi în egală măsură 

realizarea unor obiective socio-culturale şi de mediu. Dezvoltarea 

comunitară reprezintă procesul prin care se încearcă schimbarea condiţiilor 

şi a factorilor care acţionează la nivel de comunitate astfel încât, în urma 
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acestor schimbări comunitatea să înregistreze nivele ridicate ale 

standardului de viatã.  

 

RESURSE UTILIZATE ÎN CONCEPTUL DE DEZVOLTARE 

COMUNITARĂ 

 

Atunci când cineva îşi propune dezvoltarea unei comunităţi cel mai adesea 

face referire la resursele financiare şi naturale. Experienţa ne arată că ne 

confruntăm cu un fenomen complex, dezvoltarea comunitară implică sau 

mai degrabă impune utilizarea şi a altor categorii de resurse.  

Reuşita acestor iniţiative este dată de angajarea tuturor resurselor existente 

într-o comunitate : naturale, umane, finaciare, infrastructurale.  

 

 • Resursele naturale vor include: pământ, apă, aer, resurse ale solului şi 

subsolului, pădurea şi viaţa sălbatică, legislaţia şi politicile locale privitoare 

la mediul natural. 

 

 • Prin resurse umane vom înţelege membrii unei comunităţi. Implicarea şi 

participarea oamenilor la procesul dezvoltării comunitare este un element 

cheie pentru succesul unei astfel de activităţi. Pe lângă componenta 

solidaritate socială este nevoie de formarea şi dezvoltarea resuselor umane 

în plan profesional luând în calcul poziţia şi rolul indivizilor în cadrul 

acestui proces. Atunci când este vorba de procesul dezvoltării resurselor 

umane, sociologii fac referire la dezvoltarea capitalului social. Deşi 

problematic, procesul dezvoltării resurselor umane, se constată faptul că 

spre deosebire de alt gen de resurse, în cazul resursei umane este posibilă în 

foarte mare măsură remodelarea, reorientarea acesteia, unii apreciind-o ca 

fiind cea mai importantã resursă pe care o deţine o comunitate. În categoria 

resurse umane pot fi incluse: educaţia şi formarea profesională, sănătatea 
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individului şi a familiei, stilurile de viaţă, relaţia angajat-angajator, 

drepturi ale omului şi drepturi cetăţeneşti, legislaţia muncii. 

  

• Resursele financiare presupun existenţa banilor sau capacitatea de a face 

rost de bani.  

Succesul iniţiativelor de dezvoltare comunitare constă în identificare şi 

atragerea surselor financiare care pot conduce la atingerea obiectivelor 

propuse în strategiile de dezvoltare comunitară. De cele mai multe ori 

aceste iniţiative pleacă de la taxele locale sau subvenţiile guvernamentale. 

Acest proces însă nu trebuie să se oprească doar la menţionarea acestui tip 

de resurse financiare. Există în acest moment pentru situaţii de acest gen 

persoane cu calificarea şi abilităţile necesare, special angajate în vederea 

atragerii de resurse finaciare necesare dezvoltării comunitare. O listă extinsă 

a resurselor financiare ar putea include: taxe şi impozite locale, alocaţii sau 

subvenţii guvernamentale, împrumuturi guvernamentale, împrumuturi 

bancare, forme cooperatiste de împrumut sau investiţii, atragerea de 

fonduri nerambursabile, granturi, politici şi măsuri menite să stimuleze 

investiţii în comunitate. 

 

• Infrastructura comunitară are o dublă componentă:  

a) infrastructură fizică, formată din clădiri, căi de acces sau transport, 

sisteme de comunicaţii, sistemele de alimentare cu energie (electrică sau 

termică), alimentarea cu apă, sisteme de canalizare, depozitarea deşeurilor.  

b) cea de a doua componentă este reprezentată de sistemele de leadership 

(conducere) menite să elaboreze politicile locale care să susţină dezvoltarea 

comunităţii.  

O altă dimensiune a procesului de dezvoltare a comunităţii include toate 

acele demersuri care conduc la creşterea abilităţii oamenilor, atât la nivel 

îndividual cât şi la nivel de grup, de a răspunde provocărilor şi 
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oportunităţilor existente la nivelul comunităţii în care aceştia trăiesc. 

Iniţiativele de dezvoltare comunitară trebuie să vină din interiorul 

comunităţii şi trebuie să fie gestionate de către comunitate.  

În ceea ce priveşte dezvoltarea comunitară un rol important care contribuie 

la reuşita procesului îl constituie parteneriatul între actorii importanţi ai 

comunităţii (aceşti actori pot fi indivizi sau grupuri, mai mult sau mai puţin 

formalizate). Rezultatul final al procesului de dezvoltare comunitară are la 

bază consensul şi sprijinul acordat de actorii de referinţă dintr-o comunitate. 

Experienţa ultimilor ani din România arată faptul că cele mai multe 

iniţiative de dezvoltare comunitară au fost sortite eşecului. Cauzele sunt 

multiple, ele putând fi atribuite lipsei de experienţă a părţilor în acţiuni de 

genul parteneriatului, fie datorită unor caracteristici şi factori structurali 

proprii comunităţilor respective.  

Dacă ar fi să dăm o definiţie parteneriatului am putea spune că în general 

prin parteneriat putem înţelege relaţia stabilită între două sau mai multe 

părţi care împărtăşesc scopuri comune şi care sunt dispuse să gestioneze 

resurse în comun pentru ca mai apoi să-şi asume riscurile şi beneficiile 

acestor activităţi. În general relaţiile de parteneriat se realizează pentru că 

din aceste relaţii decurg câteva avantaje: identificarea unor soluţii creative 

care să susţină sau să diversifice sectorul de afaceri, dimensiuni importante 

ale vieţii socio-culturale sau iniţiative de mediu.  

Realizarea unui parteneriat presupune existenţa unor grupuri sau indivizi 

care posedă idei, resurse şi mod de a gândi oarecum apropiat în raport cu 

anumite probleme comune. Pentru a menţine funcţională această structură 

organizaţională (de multe ori părţile au interese şi viziuni foarte diferite), 

persoana care se ocupă de aceste aspecte privind coeziunea grupului trebuie 

să aibă cunoştinţe şi abilităţi speciale care să conducă în cele din urmă la 

formarea unei identităţi şi a motivaţiei care să susţină parteneriatul.  



STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI  TURCINEŞTI– GORJ 

 

 17 

Parteneriatele sunt diferite în funcţie de durată (pot fi încheiate pe termen 

lung sau scurt) sau pot să difere în funcţie de gradul de complexitate în care 

au fost ele proiectate. Indiferent de tip, parteneriatele trebuie să păstreze 

anumite trăsături comune, cum ar fi:   

 -     autoritatea asumată de toate părţile; 

-   gestionarea în comun a resursele puse la dispoziţie de fiecare parte; 

 -    pe parcursul şi după încheierea parteneriatului părţile îşi asumă în mod 

egal riscurile, beneficiile şi responsabilitatea acţiunilor derulate. 
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             PREZENTARE GENERALĂ 

 

Teritoriul actual al comunei Turcineşti este situat în partea de nord a 

judeţului Gorj, şi are ca vecini: 

- la sud municipiul Tg Jiu; 

- la nord-est cu oraşul Bumbeşti Jiu; 

- la vest cu comuna Stăneşti; 

- la nord-nord-est cu comuna Schela; 

Relieful comunei are o evoluţie comună cu a celorlalte unităţi administrativ 

teritoriale din jur şi se compune în principal din dealuri acoperite de păduri şi 

luncile create de apele ce străbat teritoriul acesteia. 

Din punct de vedere fizic, teritoriul comunei este constituit din depresiunea 

subcarpatică olteană, ce se încadrează în marea unitate de relief a Piemontului 

Getic, relict cunoscut sub numele de Podişul Getic sau Platforma Getică. 

Noţiunea de podiş ne explică înălţimea aproape egală a culmilor de deal, 

care se situează între 300 şi 500 m. Geologic comuna face parte din sistemul 

depresiunilor submontane care formează în ansamblu un uluc submontan de la 

Horezu la Tismana. 

Jiul este principalul râu din reţeaua hidrografică a comunei Turcineşti care 

limitează comuna la sud-est şi are un rol hotărâtor pentru întreaga evoluţie 

istorico – socială a comunei având la est ca afluent Cărtiorul, o serie de pâraie 

care în majoritatea anului au debite mici de apă. Menţionăm că aceste pâraie 

care au dus la o configuraţie foarte variată a reliefului au un rol suplimentar în 

menţinerea ecosistemului zonal, contribuind la acţiunea de sculptare a văilor. 

Această acţiune s-a făcut în mod treptat în funcţie de climă şi de mişcările pe 

verticală ale scoarţei. 
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Aceste pâraie sunt ape de suprafaţă, nivelul lor crescând pe timpul ploilor 

şi al topirii zăpezilor, în rest debitul lor fiind destul de redus.. faţă de aceste 

cursuri de apă de suprafaţă al căror debit este resimţit la nivelul comunei, mai 

există şi foarte multe izvoare care creează foarte multe văi cu denumiri destul 

de pitoreşri şi care dau o notă de unicitate zonei. 

 

Istoric 

 

Monumentele istorice şi de arhitectură atestă existenţa localităţilor încă de 

la începutul sec.al -XVII- lea (Biserica de lemn Sf. Gheorghe, 1601 – Rugi.). 

Alte monumente istorice care atestă vechimea şi continuitatea localităţilor: 

Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, 1814 – satul Horezu, Biserica 

„Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, 1817 – satul Cartiu, precum şi „Casa Cartianu”, 

important monument de arhitectură civilă, sec.al-XVIII-lea din satul Cartiu. 

 

Analiza economică a comunei 

 

Bogăţiile naturale ale solului şi subsolului comunei situează comuna 

Turcineşti printre localităţile cu importante resurse de materiale de 

construcţii, ca şi resurse hidroenergetice ale apelor din zonă. 

O adevărată bogăţie naturală a comunei o reprezintă resursele 

forestiere. 

Observând structura teritoriului, bogăţiile solului şi subsolului, cât şi 

potenţialul hidroenergetic, alături de imensul potenţial turistic conferit de 

frumuseţile zonei putem concluziona că aceste elemente vor sta la baza 

dezvoltării economiei localităţii Turcineşti. 

 

 

 



STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI  TURCINEŞTI– GORJ 

 

 20 

 

 

Situaţia terenurilor pe teritoriul comunei Turcineşti 

 

         Bilanţ Turcineşti 

Ha % 

TOTAL GENERAL din care 3048 100 

TOTAL AGRICOL din care 1866 61,22 

- Arabil  411 13,46 

- Păşuni şi fâneţe 1089 35,73 

- Vii  115 3,77 

- Livezi 251 8,23 

TOTAL NEAGRICOL din care 1182 38,78 

- Păduri 976 32,02 

- Ape 50 1,64 

- Drumuri 49 1,61 

- Construcţii 67 2,20 

- Neproductiv 40 1,31 

 

Bilanţ teritorial 

Zone funcţionale Suprafaţa(ha) % din total 

Turcineşti Loc.comp. Total 

Locuinţe şi funcţi-

uni complementare 

24,48 35,54 60,12 18,01 

Unităţi industriale 

şi de depozitare 

0,8 - 0,8 0,24 

Unităţi agrozootehnice 0,4 - 0,4 0,12 

Instituţii şi servicii 0,9 1,1 2,00 0,89 

Căi comunic rutiera 7,84 18,3 26,15 7,90 
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Spaţii verzi, agrement 0,5 - 0,5 0,15 

Constr tehn-edilitare - - - - 

Gosp. comunală 0,31 1,12 1,43 0,43 

Destinaţie specială - - - - 

Ape  1,01 0,75 1,76 0,53 

Teren agr în intravilan 111,64 121,96 233,6 70,75 

Păduri  0,21 2,04 2,25 0,68 

Terenuri neproductive 0,36 1,26 1,62 0,48 

TOTAL 148,45 182,55 331 100 

TOTAL INTRAVILAN 331 

 

Populaţia 

 

Reţeaua de localităţi a comunei Turcineşti cuprinde satul de centru 

Turcineşti şi un număr de trei sate aparţinătoare şi anume: Horezu, Rugi şi 

Cartiu, situaţie care înscrie comuna sub media pe judeţ de 6,2 sate pe 

comună. 

Populaţia comunei este de 2439 locuitori, repartizaţi astfel: 

- satul Turcineşti 1066 loc 

- satul Horezu 249 loc 

- satul Rugi 608 loc 

- satul Cartiu 516 loc 

 

Clima 

 

Factor important al mediului ambiant, care a contribuit foarte mult la 

modelarea reliefului, clima comunei Turcineşti se află sub influenşa 

centrului baric din Marea Mediterană şi Adriatică, cu influenţe şi efecte ale 

anticiclonului de nord-est, tributar munţilor Urali. 
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Zone afectate de secetă frecventă în România  
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            Conform hărţii secetei in România, comuna Turcineşti se încadrează 

la un volum de precipitaţii de 800 – 1000 l/m² anual.  

Conform hărţii zonelor afectate de secetă, comuna Turcineşti se 

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

– un indice scăzut al aridităţii. 

 

             Calitatea factorilor de mediu 

 

   Mediul înconjurător poate exista fără noi. Noi nu putem exista în afara 

lui. Importanţa influenţei factorilor de mediu asupra sănătăţii şi bunăstării 

oamenilor este crucială. Este imperios necesară atât conştientizarea tuturor 

în acest sens, cât şi realizarea unei minime educaţii ecologice astfel încât 

oamenii să fie cei ce păstrează mediul nealterat, nu cei ce îl distrug. 

 

        Calitatea aerului 

 

        Împrejurimile comunei Turcineşti sunt acoperite de păduri care 

realizează o permanentă şi intensă oxigenare a atmosferei. 

Suprafeţele ocupate cu păduri reprezintă ca pondere locul 2 în raport cu 

suprafaţa comunei, contribuind din plin la menţinerea unui climat sănătos. 

       La nivelul localităţii Turcineşti nu s-au semnalat factori grav 

poluanţi, nici de mică intensitate, care ar putea să afecteze negativ calitatea 

aerului.            

 

             Managementul deşeurilor 

             În prezent în localitatea Turcineşti, nu există serviciul de salubritate, 

respectiv activităţile de colectare, transport, depozitare şi reciclare a deşeurilor atât 

menajere cât si industriale. 
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Primăria are în vedere preluarea acestei activităţi, şi utilizând în mod 

judicios posibilitatea de a obţine fonduri (la capitolul resurse am detaliat 

propunerile noastre în scopul de a obţine resurse financiare), să construiască o 

platformă de colectare a deşeurilor, să achiziţioneze europubele pe tipuri de 

deşeuri, să achiziţioneze maşini speciale pentru transportul gunoaielor, etc. 

De o foarte mare importanţă, în etapele aparţinătoare managememtului 

deşeurilor este atât conştientizarea populaţiei asupra importanţei protecţiei 

mediului, cât şi educarea tineretului în acest sens încă de pe băncile şcolii şi chiar 

grădiniţei. 

De asemenea este foarte important a se urma politicile recomandate de 

altfel şi de autorităţi ale Uniunii Europene, de asociere intercomunală în vederea 

realizării de proiecte comune, pentru atragerea şi obţinerea de fonduri 

nerambursabile. 
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ANALIZA DE SITUAŢIE   (ANALIZA SWOT) 

 

Ne  propunem  în  cele  ce  urmează  o  analiză  a  situaţiei  locale,  din 

perspectiva  potenţialului  investitor  în  economia  locală  a  comunei  Turcineşti. 

Atragerea  de  investitori  în  diverse  domenii  va  genera  ocupare 

profesională, venituri  crescute  ale  populaţiei,  o  mai  eficientă  utilizare  a  

resurselor locale,  apariţia  resurselor  financiare  necesare  demarării  unor  

proiecte  de reabilitare/extindere  a  infrastructurii  fizice  şi  sociale,  de  protecţie  

a mediului,  pentru  promovarea  zonei  etc 

Analiza  îşi  propune  aşadar,  o  prezentare  a  punctelor  tari,  slabe, oportu-

nităţilor  şi  ameninţărilor  care determină  spaţiul geografic şi socio – uman al 

comunei Turcineşti, defalcat pe capitolele de mai jos în vederea atragerii de 

investitori. 

În urma acestei analize vom propune o serie de măsuri şi paşi concreţi care să 

ajute la revigorarea situaţiei economico – sociale, la ridicarea nivelului de 

bunăstare şi trai a locuitorilor unei comune care conform indicelui de sărăcie rurală 

se situează printre cele mai sărace localităţi din ţară. 

Sperăm că autorităţile locale împreună cu toţi cetăţenii Turcineştiului vor 

demara acest proces asiduu de dezvoltare a comunei prin toate forţele de care 

dispun şi cu înţelepciune vor reuşi să facă din Turcineşti o localitate strălucitoa-

re şi atractivă pentru oricine.  
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1.Aşezare geografică şi cadrul natural 

 

Puncte tari • Distanţa foarte mică (10 km) faţă de municipiul reşedinţă de 

judeţ, Tg Jiu 

• Existenţa unor importante suprafeţe de teren care exploatate 

într-un mod judicios, pot constitui o importantă sursă de 

venituri atât pentru localnici cât şi pentru bugetul local; 

• Valorificarea resurselor hidroenergetice ale apelor din zonă 

poate constitui o bună sursă atât pentru economia locală cât şi 

pentru bugetul local; 

•Potenţialul natural al solului şi subsolului prin importantele 

resurse de materiale de construcţii; 

• Localitatea se află într-o zonă cu un pitoresc aparte ceea ce 

poate constitui un imbold pentru dezvoltarea turismului; 

Puncte slabe • Slabă protecţie a zonelor împădurite; 

• Nevalorificarea împrejurimilor ca atracţie turistică la 

adevăratul potenţial; 

• Nu există un plan zonal de combatere a eroziunilor; 

Oportunităţi • Interes crescut al oamenilor de afaceri locali de a investi în 

zonă; 

• Programe ale autorităţilor judeţene şi centrale destinate 

dezvoltării mediului rural; 

• Încadrarea geografică a teritoriului comunei în aria de 

eligibilitate a PNDR; 

• Deschiderea instituţiilor publice locale la relaţii de 

parteneriat; 

• Posibilitatea realizării unor zone de agrement care să 
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constituie un pol de atracţie pentru locuitorii avizi de distracţie 

ai municipiului Tg Jiu şi ai împrejurimilor; 

• Posibilitatea realizării unei zone rezidenţiale de mare 

atractivitate; 

Ameninţări • Lipsa unor sisteme de colectare a deşeurilor duce la 

colmatarea râurilor, poluare şi efecte dezastruoase în caz de 

inundaţii; 

• Pericolul alunecărilor de teren În Horezu şi Rugi, în lipsa 

unor programe concrete de stopare a alunecărilor şi 

consolidare a solului; 

• Exploatarea haotică a pădurilor; 

•Pericolul eroziunilor în lipsa unor măsuri adecvate pentru 

stoparea acestora; 

 

 

2. Resursele umane. 

 

Puncte tari • Nivel relativ ridicat al calificării în anumite domenii; 

• Existenţa unor specialişti în variate domenii de activitate; 

• Ospitalitatea localnicilor; 

• Număr relativ redus al inadaptaţilor social; 

• Rata de infracţionalitate redusă; 

Puncte 

slabe 

• Îmbătrânirea populaţiei; 

• Reticenţa populaţiei faţă de schimbare în general şi reconversie 

profesională în special; 

• Migrarea tinerilor spre mediul urban şi străinătate, în special a 

celor cu înaltă calificare; 

• Slabe abilităţi antreprenoriale, manageriale şi de marketing; 
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• Dispariţia meşteşugurilor populare şi a ocupaţiilor tradiţionale; 

Oportunităţi • Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentală 

pentru reconversie profesională şi crearea de noi locuri de muncă; 

• Existsnţa unor spaţii şi clădiri, posibil a fi utilizate de către 

întreprinzători pentru demarara unor afaceri locale; 

• Grad redus de inadaptaţi social a locuitorilor comunei; 

• Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii, 

deschiderea la realizarea de parteneriate; 

Ameninţări • Reducerea ponderii populaţiei active; 

• Natalitatea scăzută; 

• Creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi; 

• Creşterea muncii la negru cu efecte negative asupra pieţei muncii 

economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă; 

 

 

3. Infrastructura  

 

Puncte tari • Reţeaua de drumuri este bine conturată şi acoperă practic 

necesităţile din comună dar necesită modernizări; 

• Sisteme de distribuţie a energiei electrice ce acoperă practic toate 

aşezările comunei; 

• Existenţa telefoniei fixe şi mobile; 

• Existenţa serviciilor poştale; 

• Existenţa serviciilor bancare; 

• Prezenţa arhitecturii tradiţionale; 

• De asemenea există farmacie şi cabinete medicale; 

Puncte 

slabe 

• Starea necorespunzătoare a reţelei rutiere (drumurile judeţene şi 

drumurile comunale); 
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• Starea necorespunzătoare a podurilor şi podeţelor lipsa şanţurilor 

dalate care să preia apele provenite din ploi şi din topirea zăpezilor; 

• Starea necorespunzătoare a sistemului de iluminat public; 

• Insuficienţa infrastructurii de cultură, sport, agrement cu 

consecinţe negative asupra vieţii; 

• Infrastructura specifică de informare – documentare – slab  

dezvoltată – practic inexistentă; 

• Trotuarele acolo unde există, sunt într-o stare necorespunzătoare; 

• Nu există staţii de epurare a apelor uzate: 

• Inexistenţa reţelei de canalizare pluvială şi menajeră; 

Oportunităţi • Posibilitatea accesării unor programe de finanţare pentru sprijinirea 

dezvoltării în mediul rural (Programul Operaţional Regional, 

Programele Operaţionale Sectoriale, Creşterea Competitivităţii 

Economice, Mediu, Transport şi Planul Naţional Strategic pentru 

Dezvoltare Rurală); 

• Programe guvernamentale pentru încurajarea iniţiativelor locale; 

• Programe judeţene de modernizrea infrastructurii rutiere; 

Ameninţări • Neutilizarea de către comună a resurselor financiare disponibile; 

• Interes redus al investitorilor pentru demararea unor afaceri în 

comună; 

 

4. Agricultura 

 

Puncte tari • Vechi tradiţii în prelucrarea unor resurse locale ca viticultura, 

pomicultura, prelucrarea laptelui, meşteşuguri etc; 

• Tradiţii locale în creşterea animalelor în special a bovinelor şi 

păsărilor de curte; 

• Potenţial pentru agricultură ecologică; 
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• Micro – ferme pomicole şi viticole; 

• Existenţa unei comunităţi de afaceri locale, în faza incipientă, 

reprezentată prin câteva societăţi comerciale şi persoane fizice 

autorizate cu activitate în zonă; 

• Populaţia locală are resurse financiare suficiente pentru a putea 

susţine activităţi economice locale; 

• Potenţial de asociere şi comasare terenuri; 

• Fructe de pădure şi plante medicinale; 

• Proporţie bună de râuri şi terenuri care duce la un teren fertil; 

• Zonă favorabilă dezvoltării  pomilor fructiferi; 

• Potenţial mare de creştere a animalelor; 

• Terenuri agricole neexploatate; 

• Eforturi reale şi măsuri concrete ale autorităşilor locale pentru 

atragerea de specialişti în mediul rural; 

Puncte 

slabe 

• Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea-

promovarea unor investiţii; 

• Activitatea agricolă practicată în mod preponderent în localitate 

este îndeosebi cea primară reprezentată de producţia vegetală şi 

animală, şi într-o măsură infimă activitatea agricolă secundară; 

• Activitatea agricolă terţiară lipseşte în totalitate; 

• Infrastructura necorespunzătoare, absenţa canalizării şi a staţiilor 

de epurare, starea improprie a drumurilor comunale; 

• Echipamente şi tehnologii învechite; 

• Degradarea spaţiilor disponibile ce s-ar preta la anumite 

activităţi economice; 

• Parcelarea terenului – productivitate  scăzută – suprafeţele  

agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat; 

• Scăderea producţiilor medii la aproape toate culturile; 
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• Lipsa tehnologiei duce la lipsa performanţelor; 

• Existenţa suprafeţelor neexploatate; 

• Lipsa specialiştilor în agricultura modernă; 

• Opoziţia fermierilor la asociere; 

• Infrastructura necorespunzătoare, absenţa  canalizării, starea 

improprie a drumurilor; 

• Lipsa formelor asociative între producătorii agricoli, care să 

permită exploatarea unor suprafeţe agricole mari; 

• Lipsa unui sistem de desfacere (târguri, pieţe); 

•Lipsa unui sistem de prelucrare a produselor; 

• Lipsa centrelor de achiziţie a produselor agricole; 

• Lipsa unor nuclee de consiliere / informare la nivel local / zonal, 

privind oportunităţile pentru toate aspectele legate de domeniul 

agricol (subvenţii, programe de dezvoltare rurală, condiţii de 

eligibilitate pentru primirea de diverse plăţi, prezentare de modele 

de bună practică, asigurarea unor programe de schimburi de 

experisnţă etc.); 

• Activităţi agricole neintegrate cu alte tipuri de activităţi  ( de 

exemplu produse ecologice, ocupaţii străvechi şi de ce nu 

agroturism); 

Oportunităţi • Reconversia unor capacităţi economice aflate în conservare în 

capacităţi cu noi profiluri economice; 

• Reconversia unor capacităţi, în special agricole în capacităţi cu 

productivitate ridicată adaptate condiţiilor locale; 

• Existenţa unor spaţii şi terenuri disponibile pentru dezvoltări 

antreprenoriale; 

• Disponibilitatea obţinerii unor resurse suplimentare prin 

accesarea de programe europene; 
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• Disponibilitatea autorităţilor locale de a încheia parteneriate cu 

investitori locali sau din afară; 

• Dezvoltarea de relaţii de parteneriat economic si administrativ 

cu unităţi teritoriale (similare sau asemănătoare) din ţară şi 

străinătate; 

• Oportunităţi de finanţare pentru dezvoltarea rurală, 

diversificarea activităţilor economice, îmbunătăţirea 

infrastructurii de bază (Planul Naţional Strategic pentru 

Dezvoltare Rurală); 

Ameninţări • Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la 

cerinţele pieţei, care determină decalaje economice mari, greu de 

recuperat; 

• Reducerea ponderii populaţiei active; 

• Creşterea ponderii muncii la negru cu efecte negative asupra 

pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă; 

• Dificultatea atragerii de specialişti pregătiţi pentru agricultura 

modernă; 

• Lipsa consultanţei specifice pentru elaborarea de proiecte în 

vederea atragerii de fonduri nerambursabile; 

• Birocraţia în domeniul subvenţiilor în agricultură şi aşa 

insuficiente; 

• Condiţii puţin avantajoase privind creditarea fermierilor; 

• Lipsa de campanii de informare sau cu prea mică acoperire; 

• Lipsa măsurilor menite să atragă tineretul în agricultură; 

 

 

 

 

 



STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI  TURCINEŞTI– GORJ 

 

 33 

 5. Mediul înconjurător 

 

Puncte tari • Eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a 

legislaţiei privind protecţia mediului; 

• În localitate aerul, apa şi solul nu sunt afectaţi de poluanţi; 

• Suprafaţa mare a pădurilor din împrejurimi; 

• Este în derulare un proiect pentru achiziţionarea de 

europubele; 

Puncte slabe • Colecţionarea neselecţionată a deşeurilor în vederea reciclării, 

refolosirii sau valorificării lor; 

• Nu există o rampă ecologică în apropiere care să deservească 

şi comuna; 

• Educaţia ecologică a populaţiei este superficială; 

• Gestiunea deşeurilor constituie o mare problemă; 

• În domeniul apă/apă uzată, cu referire la canalizare nu există 

nimic; 

• Există pericolul de inundaţii ale pârâului Cartiu; 

• Persistă pericolul alunecărilor de teren în zonele Rugi şi 

Horezu; 

Oportunităţi • Utilizarea programelor europene destinate reabilitării 

condiţiilor de mediu din zona rurală; 

• Extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor 

neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune de educaţie 

ecologică; 

• Existenţa unor parteneriate în domeniul managementului 

deşeurilor; 

• Intenţia autorităţilor locale de a demara un proiect integrat care 

să includă realizarea canalizării; 
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Ameninţări • Extinderea eroziunii solului cu consecinţe grave pe perioade 

îndelungate, dacă nu se intervine la timp; 

• Mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului (mai ales 

la nivelul populaţiei adulte); 

            

 

     ELEMENTE DE STRATEGIE 

 

Obiectivele principale ale dezvoltării comunei Turcineşti constau în: 

- Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit 

al populaţiei şi consumatorilor industriali la această infrastructură (căi 

de transport, apă, canalizare, distribuţie gaze, electricitate); 

- Protecţia mediului; 

- Reducerea sărăciei; 

Realizarea obiectivelor generale se întemeiază pe aplicarea unui 

management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare, politicile, 

planificarea strategică, precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor 

face cu respectarea următoarelor principii: 

• Dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă 

schimbări majore de cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea 

resurselor de către populaţie şi operatorii economici;  

• Întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, 

definirea şi structurarea serviciilor publice în raport cu resursele 

financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum şi cu 

doleanţele şi crinţele comunităţii;  

• Realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public- 

privat;  

• Realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le 

poate finanţa;  
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• Integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect 

sinergic simultan între sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere 

corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile 

de dezvoltare ale judeţului şi ale regiunii din care face parte;  

• Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de 

resurse energetice, materiale , financiare şi umane, precum şi integrarea 

fluxurilor de resurse energetice şi materiale într-un ciclu natural;  

• Utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta 

sustenabilităţii respectiv emiterea de reglementări şi funcţionarea 

utilităţilor publice în sistem de piaţa, evaluarea investiţiilor după criterii 

de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la întocmirea 

bugetului local;  

• Fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate 

proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca 

instrument de planificare spaţială;  

• Analiza capacităţii tehnice de execuţie;  

• Evaluarea eficienţei resurselor financiare si umane;  

• Evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin 

prisma veniturilor fiscale obţinute;  

• Identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia ; 

corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile 

comunităţii;  

• Evaluarea nevoilor familiilor sărace şi a capacităţii primăriei de a 

asigura accesul acestora la locuri de muncă, servicii publice de bază, 

venit minim; 

• Protecţia mediului;  

• Realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul 

privat, ori realizarea unui program sau proiect de către sectorul privat, 
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pentru a transfera costurile unei investiţii, dacă există oportunitatea de a 

obţine profituri viitoare;  

• Asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii  

(informaţii topografice, informaţii statistice, regulamentul de urbanism, 

planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal).  

Principiile de reabilitare a satelor componente comunei Turcineşti :  

• Planificarea întregii zone de locuit a satului va fi integrată, astfel încât să 

cuprindă clădiri de locuit , clădiri cu destinatie comercială, şcoli şi 

grădiniţe, infrastructura edilitară necesară pentru nevoile zilnice ale 

rezidenţilor;  

• Spatiile deschise vor avea un design care să încurajeze prezenţa 

rezidenţilor;  

• Comunităţile vor respecta regulile de conservare a resurselor şi de 

reducere a deşeurilor;  

• Comunităţile vor utiliza în mod raţional resursele de apă;  

 

În urma analizei făcută localităţii Turcineşti, prin prisma situaţiei socio – 

economice existente, în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 

Economico – Socială, propunem înfiinţarea unei structuri de management, 

„Centrul local pentru implementarea şi monitorizarea Strategiei” în cadrul căreia 

implementarea strategiei va fi  asigurată pe mai multe paliere: 

» Secretariatul Consiliului Local Pentru Implementarea şi 

Monitorizarea Strategiei. Acesta are rolul de a colecta date şi 

informaţii, de a le organiza în diverse baze de date şi de a pune la 

dispoziţie informaţiile necesare celor care intenţionează să iniţieze şi să 

implementeze proiecte privind realizarea Strategiei. Totodată are rolul 

de a facilita procesul de funcţionare a Comitetului de Coordonare 

pentru Implementarea şi Monitorizarea Strategiei. 
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»   Comitetul de Coordonare pentru Implementarea şi Monitorizarea   

Strategiei, în principal va monitoriza eficacitatea şi calitatea 

implementării Strategiei, reprezentând un forum pentru legăturile cu 

partenerii sociali şi cu Secretariatul. Astfel, printre rolurile pe care le va 

avea, se pot enumera: 

- Dezvoltarea şi promovarea parteneriatelor, inclusiv a parteneriatelor publice 

– private, intercomunale şi intersectoriale; 

- Asigurarea legăturilor cu structurile din teritoriu, în principal cu agenţii 

economici implicaţi, organizaţiile neguvernamentale etc; 

- Funcţionarea eficientă a grupurilor de lucru pe domeniile principale de 

dezvoltare; 

»   Grupuri de lucru se organizează pe cele 5 domenii prioritare de 

dezvoltare, conform Strategiei: mediu, agricultura, infrastructura, 

resurse umane, aşezare geografică şi cadru natural; 

Se recomandă ca în componenţa grupurilor de lucru să intre actorii locali fie 

că sunt ei din instituţiile publice, din organizaţiile neguvernamentale, fie din rândul 

societăţilor comerciale. 

Transparenţa este un principiu esenţial al funcţionării Comitetului de 

Coordonare.  

Secretariatul poate solicita membrilor grupurilor de lucru să prezinte 

informaţii scrise cu privire la procedurile stabilite pentru a informa pe toţi cei 

interesaţi cu privire la activitatea continuă a Comitetului de Coordonare, precum şi 

rapoarte de urmărire a implementării acestor proceduri. 

 

REGULI DE PROCEDURĂ 

 

Comiteul de Coordonare elaborează şi aprobă regulile sale de procedură la 

prima şedinţă, pe baza propunerii Secretariatului. Regulile de procedură includ 

următoarele: 
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- Obiectivele şi sarcinile Comitetului de Coordonare; 

- Alcătuire (componenţa grupurilor de lucru, eventual responsabili); 

- Întrunirea şedinţelor; 

- Procese – verbale şi alte tipuri de documente; 

- Procesul de luare a deciziilor; 

- Procesul de schimbare a regulilor de procedură; 

 

            Atingerea dezideratelor referitoare la nivelul de trai ce se doreşte a fi atins 

implică atacarea pe un termen mai lung sau mai scurt a următoarelor obiective: 

 

I. INFRASTRUCTURA LOCALĂ 

 

                       1.      INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

1.1. Reabilitarea drumurilor de acces, şi a tuturor drumurilor 

comunale; 

1.2. Asfaltarea străzilor din interiorul localităţilor componente; 

1.3. Refacerea trotuarelor şi construirea de trotuare noi acolo unde 

nu există; 

1.4. Dalarea şanţurilor de gardă pentru toate drumurile comunale 

modernizate; 

1.5. Refacerea podeţelor care necesită acest lucru; 

1.6. Achiziţionarea de utilaje pentru întreţinerea drumurilor: 

- pentru zăpadă utilaj cu plug şi pentru împrăştierea de soluţii antiderapante; 

- pentru drumurile pietruite şi nepietruite care fac legătura între satele 

componente ale comunei, autogreder; 
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2. INFRASTURA SOCIALĂ 

   2.1.     Reabilitarea şi modernizarea localurilor şcolilor şi grădiniţelor 

din localitate; 

   2.2.     Construirea de parcuri şi locuri de joacă pentru copii; 

                     2.3.  Reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale şi a bibliotecii 

din localitate; 

2.4. Extinderea reţelei de informare a cetăţeanului prin staţie proprie 

de emisie prin cablu; 

2.5. Amenajarea centrului civic; 

2.6. Construirea unor locuinţe cu destinaţie de locuinţe sociale; 

2.7. Reabilitarea construcţiilor lăsate în paragină; 

2.8. Refacerea iluminatului public, folosind corpuri de iluminat 

moderne, economice; 

2.9. Construirea de staţii de autobuz noi peste tot unde sunt 

necesare; 

2.10. Construirea unei săli de sport; 

2.11. Amenajarea bazei sportive din localitate; 

2.12. Reabilitarea termică a tuturor clădirilor ce aparţin de primărie; 

2.13. Reabilitarea şi modernizarea aşezămintelor culturale;   

2.14. Modernizarea localurilor pentru dispensare; 

2.15. Înfiinţarea unui post de Poliţie comunitară; 

2.16. Construirea de capele în toate satele comunei; 

2.17. Contactarea operatorilor de telefonie mobilă în vederea 

îmbunătăţirii calităţii serviciilor la nivel de comună(semnalul 

este slab în anumite zone şi calitatea convorbirilor lasă de 

dorit); 

2.18. Măsuri menite să atragă specialişti în mediul rural; 
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3 INFRASTRUCTURA DE MEDIU    

 

 3.1.    Managementul deşeurilor urbane şi industriale prin amenajarea     

unui punct de colectare şi construirea a două rampe ecologice pentru 

deşeuri; 

3.2.      Înfiinţarea şi modernizarea serviciului de salubritate; 

3.3.   Achiziţionarea şi amplasarea de europubele, pe categorii de   

deşeuri- PET-uri, plastic, sticlă, hârtie, metal; 

  3.4.    Extinderea reţelelor de apă şi canal la nivel de comună; 

3.5. Construirea de staţii de epurare în toate localităţile componente 

în care acest lucru este necesar; 

3.6. Replantarea de arbori în vederea refacerii pădurilor care au fost 

defrişate;  

3.7. Proiecte concrete pentru regularizarea pârâului Cartiu; 

 

            4         INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ 

 

             4.1.    Modernizarea iluminatului public şi înlocuirea lămpilor stradale       

mari consumatoare de energie cu lămpi economice; 

4.2.   Retehnologizarea, reabilitarea şi modernizarea reţelei de energie 

electrică, 

4.3. Extinderea reţelei de gaze în Cartiu, Horezu şi parţial în Rugi; 

 

                5      REABILITAREA URBANĂ   

 

5.1. Amenajarea de spaţii pietonale prin construirea de trotuare în toate 

satele componente ale comunei; 
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6.  RESURSE UMANE 

 

6.1. Organizarea  la  nivel de comună  de cursuri atât în vederea 

pregătirii şi calificării elevilor în meserii specifice locale cât şi în 

vederea reconversiei profesionale; 

6.2. Organizarea de expoziţii şi simpozioane în vederea informării 

cetăţeanului cu privire la accesul la fonduri nerambursabile, 

subvenţii, cursuri de calificare; 

6.3. Programe de reconversie profesională şi integrare socială a rromilor 

din localitate care creează probleme; 

 

II. SPRIJINIREA AFACERILOR  

              

1.       INVESTIŢII PENTRU SPRIJINIREA ŞI DEZVOLTAREA IMM 

 Acţiuni  de promovare a IMM-urilor în domenii specifice ca : agro-turism, 

zootehnie, apicultură, pomicultură, flora spontană, meşteşuguri etc, 

 Înfiinţarea unei pieţe pentru desfacerea produselor populaţiei; 

 Încurajarea de către autorităţile locale a înfiinţării unui centru de colectare şi 

prelucrare a laptelui; 

 Înfiinţarea unui centru de colectare şi depozitare a cerealelor; 

 Înfiinţarea unui centru de prelucrare a legumelor şi fructelor; 

 Consultarea de specialişti pentru practicarea unei agriculturi moderne, 

performante; 

 Realizarea de parteneriate cu alte localităţi atât din judeţul Gorj cât şi din alte 

părţi (recomandăm în special cu localităţile vecine) în vederea realizării de proiecte 

comune în special în domeniul apelor uzate, managementul deşeurişor, drumuri 

între comune etc; 
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2.      INFRASTRUCTURA DE AFACERI 

 Sprijinirea creării de noi IMM-uri prin acordarea de facilităţi; 

 Înfiinţarea unui incubator de afaceri ; 

 

3.       CONSILIERE, TRAINNING ŞI PROMOVARE 

 Amenajarea în incinta Căminului Cultural a unei săli de expoziţii; 

 Organizarea de simpozioane pentru informarea cetăţeanului; 

 Facilitarea organizării cursurilor de reconversie profesională la nivel de 

primărie; 

 

4.      SPRIJINIREA START-UP-URILOR IMM 

 Înfiinţarea unor IMM – uri în participaţiune, cum ar fi: 

- microferme pentru prelucrarea laptelui; 

- microferme pentru creşterea tineretului bovin pentru carne etc; 

- microferme în domeniul apiculturii; 

- ateliere pentru repararea maşinilor agricole; 

- ateliere pentru producerea de mobilier; 

- ateliere în domeniul meşteşugurilor, 

- microferme în domeniul prelucrării fructelor de pădure şi a plantelor 

medicinale; 

- microîntreprinderi cu activitate în prelucrarea legumelor; 

- silozuri pentru depozitarea cerealelor; 

 

III. TURISM  

 

Datorită împrejurimilor de un pitoresc deosebit, în Turcineşti 

activitatea de turism se poate dezvolta la un nivel ridicat. 

Astfel, nu putem să ne oprim la o singură zonă, întru-cât toate 

localităţile componente ale Turcineştiului au astfel de zone. 
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Vom face referire la nişte planuri generale care pot face din Turcineşti 

o localitate cu mare căutare pentru amatorii de distracţie.  

În primul rând există zone unde se pot înfiinţa adevărate sate de 

vacanţă pentru realizarea cărora se pot accesa fonduri europene. În 

acest sens, pentru a evita eşecul arhitectonic şi urbanistic de la Rânca, 

propunem angajarea – prin concurs – a unei echipe de arhitecţi care să 

coordoneze în mod profesional întreaga lucrare. 

În al doilea rând  se impune încurajarea şi informarea cetăţenilor 

asupra posibilităţii de a face pensiuni turistice. 

În al treilea rând, pentru a elimina turismul haotic atât de 

dăunător mediului se impune amenajarea de locuri de campare peste 

tot unde este necesar. 

De asemenea se impune, şi nu în ultimul rând, realizarea de 

pliante de prezentare a comunei şi a unei pagini web de prezentare pe 

internet a comunei. 

Pentru toate acestea este obligatoriu a se consulta specialişti 

pentru fiecare domeniu în parte. 

 Aceste iniţiative nu pot fi realizate fără reabilitarea 

infrastructurii locale care constituie un impediment în 

dezvoltarea tuturor domeniilor (şi aşa destul de reduse 

numeric) din comuna Turcineşti.  

 

1.   INFRASTRUCTURA DE TURISM 

 

1.1. Crearea de spaţii de cazare şi încurajarea dezvoltării 

agroturismului; 

1.2. Modernizarea drumurilor de acces către obiectivele turistice; 

1.3. Construirea de pensiuni, cabane turistice; 
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1.4. Amenajarea de locuri de campare în vederea evitării 

turismului haotic; 

1.5. Realizarea de parteneriate între proprietarii de terenuri din 

zonele turistice şi autorităţile locale; 

1.6. Înfiinţarea a cel puţin un sat de vacanţă cu toate utilităţile 

necesare: drumuri, apă, canalizare, curent electric, etc. 

 

2.     MARKETING TURISTIC 

 

2.1. Realizarea unei pagini web de prezentare a comunei 

Turcineşti; 

2.2. Publicarea unor pliante în imagini; 

 

 

IV. DEZVOLTAREA RURALĂ  

 

1.      DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE 

 

1.1. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale; 

1.2. Dezvoltarea reţelei de comunicaţii; 

1.3. Modernizarea reţelelor de energie electrică; 

1.4. Extinderea reţelei de gaze naturale din comună; 

 

2.      DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE        

ALTERNATIVE DIN MEDIUL RURAL 

 

2.1. Dezvoltarea economiei rurale prin înfiinţarea grupurilor de 

producători şi a asociaţiilor agricole; 

2.2. Dezvoltarea bazelor de colectare a produselor agricole; 
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2.3. Încurajarea activităţilor agro-turistice în comuna Turcineşti; 

2.4. Sprijinirea concesionării unor terenuri în vederea încurajării 

întreprinzătorilor; 

2.5. Încurajarea practicării ocupaţiilor tradiţionale şi a practicării 

meşteşugurilor; 

 

3.        CONSULTANŢĂ SPECIFICĂ MEDIULUI RURAL 

 

3.1. Organizarea de simpozioane, seminarii cu specialişti în 

domeniu, cu participarea cât mai multor cetăţeni; 

 

V .      ALTELE 

 

1. CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE ŞI CREŞTERE 

TEHNOLOGICĂ 

 

1.1. Sprijinirea transferului de tehnologii la IMM-uri; 

 

 2.      DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 

2.1. Crearea unui suport informatic de amenajare a teritoriului; 

2.2. Realizarea unei reţele de  comunicare pe calculator între 

toate instituţiile din comună: primărie, şcoli, post de poliţie, 

casele culturale, biserici, ocol silvic, etc. 

 

     În concluzie, considerăm că dezvoltarea şi modernizarea comunităţii 

locale depind numai de factorii locali, de legislativul şi executivul comunei, 

acestea neputându-se realiza decât din interior prin stabilirea cu prioritate a 
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strategiilor de dezvoltare şi identificarea surselor de finanţare a proiectelor de 

dezvoltare locală, conform standardelor europene. 

     Ţinând cont de posibilităţile existente şi luând în considerare 

necesităţile primordiale vom enumera în cele ce urmează o listă cu principalele 

obiective ale comunei ce sperăm că se vor materializa prin obţinerea de fonduri 

din sursele ce ne sunt puse la dispoziţie şi mai ales prin ambiţia localnicilor, fie 

ei membri ai executivului local fie simpli cetăţeni. 

 

 

 

 

Nr. 

Crt 

Domeniu/Tema proiect Justificare  Sursa de  

finanţare 

1 Construirea de staţii de  

epurare a apelor uzate  

Cerinţele de mediu şi normele 

europene impun aceste 

investiţii; 

PNDR, 

POS Mediu 

Alte surse 

2 Regularizarea pârâului 

Cartiu  

 PNDR 

POS Mediu 

Alte surse 

3 Extinderea reţelei de apa 

în toate satele componente 

ale localităţii; 

Necesitatea de a introduce apă 

în toate satele componente ale 

comunei; 

PNDR 

POS Mediu 

Alte surse 

4 Executarea de canalizare  

pluvială şi menajeră în 

toate localităţile 

componente ale comunei 

Lipsa canalizării în comună; Pndr 

POS Mediu 

Alte surse 

5 Reabilitarea şi moderni-

zarea tuturor şcolilor din 

localitate 

Starea acesteia; POR, 

Buget local 

Alte surse 
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6 Mărirea podurilor şi 

podeţelor din comună 

pentru o circulaţie fluentă, 

fără dificultăţi 

Podurile din localitate au o 

capacitate de circulaţie mică 

POS Mediu 

Alte surse 

7 Modernizarea ilumi-

natului public pe raza 

întregii comune 

Se impune realizarea unui 

iluminat modern, economic şi 

eficient; 

POR, 

PNDR, 

Alte surse 

8 Înfiinţarea de trotuare şi  

modernizarea trotuarelor  

existente 

Lipsa trotuarelor, iar în locurile 

unde există sunt într-un stadiu 

avansat de degradare; 

PNDR, 

Alte surse 

10 Construirea de locuinţe  

cu destinaţie socială 

Atât cererea de locuinţe, cât şi 

posibilitatea de a putea oferi 

locuinţă celor ce vor să vină şi 

să lucreze în comună; 

Buget local 

Alte surse 

11 Construirea de parcuri şi 

locuri de joacă pentru 

copii 

 POR, 

PNDR 

 

 

 

12 Achiziţionarea de utilaje  

pentru întreţinerea 

drumurilor  

în cadrul primăriei 

Este necesar ca primăria să 

poată interveni rapid şi eficient, 

pentru păstrarea drumurilor în 

condiţii bune, de câte ori este 

necesar; 

PNDR, 

Alte surse 

13 Amenajarea bazei sportive La baza sportivă existentă nu 

sunt nici un fel de utilităţi 

(vestiare, duşuri, sală de 

recuperare ,etc) 

PNDR, 

Alte surse 
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14 Amenajarea centrului 

civic 

 PNDR 

Alte surse 

15 Reabilitarea termică a  

clădirilor ce aparţin 

primăriei 

Pentru realizarea de economii la 

combustibilii folosiţi pentru 

încălzire; 

PNDR, 

Alte surse 

16 Introducerea de încălzire 

centralizată în clădirile ce 

 aparţin administraţiei 

locale 

Încălzirea centralizată este mult 

mai economică; 

PNDR, 

Alte surse 

17 Extinderea reţelei de gaze  

naturale în comună 

Lipsa reţelei de gaze naturale 

din satele Horezu şi Cartiu; 

PNDR; 

Alte surse 

18 Reabilitarea,modernizarea  

şi reutilarea aşezămintelor  

culturale 

Starea acestora;  PNDR, 

Alte surse 

19 Construirea şi amenajarea 

de staţii de autobuz peste  

tot unde se impune şi 

redimensionarea celor 

existente 

 PNDR,  

Alte surse 

20 Reabilitarea tuturor 

clădirilor în paragină care 

aparţin primăriei 

Pentru atragerea de investitori, 

prin oferirea de facilităţi; 

POR, 

Alte surse 

21 Realizarea unei reţele de  

comunicaţii pe internet  

între principalele instituţii  

ale comunei 

Comunicarea stă la baza 

dezvoltării; 

POS-CCE, 

Alte surse 

22 Reabilitarea şi moderniza-

rea  căminelor culturale şi 

 PNDR, 

Alte surse 
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a bibliotecii 

23 Modernizarea dispensa-

relor din localitate 

 PNDR, 

Alte surse 

24 Construirea de  capele în  

toate satele comunei 

 PNDR, 

Alte surse 

25 Înfiinţarea unui post de  

Poliţie Comunitară 

Siguranţa cetăţeanului stă pe un 

loc primordial; 

Buget local 

Alte surse 

26 Retehnologizarea şi 

modernizarea reţelei de 

energie electrică 

 PNDR, 

Alte surse 

27 Extinderea reţelei de 

distribuţie a energiei 

electrice pe suprafeţele 

 propuse în PUG  să fie 

introduse în intravilan 

Se impune extinderea reţelei în 

satele Poienile de Jos şi Orzeşti 

POR, 

Alte surse 

28 Realizarea unei pagini 

web de prezentare a 

comunei 

Se doreşte crearea unui punct de 

atracţie din punct de vedere al 

divertismentului; 

Programe 

operaţionale 

Alte surse 

   

29 Tipărirea de pliante 

pentru prezentarea 

comunei 

 Programe 

operaţionale 

Alte surse 

30 Achiziţionarea de 

europubele pentru 

colectarea selectivă a 

deşeurilor 

Normele de mediu POS Mediu 

Alte surse 
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31 Modernizarea drumurilor 

de acces către obiectivele 

turistice (crearea 

infrastructurii necesare 

dezvoltării turismului) 

 PNDR, 

Alte surse 

32 Modernizarea tuturor 

drumurilor comunale şi 

săteşti din localitate 

 PNDR, 

Alte surse 

33 Amenajarea de locuri de 

campare peste tot unde 

este necesar 

 PNDR, 

Alte surse 

34 Suplimentarea sursei de 

apă  

Apa nu este suficientă PNDR,  

Alte surse 

35 Înfiinţarea unui centru de 

copii şi bătrâni 

 PNDR,  

Alte surse 

 

 


