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INTRODUCERE

Contextul general privind elaborarea strategiei

Oraşul Turceni este beneficiar al unui contract de finanţare prin Programul Operaţional
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa Prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces
ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul de intervenitie 1.1 „Îmbunătăţirea
procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, operațiunea „Strategii de
dezvoltare locală”. Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)
este finanţat din Fondul Social European şi vizează dezvoltarea capacităţii  administrative,
precum şi sprijinirea eforturilor de modernizare a administraţiei publice româneşti.

Scopul principal al acestui proiect îl reprezintă elaborarea strategiei de dezvoltare locală a
Oraşului Turceni, ce constituie cadrul de referință pentru o viziune pe termen lung asupra
dezvoltării locale; este un demers ambiţios şi dificil, dar foarte necesar. Elaborarea acestui
document strategic are la baza o metodologie riguroasă, bazată pe experiența relevantă şi
bune practici, intenționând să reunească eforturile tuturor persoanelor şi organizaţiilor
interesate, urmărind atât o finalitate de tip managerial cât şi una de implicare directă a
comunităţii în luarea deciziilor care o privesc.

Dezvoltarea locală durabilă nu înseamnă, strict, doar un mediu mai curat, ci şi o economie
locală stabila, cladită pe principii sănătoase. În acest fel, dezvoltarea comunității poate fi
asigurată prin modul de gestionare, actual şi viitor, al resurselor naturale, materiale, umane
şi informaționale. Dezvoltarea economiei locale înseamnă deopotrivă, cresterea afacerilor,
dezvoltarea investițiilor şi concurenței, precum şi ocuparea forței de muncă şi dezvoltarea
abilităților ocupaționale.

Obiectivul strategiei de dezvoltare locala

Prin intermediul strategiei de dezvoltare locală a Oraşului Turceni se va urmării dezvoltarea
comunității într-un mod controlat, abordând cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării
durabile şi anume dimensiunea ecologică, dimensiunea economică şi cea socială, orientată
spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu
mediul natural, bazându-se pe studii şi cercetari, precum şi pe documentare de natură
demografică, economică,  statistică şi de protecţia mediului.

Strategia va contribui în mod direct la capacitatea administratiei Turceni de a formula şi
aplica politici publice care sa sprijine dezvoltarea economica şi sociala a Comunitaţii. De
altfel, prin intemediul strategiei, administratia publica locala va detine un instrument de lucru
eficient prin care sa-si aplice în mod controlat şi structurat politicile publice.

Procesul de elaborare a strategiei locale de dezvoltare locală are o dimensiune participativă
şi respectă principiile dialogului, comunicării şi consultării. În acelasi timp, rolul politicilor
publice transpuse în cadrul documentului strategic este de a diminua efectele crizei
economice şi financiare actuale asupra capacităţii administrative la nivelul administraţiilor
locale. De asemenea, obiectivele pe termen scurt precum şi planul de prioritatati aferent fac
referire directă la soluţiile de diminuare a efectelor acestei crize.

Structura raportului

Prezentul raport a fost structurat pe baza cerințelor menționate în Caietul de Sarcini şi
cuprinde următoarele capitole:
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I. Profilul Comunitaţii, respectiv
1. Prezentarea generala a comunității: amplasare, origine şi evoluţie, repere în istorie,

tradiţii şi cultură;
2. Capitalul natural: climă, sol şi subsol, aer, apă, floră, faună, izvoare minerale, saline,

rezervații naturale, spații verzi şi parcuri;
3. Mediul economic: industrie, agricultură, construcţii, turism, servicii, comerţ;
4. Patrimoniul tehnico-edilitar: reţele energetice, infrastructură edilitară, infrastructură rutieră,

telecomunicaţii, gestiunea deşeurilor, zone şi elemente de patrimoniu naţional şi universal;
5. Mediul social-cultural şi sţiințific: fenomene demografice, sănănate publică, învăţământ şi

orientare profesională, asistenţă socială, cultură şi artă, religie şi spiritualitate, siguranţa
cetăţeanului, convieţuire etnica, societatea civilă.

6. Servicii publice: structuri, resurse, politic

Întrucât aceste informații sunt bazate pe surse deschise sau publice, noi nu le prezentăm ca
rezultate garantate; totuşi, ele au fost pregătite cu răspundere, pe baza informaţiilor dispo-
nibile în acest moment şi experienţei noastre în materie.

II. Potentialul Comunitaţii şi direcţii posibile de dezvoltare, în care au fost detaliate:
1. Analiza SWOT
2. Strategii şi politici guvernamentale
3. Scenarii de dezvoltare în coerenta cu politicile existente

III. Strategia de dezvoltare locala durabila a Oraşului Turceni, ce cuprinde
1. Viziunea si
2. Obiective generale şi specifice. Direcţiile prioritare

IV. Planul de management al implementarii strategiei Oraşului Turceni, având urmatoarele
componente:
1. Plan de actiune pentru implementarea strategiei
2. Realizarea unui plan de reducere a impactului efectelor crizei economice asupra

comunităţii Oraşului Turceni;
3. Realizarea unui plan de maximă valorificare a resurselor turistice existente în Oraşul

Turceni.
4. Realizarea unui plan de atragere de invesţiii în Oraşul Turceni.

Acest raport a fost pregătit numai pentru folosinţa Primăriei Oraşului Turceni, ca orientare în
determinarea celor mai bune direcţii de dezvoltare strategică pe termen lung pentru
Comunitate.

Strategia Comunităţii Turceni 2011-2020 a fost pregatita de către Consultant, care îşi aduce
mulţumirile sale echipei de proiect din cadrul Primăriei Turceni, datorită contribuţiei
însemnate în obţinerea de informaţii relevante pentru proiect.
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I. PROFILUL COMUNITAŢII TURCENI

1. PREZENTARE GENERALĂ

Cuvinte cheie: amplasare, origine şi evoluţie, repere în istorie, tradiţii şi cultură

1.1. Poziţie geografică şi limite

Oraşul Turceni1 este situat partea de
Sud-Est a țării, în Județul Gorj, la
Sud de Municipiul Târgu Jiu,
resedința județului. Situat în mare
parte pe interfluviul Jiului şi al Jiltului,
Oraşul are o altitudine ce variaza
între 121 şi 324 m față de nivelul
mării.

Coordonatele geografice exacte sunt
44041’ latitudine nordica şi 23022’
longitudine estică, Oraşul făcând
parte din zona 5B a judeţului Gorj,
alături de Oraşul Rovinari şi
comunele Țânțăreni, Ionesti,
Brănesti, Plopsoru, Urdari, Negomir,
Balteni, Fărcăsesti,Calnic 2.

Harta administrativă a judeţului Gorj3
Orașul
Turceni
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Oraşul Turceni se află la o distanță de aprox. 62
km de Municipiul Târgu Jiu, resedință de județ,
aprox. 61 de km de Municipiul Craiova, 20 km de
Oraşul Filiasi, aprox. 100 km de Municipiul
Drobeta Turnu Severin şi 292 de km de capitala
Bucuresti. Face parte din Regiunea de Dezvoltare
4 Sud Vest Oltenia.

Oraşul se învecinează la est cu comuna Plopsoru,
la nord cu comuna Urdari, la vest cu Comunele
Negomir şi Borascu, la sud cu comuna Ionesti, iar
la sud vest cu comuna Grozăvesti. Localitatea
este compusă din Oraşul Turceni şi satele
aparținătoare Jilțul, Murgesti, Gârbov, Strâmba şi
Valea Viei, legătura dintre localitatea de resedință
Turceni şi satele componente fiind asigurată de
drumurile județene 673A şi 674.

Trăsătura caracteristică a Oraşului Turceni şi a
satelor aparținătoare o constituie asezarea şi
dezvoltarea acestora, preponderent, de-a lungul
văilor formate de albiile Jiului şi Jiltului. Hartă a Oraşului Turceni4

Astfel, asezările au formă lineară, dar au şi o serie de străzi laterale, încadrate în această
formă lineară.

În acelasi timp, fiind situat la convergența drumurilor județene ce leagă localitățile Târgu Jiu,
din Județul Gorj, Filiasi, din Județul Dolj şi Strehaia, din Județul Mehedinți, Oraşul Turceni a
devenit, în special începând cu a doua jumătate a sec. XIX un important centru al vieții
economice, agricole şi comerciale pe cursul inferior al Jilțului.

1.2. Atestare documentară, mărturii ale evoluţei comunităţii

Dovezi ale existentei, încă din trecutul îndepărtat, a asezărilor omenesti în această zonă sunt
uneltele, armele şi vasele descoperite atât întâmplător cât şi prin cercetări organizate. Mare
parte a obiectelor astfel găsite, ce aparțin culturii “Glina”, sunt expuse la Muzeul Județean Gorj.

Încă din cele mai vechi timpuri, vatra asezărilor ce alcătuiesc azi localitatea Turceni era
acoperită, în mare parte, de păduri mari de stejar şi fag, întrerupte, din loc în loc, de poieni. Prin
lărgirea aceestor poieni - probabil prin defrisări şi incendieri - au fost mărite suprafețele de teren
necesare culturii plantelor. Astfel, în aceste goluri de pădure si, în special, pe lângă râul Jiu şi
pârâul Jilț, au fost construite primele asezări omenesti, formând satele de mai târziu.

Primele mențiuni documentare ce atestă existența acestor asezări datează din anul 1499
când Radu Vladu îi confirma lui Vâlcu cu frații (săi) stăpânirea la Gura Jilțului din Câmpul
Turcilor (s-o aibă de) mostenire.  Astfel, se pare că la această dată, localitatea nu luase încă
numele de Turceni, iar stăpânii acestor locuri erau 3 familii de boieri: Vâlcu, Stanilă şi
Manea.

O altă mențiune a localității este făcută în anul 1529, 14 aprilie, când Pârvu, Ban al
Craiovei, dăruieste satul Turceni Mânăstirii Tismana.
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Astfel, din acest document se pot trage o serie de concluzii cu privire la statutul localității
Turceni în acele vremuri. În primul rand, se poate considera că denumirea de Turceni vine
de la “turc”, dată fiind mențiunea anterioară legată de “Câmpul Turcilor”. Astfel, se poate
deduce că locuitorii de la Câmpul Turcilor au fost numiti, în timp, turceni, de unde şi
denumirea localității.

În al doilea rând, se pare ca la momentul respectiv Turceni-ul era o localitate destul de
importantă, dacă ne gândim că ajunsese în stăpânirea Banului Craiovei. Nu în ultimul rând,
satul dispunea de resurse naturale, umane şi mijloace economice considerabile, din
moment ce Banul Craiovei a decis sa îl dea în stăpânire Mânăstirii Tismana.

Împărțirea ulterioară a localității în Turcenii de Sus şi Turcenii de Jos îsi are, cel mai probabil,
originea în faptul că în jurul anului 1569 “Turcenii partea de sus” erau dați în stăpânire de
către Domnitorul Alexandru Voda lui Dan şi alți boieri cu fiii lor, în timp ce partea de sus o
stăpâneau familiile boieresti Maniu şi Simul.

Cam în aceiasi perioadă încep şi certurile între familiile boieresti asupra stăpânirii de mosii în
Turceni, certuri care de multe ori ajung să se soluționeze prin judecata în fața domnitorului, în
prezența unui număr considerabil de martori, care jurau de partea cui e dreptatea.

Importanța boierilor locului creste în secolul XVII, când familiile boieresti din Turceni ajung
să ocupe şi diferite dregătorii, fiind tot mai mult implicați în treburile țării şi chemați chiar de
domnitor pentru judecarea anumitor pricini între alte familii boieresti.

1.3. Repere istorice ale dezvoltării comunității, evenimente politice şi culturale

Intemeierea şi dezvoltarea Oraşului pe malul Jiului este strâns legată de evoluția vieții social-
economice în zona Olteniei, dar şi de condiţiile fizico geografice, favorabile asezărilor umane.

Dintre factorii naturali care au contribuit la apariția şi dezvoltarea asezării, cei mai importanți
sunt:
 resursele naturale: terenuri agricole valoroase, situarea în bazinul hidrografic al Jiului,

fond forestier invecinat;
 clima blândă, temperat continentală, cu temperaturi medii anuale de 10,2o şi cu o bună

circulație a aerului, favorabilă agriculturii.

Astfel, s-au cultivat în principal cereale - porumbul, orzul, secara si, mai târziu, grâul – vița
de vie, inul, cânepa, iar în zonele cu mai multă apă, legume. Pe dealuri, preponderente au
fost viță de vie şi pomii fructiferi - prunul, mărul, ciresul etc. Complementar, pe suprafețele
mai puțin pretabile culturilor, s-a practicat pe scară largă cresterea animalelor, în special a
cornutelor şi a caprelor.

La începutul secolului 20, odată cu apariția relațiilor capitaliste, desi ocupațiile de bază ale
locuitorilor rămân agricultura şi cresterea animalelor, începe şi exploatarea pădurilor şi apar
o serie de meseriasi specifici: croitori, fierari, tâmplari, rotari etc. În paralel, a existat întot-
deauna o industrie cu caracter casnic, unde se prelucrau, practic, materiile prime obținute
din agricultură şi zootehnie: lâna, părul de capră, pieile de animale, fuiorul de cânepă şi firul
de borangic.

Pe parcursul existenței sale, localitatea a cunoscut mai multe împărțiri administrative, primul
document care face referire la limitele satului Turceni datând din 18 iulie 1571 şi aparține lui
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Alexandru Voievod. Un alt document, datat 1848, împarte localitatea în Turcenii de Sus,
Turcenii de Jos, Gârbov, Murgesti şi Strâmba.

Alte împărțiri administrative survin, succesiv, în anii 1871, 1900, 1923 si, respectiv, în 1968,
când se stabileste structura de bază care s-a păstrat până în prezent: Turceni, Jilțu,
Murgesti, Gârbov, Valea Viei şi Strâmba.

Localitatea si-a păstrat statutul de Comună până în anul 2003 când, în data de 30  martie,
Consiliul Local organizează referendumul pentru consultarea cetățenilor cu privire la schim-
barea rangului localității, de la localitate rurală, la localitate urbană. Ca urmare a rezultatelor
referendumului, la care, din 5096 persoane înscrise, au participat 3361, din care 3294 cu
optiune pozitivă, Comuna Turceni a devenit Oraşul Turceni.

Conform documentelor emise de Prefectura Judeţului Gorj, Oraşul Turceni urma să fie
alcătuit din satele Turceni şi Jiltu şi din satele aparținătoare Murgesti, Gârbova, Valea Viei şi
Strâmba. Trecerea localității Turceni de la statutul de comună la cel de oras a devenit
oficială în data de 07.04.2004, în baza Legii 83/2004, adoptată de Parlamentul României.

De-a lungul timpului, incă de la prima atestare documentară a asezării, până la jumătatea
secolului XX, a existat o puternică dependență a țăranilor de mosia pe care se aflau, în primă
fază trecerea acestora la noul proprietar feudal făcându-se odată cu vânzarea mosiei sau prin
lăsarea acesteia ca mostenire, fie urmasilor, fie anumitor mânăstiri. Astfel, marea majoritate a
locuitorilor comunei Turceni din acele timpuri, precum şi a zonelor învecinate, erau clăcasi,
obligați la o muncă deosebit de grea şi obositoare pentru asigurarea traiului zilnic.

Reformele agrare din 1864 nu au reusit să desființeze de fapt relațiile de producție feudale,
împroprietărirea făcându-se tot pe baza unor taxe pe care le puteau plăti doar cei ce
dețineau putere economică. Prin această reformă, mosierimea nu a fost desființată ca şi
clasă socială, iar țăranii, chiar dacă unii dintre ei aveau pământ suficient, nu aveau
mijloacele necesare pentru a-l lucra (unelte, animale şi brațe de muncă). Astfel, în primii ani
de după reformă, țăranii re-încep să muncească pe pământurile boieresti, în aceleasi
condiții de dijmă şi clacă, desi acestea fuseseră, teoretic, desființate.

Acest context social duce la mai multe forme de protest ale țăranilor, cea mai importantă
fiind răscoala de la 1907. Ulterior, forța mosierimii a fost diminuată prin reforma Agrară din
1921 când problema exproprierii unei părți a pământurilor boieresti, pentru împroprietărirea
țăranilor, a intrat în dezbaterea cercurilor guvernamentale.

De-a lungul timpului, pe teritoriul comunei si, mai târziu, a Oraşului Turceni s-au organizat
diferite manifestări sociale, economice şi culturale, pornind de la târgurile şi sezătorile din secolul
XIX şi prima jumătate a secolului XX şi terminând cu festivalurile cultural religioase care
comemorează eroii locului şi care se mai organizează şi în prezent la Mânăstirea Sfânta Treime
din Strâmba. În prezent, se organizează anual Zilele Oraşului Turceni, în perioada 16-18 iulie,
precum şi Festivalul de creație umoristică “Al.C.Calotescu Neicu” în luna aprilie.

1.4. Oameni de seamă

Încă de la prima atestare documentară a localității, în documentele scrise sunt menționate
nume de boieri care, având funcții militare sau dregătorii semnificative, au jucat un lor
important în istorie.
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O prima figură proeminentă a istoriei locului este Marele Vistier Stroichiță Raiosanu din
Stâmba, care a făcut parte din suita Marelui Voievod Mihai Viteazu. Legat de numele
acestui vistier, se păstrează mânăstirea ctitorită de el în satul Strâmba.

Mai departe, în vremea revoluției de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, s-a remarcat
Căpitanul de pănduri Ion Ioniță Urdăreanu, din comuna Urdari, vecină cu Turceni. Acesta a
avut misiunea de a recruta panduri din satul său şi din satele vecine. Asa se face ca mulți
cetățeni din Turceni, animați de idealurile revoluției, s-au înrolat în rândul pandurilor.

Printre eroii căzuti în războiul de independență de la 1877, se numără şi cetățeni ai comunei
Turceni: Sodatul Pârvu Stefan, din Strâmba, soldații Căluseru Constantin, Ionascu Ion,
caporalul Zidaru Constantin şi soldatul Bălan Ion.

În secolul XX, în primul război mondial, si-au pierdut viața 122 de cetățeni de Turceni, la loc
de frunte în rândul acestora fiind amintit Iancu Popilian, eroul de la podul Jiului, care a
organizat în 14 octombrie 1916 oprirea ofensivei inamice asupra Oraşului Târgu Jiu. În
semn de recunostință, o stradă din Municipiul Târgu Jiu poartă şi astăzi numele său.
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2. CAPITALUL NATURAL

Cuvinte cheie: relief, climă, sol şi subsol, aer, apă, floră, faună, biodiversiate şi
arii protejate

2.1. Relieful

Zonele de dealuri, cu altitudini
de 400 - 430 m, reprezentând
cca. 50% din suprafaţa localității
sunt incluse în „Dealurile Jiului”.
Zona cea mai favorizată5 pentru
aşezările omeneşti o reprezintă
zona depresionară cu o altitudine
de 200 - 300 m, mai netedă şi
care reprezintă circa 25% din
suprafaţa comunei. Din punct de
vedere geomorfologic teritoriul
Oraşului Turceni este cuprins în
Piemontul Getic, format din
culmi prelungi separate de valea
largă a culoarului depresionar
Jiu, respectiv pe ramura estică a
depresiunii.

Harta geofizică a judeţului Gorj6

2.2. Clima

Clima, în general, este temperat continentală cu o varietate de nuanţe ca urmare a poziţiei
geografice, a circulaţiei atmosferice şi a componentelor de relief prezente şi cu o influenţă
mediteraneeană. Aceasta se caracterizează prin următoarele particularităţi:
 radiaţia solară de cifrează la cca. 1200 kcal/cmc/an;
 temperatura medie anuală este de +9,7° C (care dă în general confort termic) cu medii

de +5,2° C în luna ianuarie şi de +21,2° C în luna iulie;
 precipitaţiile au o distribuţie neuniformă cu maxime în perioadele mai - iunie  şi noiembrie

şi cu minime în luna februarie;
 stratul de zăpadă are o durată de 50 - 65 zile/an, grosimea acestuia variind între 70 - 90 cm;
 numărul zilelor tropicale (cu temperatură peste 30° C) ajunge la numai 20 de zile/an, iar

al zilelor de iarnă (temperaturi sub 0° C) este de 10 - 20 zile/an.

Datorită influenţelor mediteraneene clima înregistrează şi anumite inversiuni de temperatură
care fac ca în vetrele asezarilor temperatura să fie mai scăzută decât pe platformele învecinate.

Orasul
Turceni
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2.3. Hidrografia şi hidrogeologia

Apele de suprafaţă sunt reprezentate de râul Jiu, ce străbate teritoriul Oraşului de la nord la
sud şi la care se adaugă afluenţii, din care cel mai important este pârâul Jilţ.

Apele de suprafaţă sunt poluate (îndeosebi râul Jiu), dar ele constituie principala sursă
pentru alimentarea cu apă potabilă a populaţiei şi animalelor. Pânza freatică are adâncimi
variabile astfel încât, în toate localitățile Oraşului volumul de apă este corespunzător şi în
cantitate suficientă. Debitele de apă înregistrate au valori diferite în funcţie de altitudine şi de
regimul de precipitaţii, anual înregistrându-se viiturile de primăvară (februarie - mai) când, la
apa din ploi se mai se adaugă şi apele rezultate din topirea zăpezilor şi viiturile de toamnă,
cu frecvenţă mai mică şi cu debite mai mici decât cele de primăvară. Vara debitul de apă
scade, iar în timpul secetelor afluenţii Jiului rămân fără debit. Cantitatea medie de precipitaţii
este de cca. 900 ml/m² pe an.

Acumularea Turceni7 este amplasată în zona localităţii Turceni, pe râul Jiu, amonte de
confluenţa cu râul Jilţ, fiind constituită dintr-o cuvetă mărginită de un dig de contur pe cele
două maluri ale râului. Barajul este de greutate, din arocamente cu mască din beton armat. A
fost construit în scopul producerii energiei electrice şi pentru atenuarea undei de viitură în caz
de inundaţii. Barajul are lungimea de 140 m, lăţimea de 8 m, iar înălţimea de 19 m, fiind
carosabil. Anul punerii în funcţiune a acumulării a fost 1988, având următoarele caracteristici:
 Suprafaţa accumulării la nivelul normal de detenţie este de 90ha.
 Volumul total - 7.4 mil. mc
 Volumul brut - 6.1 mil mc.
 Volumul util - 3.3 mil. mc.
 Volumul neevacuat - 0.6 mil. mc
 Volumul atenuare viitură-1.3 mil.mc.

2.4. Calitatea mediului încojurător şi gestiunea surselor de poluare

2.4.1. Calitatea aerului ambiental

Un aspect vulnerabil în Oraşul Turceni este în domeniul calităţii aerului. Deşi concentraţiile au
scăzut odată cu monitorizarea emisiilor (în Turceni a fost amplasată o staţie automata de tip
industrial - GJ3 de  monitorizare a calităţii aerului), o proporţie semnificativă din populaţia
urbană se confruntă cu concentraţii deasupra valorilor limită viitoare ale UE, efect al procesu-
lui de industrializare şi construcției complexului energetic. Emisiile atmosferice ale substanţe-
lor acidifiante ca SO2, NOx rezultate în principal din arderea combustibililor fosili, pot persista
în atmosferă timp de câteva zile şi pot fi transportate la mii de km, până când are loc procesul
de conversie în acizi (sulfuric, respectiv azotic). Poluanţii primari SO2, NOx şi NH3 împreună
cu produşii lor de reacţie, după depunere conduc la schimbări chimice în compoziţia solului şi
apelor de suprafaţă. Acest proces afectează ecosistemele, conducând la procesul de acidifiere.

Astfel, în conformitate cu legislaţia în vigoare a apărut necesitatea elaborării Programului
integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru zona Turceni pentru indicatorul dioxid de sulf
(SO2), aferent perioadei 2010-2013, program ce cuprinde totalitatea măsurilor/acţiunilor, ter-
mene şi responsabilităţi necesare în vederea încadrării valorilor de emisie la indicatorii dioxid
de sulf şi pulberi în suspensie sub valorile limită reglementate. Responsabilitatea elaborării
acestui program a revenit Comisiei Tehnice pentru elaborarea programelor de gestionare a
calităţii aerului la nivelul judeţului Gorj, înfiinţată conform legislaţiei în vigoare prin Ordinul
Prefectului nr. 227/17.12.2007, reactualizat prin Ordinul Prefectului nr. 138/26.04.2010.



UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Inovaţie in administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional

“Dezvoltarea Capacităţii
Administrative”

Strategia de dezvoltare locală durabilă a Oraşului Turceni 2011-2020 Pagina | 16

Asadar, în baza datelor înregistrate în anii calendaristici 2008 şi 2009 la staţia de tip industrial
de monitorizare a calităţii aerului (comparate cu limitele admise corespunzatoare din Ordinul
MAPM nr. 592/2002 şi STAS 12574/1987) corelate cu rezultatele studiilor de evaluare a calităţii
aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în aer, s-a constatat în Turceni un număr mai
mare decât cel permis de depăşiri şi/sau depăşirea valorilor limită  la indicatorul dioxid de
sulf (SO2)8. La staţia GJ-3 Turceni s-au înregistrat 4 depăşiri ale valorilor limita (VL) orare,
sursa potenţială fiind SC Complexul Energetic Turceni care deţine 4 instalaţii mari de ardere
pe combustibili fosili (lignit, păcură, gaze naturale).

În baza verificărilor realizate la operator de către reprezentanţii APM şi GNM-CJ Gorj, precum
şi prin coroborarea cu inventarul de emisii şi datele  meteo furnizate de staţia automată, se
poate concluziona că depăşirea pragului de alertă a avut drept cauză condiţiile meteo defavo-
rabile dispersiei SO2 acumulat în atmosferă, pe fondul unui calm atmosferic şi al ceţii pe
durata mai multor zile, respectiv condiţii favorabile acumulării poluanţilor la sol.

Tabel comparativ al înregistrărilor SO2 la nivelul Oraşului Turceni în cadrul județului Gorj

Stația Localitate
Nr. medii

orare
măsurate

Date
validate

%

Nr. probe ce
depăsesc

valoarea limită
(350 µg/mc)

Nr. probe ce
depăsesc Pragul

de alertă
(500 µg/mc)

Media
anuală
µg/mc

GJ-1 Târgu Jiu 6108 69,7 5 2 19,83

GJ-2 Rovinari 8219 93,8 13 3 24,61

GJ-3 Turceni 5941 67,8 3 1 16,09

Sursa: APM Gorj „Raport privind starea factorilor de mediu în Județul Gorj - 2009”, pag 14-38

Medii orare SO2 (microg/m3), anul 2009 – date validate
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Fig. 2.9 Medii orare SO2 (microg/m3), anul 2009 - date validate

Medii lunare SO2 (microg/m3), anul 2009 – date validate
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Fig. 2.10 Medii lunare SO2 (microg/m3), anul 2009 - date validate

Sursa: APM Gorj „Raport privind starea factorilor de mediu în Județul Gorj - 2009”, pag 14-38

În anul 2009 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită pentru oxizi de azot în Turceni.
APM Gorj a efectuat, de asemenea, măsurători indicative de NO2, cu analizor automat
(probe medii 24 h) în perioada ianuarie-aprilie 2009, prin metoda chimiei umede, rezultatele
fiind prezentate în tabelul următor.

Tabel comparativ al înregistrărilor NO2 la nivelul Oraşului Turceni în cadrul județului Gorj

Stația Localitate
Nr. medii

orare
măsurate

Date
valide

%

Nr. probe ce
depăsesc

valoarea limită
(217 µg/mc)

Nr. probe ce
depăsesc Pragul

de alertă
400 µg/mc)

Media
anuală
µg/mc

GJ-1 Târgu Jiu 8187 93,4 0 0 23,62

GJ-2 Rovinari 7438 84,9 0 0 18,67

GJ-3 Turceni 6199 70,7 0 0 11,89

Sursa: APM Gorj „Raport privind starea factorilor de mediu în Județul Gorj - 2009”, pag 14-38

Conform Raportului privind starea factorilor de mediu, întocmit la nivelul anului 2009, pentru
Oraşul Turceni nu au fost monitorizate pulberile în suspensie, metale grele sau benzen, dar
monoxidul de carbon şi amoniacul au fost subiect al prelevărilor periodice şi nu au fost
semnalate depsiri ale limitelor maxime, respectiv maxima mediilor pe 8 ore (medii mobile),
10 mg/mca pentru monoxidul de carbon. Oricum, în zona Turceni sursa cea mai importantă
de poluare cu pulberi este Complexul Energetic Turceni, iar tendința evoluției este una des-
crescătoare datorită cerererii descrescătoare de energie.
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Tabel comparativ al înregistrărilor de monoxid de carbon la Turceni
în cadrul județului Gorj

Statia Localitate
Nr. medii

orare
măsurate

Date
validate

%

Maxima mediei
pe 8 ore
(mg/mc)

Nr. probe ce
depăsesc

valoarea limită
(10 mg/mc)

Media
anuală
mg/mc

GJ-1 Târgu Jiu 6065 69.2 4.1 0 0.31
GJ-2 Rovinari 8425 96.1 3.6 0 0.35
GJ-3 Turceni 4882 55.7 3.19 0 0.53

Activitățile complexului energetic Turceni, care au la bază procese de combustie generează şi
gaze cu efecte de seră, protocolul de la Kyoto listând dioxidul de carbon (CO2), metanul
(CH4), protoxidul de azot (N2O), hidrofluorocarburile (HFC), perfluorocarburile (PFC) şi
hexafluorura de sulf (SF6).  Nivelul emisiilor gazelor responsabile de producerea efectului de
seră a scăzut până în 1998-1999, comparativ cu nivelul înregistrat înainte de 1990, ca urmare,
în principal, a reducerii activităţii economice la scara întregii ţări, iar în intervalul 2000-2006 a
existat o tendinţa de creştere, ca urmare a creşterii consumurilor de combustibili fosili în
sectorul termoenergetic. Fenomenul ciclic a fost înregistrat iarăsi după 2007, când reducerea
activităților datorate crizei financiare a încetinit activitățile sistemului termoenergetic.

Complexul Energetic Turceni a obţinut autorizaţie privind stabilirea schemei de comerciali-
zare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, iar numărul de certificate stabilit prin
Planul Naţional de Alocare este prezentat în tabelul urmator.

Instalația Operator Activitate
principală Sector

Alocare
certificate

2007

Alocare
certificate
2008-2012

S.C. Complexul
Energetic Turceni

S.A.

S.C. Complexul
Energetic Turceni

S.A.

Producere
energie
electrică

Energie 6.393.199 28.183.496

Implementarea acestei scheme de comercializare, oferă complexului posibilitatea de a participa
la comercializarea certificatelor de emisii de GES şi în cazul realizării reducerii de emisii,
poate chiar realiza venituri suplimentare prin vânzarea pe piaţă a surplusului de certificate.

2.4.2. Calitatea apei şi gradul de poluare

Calitatea globală a apelor din bazinul hidrografic Jiu este permanent monitorizată pe secţiuni
situate pe râul Jiu şi afluenţii săi, urmărindu-se cauzele principale de poluare, respectiv
evacuări de ape uzate insuficient epurate precum şi emisiilor de suspensii, zgură sau cenuşă.

Pe lacul de acumulare Turceni (ROLA02), în cursul anului 2009, au fost efectuate prelevări
de probe biologice în lunile martie, iunie, septembrie şi noiembrie. Din punct de vedere al
gradului de eutrofizare, acumularea Turceni este un lac oligotrof, cu valori medii anuale ale
biomasei fitoplanctonice pentru cele 2 secţiuni ale sale, după cum urmează:
 mijloc lac, BFP = 2,45 mg/l;
 baraj, BFP = 2,42 mg/l.

Din punct de vedere al clorofilei ,,a’’ valorile medii anuale obţinute (mijloc lac = 49,58µg/l şi
baraj = 45,15µg/l) indică faptul că lacul este unul hipertrof, conform Ordinului 161/2006
privind elementele şi standardele de calitate chimice şi fizico-chimice din apă. Mediile
anuale ale densităţilor fitoplanctonice au prezentat următoarele valori: în secțiunea mijloc
lac 755 000 ex/l şi baraj 735 000 ex/l. Conform analizelor fizico-chimice efectuate în
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secțiunile intrare lac, mijloc lac şi baraj, anexate în Volumul II, anexa II, apa lacului9 se
încadrează în clasa I de calitate conform ordinului 161/2006.

Lunca şi terasele Jiului reprezintă unitatea hidrogeologică cea mai importantă din punctul de
vedere al răspândirii depozitelor freatice şi al resurselor de apă. Lungimea pe care se
dezvoltă această unitate în cadrul câmpiei este de cca 80 km, iar lăţimea medie de cca. 5 km
având un rol deosebit de important în furnizarea unor rezerve importante de ape freatice
exploatate prin intermediul a numeroase fronturi de captare. Straturile freatice sunt inter-
ceptate la adâncimi diferite, funcţie de nivelul de terasă. În zonele teraselor veche, înaltă şi
superioară, stratele acvifere se întâlnesc frecvent sub adâncimea 10 - 15 m. În zonele
terasei joase şi lunca propriu-zisă stratul freatic a fost interceptat în majoritatea cazurilor
între 5 - 20 m adâncime.

În aprecierea calităţii apelor freatice s-a ţinut cont de o serie de componenţi care prin conţinutul
lor ridicat, peste limitele de potabilitate admise de Legea apei potabile nr.458/2002, depreciază
calitatea apei. În acest sens s-au considerat ape nepotabile apele cu conţinuturi mai ridicate
decât limitele admise la ionii: Fe2

+ - 0,2 mg/l, Mn2
+ - 0,05 mg/l, NO-

2 - 0,5 mg/l, NO-
3 - 50 mg/l.

Astfel, din analiza datelor existente se constată că majoritatea apelor freatice din bazinul Jiului
prezintă reziduu fix cuprins între 271 - 1129 mg/l. Pe direcţia afluxului subteran apele se
îmbogăţesc în săruri şi reziduul fix creşte.

În zona localităţii Turceni, ca urmare a exfiltraţiilor din iazul de zgură şi cenuşă Valea Ceplea
aparţinând termocentralei Turceni, apele freatice sunt puternic influenţate de apele uzate
evacuate, modificând substanţial chimismul apelor freatice din fântâni sau izvoarele de la baza
versantului. Se constată o creştere a valorilor anionului sulfat faţă de fondul natural al zonei,
ceea ce indică prezenţa exfiltraţiilor din iazul de decantare al C.E.Turceni şi infiltrarea acestora
în apele freatice din zonă influenţând chimismul apelor subterane.

Valorile ionului SO4 determinate în drenurile executate pentru coborârea nivelului freatic  în
localitatea Turceni depăşesc 350 mg/l. Astfel, sunt afectaţi locuitorii localității Turceni, atât
din punct de vedere al folosirii apei nepotabile, cât şi sub aspectul ridicării nivelului
freatic, cu repercursiuni nefaste asupra construcţiilor şi gospodăriilor individuale.

Analiza comparativă a dinamicii apelor subterane reliefează o accentuare în ultimii ani a
aprecierii acestor resurse atât sub aspectul extinderii spaţiale a zonelor afectate, cât şi a
intensităţii  de manifestare a principalelor caracteristici şi zone de poluare

2.4.3. Calitatea solului

Complexul Energetic Turceni cuprinde pe lângă termocentrala amintită şi o serie de exploatări
miniere la zi. Poluarea solului de la centrala de ardere se face cu pulberi sedimentabile, astfel
încât degradarea solului a redus considerabil terenul disponibil pentru activități agricole sau
silvice, iar integrarea acestora în sistemele naturale fiind foarte dificil de pus în practică.
Suprafețele afectate de către activitățile complexului sunt considerabile, fiind prezentate sumar
în continuare:
 Cariera Jilţ Nord - incinte 3 ha, perimetru exploatabil 476,8 ha, din care halda interioară

107 ha, excavaţii 307 ha, suprafeţe cumpărate şi neexploatate 62,8 ha.
 Cariera Jilţ Sud - incinte 17 ha, perimetru exploatabil 787,7 ha, din care halda interioară

283 ha, excavaţii 427 ha şi suprafeţe cumpărate şi neexploatate 77,7 ha. Halda
exterioară Bohorelu 665 ha din care:
- 140 ha aferente Carierei Jilţ Nord;
- 525 ha aferente Carierei Jilţ Sud.

 Mina Tehomir - incinte 0,65 ha, perimetru exploatabil 20,57 ha;
 Termocentrala Turceni, total 838 ha:
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- depozitul de zgură şi cenuşă Valea Ceplea 267 ha;
- depozitul de zgură şi cenuşă nr.2 -215 ha;
- incinte 173 ha;
- platforma preuzinală 23 ha;
- gospodărie de cărbune 53 ha;
- baraj+che+diguri 107 ha.

Reabilitarea ecologică a acestor terenuri afectate şi ulterior redarea acestora în circuitul
economic este un proces de durată şi nu garantează un rezultat precis, deoarece solul
degradat are implicării puternic negative asupra florei şi faunei. În vederea reconstrucției
ecologice a terenurilor degradate au fost între prinse acțiuni specifice, după cum urmează:
 inventarierea siturilor contaminate/ potenţial contaminate în cadrul programului la nivel

județean (53 de situri au fost investigate la nivelul județului Gorj), conform prevederilor
HG 1408 din 23.11.2007.

 realizarea bazei de date pentru situri contaminate/potenţial contaminate la nivelul judeţului
Gorj (vezi www.anpm.ro)

 acțiuni de refacere a zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate,
conform prevederilor H.G. 1403/26.11.2007 în zona Turceni; astfel, în etapa 1 de
modelare şi nivelare s-au redat în circuit agricol la Complexul Energetic Turceni 49,2 h
a şi respectiv 59,2 ha.

2.4.4. Gestiunea deseurilor

Până la data de 16.07.2009 în Oraşul Turceni exista depozitul de deşeuri urbane care, în
conformitate cu cerinţelor Directivei 1999/31/CEE, a H.G nr. 348/2005 şi având în vedere tipul
deşeurilor depozitate, se încadra în clasa “b” (depozite de deşeuri nepericuloase)
pentru care s-a întocmit bilanţ de mediu nivel I şi II în vederea închiderii şi s-au emis obligaţii
de mediu pentru închidere. Tot în anul 2009, în Oraşul Turceni s-a dat în exploatare o stație
de transfer a deseurilor municipale, ca parte din procesul de colectare centralizat odată cu
punerea în exploatare în martie 2009 a depozitului conform pentru deşeuri menajere UEG
MEDIU din localitatea Tg Jiu, str Carierei nr.1 unde se depozitează deşeurile din întreg judeţul
Gorj.

Deşeurile industriale generate de activităţile agenţilor economici sunt depozitate în mare parte
pe teren descoperit în depozite proprii: iazuri, halde, platforme, bazine. Aceste staţii de
depozitare nu au fost realizate conform cerinţelor H.G. nr. 349/2005 nici din punct de vedere al
deşeurilor admise şi nici din punct de vedere constructiv. Asadar, haldele de zgură şi cenuşă de
la Complexul Energetic Turceni (Turceni şi Valea Ceplei) îsi vor sista activitatea de depozitare la
31.12.2012.

În privinta deseurilor menajere, acestea fac obiectul colectării efectuate de o unitate specializată
din subordinea consiliului local şi constă în colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor
menajere, stradale. Gradul avansat de uzură fizică şi morală a echipamentelor şi utilajelor
de producție afectează gradul de satisfacere a serviciului public, organizat de altfel pe principiile
colectării selective a deseurilor.

În privința riscurilor industriale, respectiv a accidentelor cu substanţe chimice periculoase
folosite în procesul de producţie, Complexul Energetic Turceni este un operator economic care
intră sub incidenţa H.G.R. nr.804 din 25.07.2007 privind controlul activităţilor şi prezintă pericole
de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase (Hidrazină R45-10-23/25;
Hidrogen R12, Pacura R45, R50/53, Motorina R40).
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2.5. Arii protejate

Fauna şi flora din această zonă sunt caracteristice zonei de foioase şi regiunilor de stepă şi
luncă. La nivelul Oraşului Turceni nu există arii naturale protejate de interes internaţional, ci doar
o rezervație de interes comunitar:

Denumire Localizare Suprafaţa
(ha) Categoria Anul declarării/acte de declarare

locale/naţionale

Locul
fosilifer
Gârbovu

Turceni 1 Rezervaţie
naturală

Decizia Cons. Popular Judeţean Gorj nr.
174/1982, Decizia Cons. Judeţean nr. 82/1994
Legea nr. 5/2000
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3. SITUAȚIA MEDIUL ECONOMIC

Cuvinte cheie: Industrie, agricultură, construcţii, turism, servicii, comerţ

3.1. Activitatea economică în zona Oraşului Turceni - scurt istoric

Încă din vremuri stravechi, localizarea Oraşului Turceni, configurația terenului, clima blândă
şi abundența de apă au permis locuitorilor să practice agricultura. Se cultivau cereale, în
special porumbul, orzul şi secara, mai târziu grâul, vița de vie, inul şi cânepa.

În zonele cu abundență de apă se cultivau legume, iar pe dealuri erau livezi întinse de pomi
fructiferi, în special pruni, meri şi ciresi. Acolo unde suprafețele deluroase au fost mai puțin
practicabile pentru culturi, s-a dezvoltat pe scară largă cresterea cornutelor - oi şi capre.

După anul 1900 îsi fac apariția relațiile capitaliste. Astfel, ocupația de bază a locuitorilor
rămane tot agricultura şi creşterea animalelor dar, pe lângă acestea, a inceput şi exploatarea
pădurilor, activitate în care încep să fie implicați din ce în ce mai mulți țărani. Totodată, apar şi
alte meserii specifice noii perioade: croitoria, cizmăria, fierăria, tâmplăria, rotăria etc. În
paralel, în această perioadă s-au menținut activitățile casnice de producție: prelucrarea lânii, a
părului de capră, a pieilor de animale şi a fuiorului de cânepă (cânepa, în special, se cultiva pe
suprafețe mari). În acelasi context s-a produs, mai târziu, şi firul de borangic.

Un aparent avânt al activității economice locale s-a produs odată cu împroprietărirea din 1945
şi desființarea mosierimii ca şi clasă socială. Situația, însă, s-a înrăutățit mult în momentul
cooperativizării forțate a agriculturii, când Gospodăriile Agricole colective au înglobat toate
suprafețele de pământ, uneltele agricole şi animalele.

În perioada anterioară anului 1989, unitățile economice de referință erau cele specifice
structurilor vremii:

 Staţiunea pentru mecanizarea agriculturii
A luat ființă în anul 1971 printr-o hotarare a Consiliului de Ministri din 1970, pentru o mai bună
deservire a unităților cooperatiste şi introducerea mecanizării în fermele zootehnice. Dotarea
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tehnică a stațiunii a fost treptat crescută, astfel că în momentul privatizării, în anul 1991,
stațiunea deținea peste 100 de tractoare şi masini agricole, având capacitatea de a executa
lucrări agricole de mare complexitate. În prezent, potrivit datelor furnizate de www.mfinante.ro,
numărul de angajați s-a redus destul de mult, ajungând la o medie de 8 salariați în 2009.

 Întreprinderea Agricolă de Stat
A luat ființă în comuna, pe atunci, Turceni, în anul 1971 şi deținea suprafețe agricole pe
teritoriul a 10 comune, cu un total de 4868 ha, precum şi 5 ferme. Odată cu anul 1990, a
fost lichidată activitatea.

 Cooperativa Agricolă de Producție
Începând cu anul 1961, pe raza comunei Turceni, au funcționat două cooperative agricole de
producție. Una se afla în satul Turceni şi deținea 212 ha teren cu 132 de gospodării (familii),
iar alta în Garbov, şi deținea 300 ha teren şi 161 familii. Până la sfârsitul anului 1962, întreaga
suprafață a fost colectivizată. Forța de muncă a fost, înainte de anul 1972, excedentară în
aceste cooperative agricole de producție. După acest an, însă, odată cu înființarea Termocen-
tralei, o bună parte a persoanelor apte de muncă au părăsit agricultura şi s-au angajat fie la
Termocentrală, fie în unități adiacente acesteia, fie la exploatările miniere Rovinari, Motru şi
Mătăsari. Odată cu schimbările economice din perioada anilor 1990, cooperativele agricole de
producție au fost desființate şi locuitorii împroprietăriți.

 Cooperatia de Consum
Cooperativele de consum au fost înființate pentru facilitarea schimburilor de mărfuri între
mediul rural şi cel urban şi satisfacerea nevoilor de prestații de servicii ale populației. În
cazul Cooperativei de Consum din Turceni, acest lucru s-a realizat şi prin intermediul unei
retele de producție către populație. Astfel, erau organizate ateliere de reparații radio tv,
croitorii, frizerii, cizmării, ateliere foto, rame şi geamuri, sifonarii etc.

Toti în cadrul acestei rețele de producție, în anul 1976 a fost dată în funcțiune o fabrică de
pâine ce asigura aprovizionarea şi pentru localitățile învecinate. Activitatea cooperatistă a
continuat să se dezvolte până în jurul anului 1977 când, urmare a cererii de consum tot mai
mare din partea populației, s-au dezvoltat pe scară largă unitățile de comerț.

Primele trăsături caracteristice regiunilor urbane au fost apariția unor unități comerciale
specifice: un magazin tip gostat, o unitate agro-coop, două unități ILF, depozite de combustibil
şi de materiale de construcţii şi multe altele.

 Cooperativa de credit
Cooperativa de credit a luat ființă în Turceni în anul 1975 şi a fost constituită prin asocierea
din proprie inițiativă a locuitorilor în scopul sprijinirii membrilor asociați cu împrumuturi în
vederea satisfacerii unor nevoi materiale. Această instituție a contribuit la cresterea nivelului
de trai al populației prin creditele acordate pentru bunuri de folosință îndelungată şi pentru
între ținerea şi repararea locuințelor.

 Casa de Economii şi Consemnațiuni
Prima unitate de tip bancar din perioada comunistă, CEC-ul constituia singura modalitate de
depozitare şi economisire, dar şi de creditare, ceea ce a constituit încă un pas în procesul
de urbanizare.

 Termocentrala
O perioadă de accentuată prosperitate economică a început în anul 1981, când a fost pusă
în funcțiune aproape întreaga capacitate (7 grupuri din cele 8 planificate) a Termocentralei
Turceni, viitorul Complex Energetic. Conform proiectelor, puterea acestui obiectiv urma să
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fie de 2400 MW, iar amplasamentul a fost stabilit luându-se în calcul posibilitatea valorificării
lignitului din Bazinele Motru şi Rovinari şi existența apei necesare procesului de răcire, la
confluența Jiului cu Jilțul.

A fost o perioadă de real avânt economic, când s-a acordat o atenție deosebită nu doar
industriei, ci şi agriculturii, atât în sectorul vegetal cât şi în sectorul animal, şi s-au facut o serie
de eforturi de ameliorare a fondului funciar, mărirea suprafețelor irigate şi mecanizarea
complexă a majorității lucrărilor. Perioada de vârf în construcția acestui obiectiv a fost 1978-
1989, când numărul de salariați a fost de peste 4.500. Astfel, un prim efect al construirii
acestui complex energetic a fost acela că mare parte dintre locuitorii comunei care fuseseră
plecați pentru a găsi locuri de munca în altă parte, s-au întors pentru a se angaja în Turceni.
Treptat, Complexul Energetic a devenit, de departe, cel mai important angajator pe plan local.

 Întreprinderea de Rețele Electrice Turceni
Odată cu construcția termocentralei, legat de aceasta, între prinderea de Rețele Craiova a
înființat în Turceni un centru de rețele electrice care deservea Comuna Turceni şi alte 7 comune
învecinate. La momentul înfințării, erau deserviți peste 10.000 de consumatori casnici şi 450 de
consumatori din sectorul de stat şi cooperatist la acea vreme.

3.2. Economia locală pe sectoare şi ramuri de activitate

După transformările din anii `90, urmare a unui nivel redus al eficienţei muncii şi uneori chiar
a managementului defectuos, a intervenit o reducere a activităţii chiar şi în acele ramuri
industriale considerate caracteristice şi tradiționale pentru Turceni.

Astfel, în prezent, în Turceni se pot menționa următoarele sub-ramuri industriale:

 Industria energetică
Asa cum s-a menționat şi în paragraful anterior, de referință în activitatea economică a
Oraşului a fost şi continua să fie Termocentrala care, în anul 2004 a devenit, prin reorganizare
alături de Compania Națională a Lignitului, Complexul Energetic Turceni.

În prezent, Complexul deține în exploatare 5 grupuri din cele 8 inițial proiectate. Grupul nr. 8
a fost demontat şi valorificat, un altul este în valorificare şi un al treilea se află în conservare
pentru retehnologizare.

Potrivit datelor existente pe site-ul Complexului Energetic Turceni (www.eturceni.ro), în anul
2009 această unitate a deținut o cotă de piață de 11,6 %, a treia ca mărime după Hidro-
electrica şi Nuclearelectrica. Încă de la înființarea sa, Termocentrala a constituit elementul
central al dezvoltării comunei, mai tarziu a Oraşului, fiind, în primul rând, principalul angajator.
Acest lucru si-a pus permanent amprenta asupra nivelului de ocupare al forței de muncă
locale. În prezent numărul angajaților Complexului s-a redus prin concedieri substanțiale,
ceea ce creste presiunea pe piața forței de muncă locală, mai ales în condițiile în care Grupul
Scolar Industrial Energetic continuă să formeze noi generații de energeticieni.

 Construcții
La nivelul Oraşului, potrivit datelor existente pe site-ul Ministerului de Finanțe, exista un
număr suficient de mare de firme specializate în lucrări de construcții care îsi desfăsoară
activitatea atât pe plan local cât şi la nivel național. Oricum, o orientare preponderenta către
servicii prestate Complexului Energetic justifică numarul relativ ridicat al companiilor de
profil înregistrate local.
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 Comerț
În prezent, la nivelul Oraşului Turceni, cea mai mare pondere, ca şi domeniu de activitate, o
dețin societățile comerciale cu activități de comerț - peste 48% din totalul firmelor care, în
anul 2009, au depus situații financiare.

 Alte activități
Alte ramuri economice sunt slab reprezentate. Astfel, agricultura, desi o activitate cu tradiție
la nivel de oras, a intrat, în perioada ultimilor ani, într-un accentuat declin. Una dintre cauze
o constituie îmbătrânirea populației şi lipsa forței de muncă pentru acest domeniu.

Turismul este o alta activitate slab reprezentată la nivel de oras, consecință a lipsei obiectivelor
turistice majore. Singurul astfel de obiectiv este Mânăstirea Sfânta Treime din satul Strâmba,
deosebită prin vechimea sa şi prin faptul că este singurul asezământ din Eparhie care
realizează gama completă de vestimentație preotească. Desi de interes şi foarte vizitată de
turisti, mânăstirea nu beneficiază de o promovare adecvată, iar accesul este îngreunat atât
de starea drumurilor cât şi de lipsa indicatoarelor specifice. Atractivitatea mânăstirii este
scăzută şi de lipsa totală a spațiilor de cazare, atât în oras cât şi în satele aparținătoare.
Astfel, se poate afirmă ca potențial pentru dezvoltarea turismului există - în special a
turismului ecumenic - însă lipsa infrastructurii specifice reprezintă o problemă.

În continuare este prezentată structura companiilor în Turceni, în funcție de domeniul în
care îsi desfăsoară activitatea (potrivit datelor existente pe site-ul www.mfinante.ro, la nivelul
anului 2009).

Astfel, se poate constata o repartizare destul de dispersată pe ramuri industriale, existând
un număr foarte mic de companii (1-2) din unele domenii de activitate. Cea mai mare
pondere o dețin companiile cu activitate în domeniul comerțului ( 48% din totalul companiilor
active), urmate de companiile cu activitate în domeniul construcțiilor (13%).
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Un aspect pozitiv, dincolo de declinul înregistrat în ultima perioadă este acela că s-a reusit
atragerea unui investitor important - Lafarge Romania - care va construi o fabrică de Gips
carton. Astfel, se poate considera că, încet-încet, apar semnele unui avânt economic şi
industrial.

Din analiza datelor obținute de pe site-ul Ministerului de Finanțe, precum şi din sursele de
date deschise, a rezultat că structura mediului de afaceri în oraşul Turceni, din punct de
vedere al cifrei de afaceri declarate la sfârsitul anului 2009, este următoarea:
 Un număr de 78 de firme au depus situații financiare la decembrie 2009.
 Dintre acestea, un număr de 14 firme au raportat cifra de afaceri egală cu zero.
 Ponderea cea mai ridicată o dețin firmele cu cifră de afaceri cuprinsă între 0 şi 100.000

de Ron - 32,05%.
 pondere semnificativă o dețin şi firmele cu cifră de afaceri de peste 1.000.000 Ron -

8,97%.

Structura companiilor în funcţie de cifra de afaceri declarată la decembrie 2009 este
prezentată în graficul următor:

sursa: www.mfinante.ro

3.3. Structura ocupațională

Potrivit datelor comunicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, la
nivelul anului 2010 (decembrie) rata somajului în Oraşul Turceni era de 4,6%, înregistrându-se
un număr total de 1.799 de someri, din care doar 772 sunt someri indemnizați. Ca şi repar-
tiție pe sexe, din numărul total de someri, 52,49 % au fost bărbați şi 47,51 % femei.
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Ca şi nivel al ratei somajului, Oraşul se situează sub nivelul ratei somajului pe județ, care a
fost de 9,62 %, în scădere față de valoarea înregistrată tot la nivel județean în octombrie
2010, de 9,90%.

Dealtfel, la nivel județean, anii 2009 şi 2010 au fost marcați de o crestere accentuată a ratei
somajului, fapt ce poate fi pus pe seama efectelor crizei economice:

Anul 2006 2007 2008 2009 2010
Nivelul ratei somajului (%) 8,7 5,5 7,3 10,95 9,62

Sursa: www.gorj.anofm.ro

În ceea ce priveste structura somerilor în functie de ultima scoală absolvită, potrivit datelor
comunicate de AJOFM Gorj, se constată că ponderile cele mai mari le dețin absolvenții
liceului de specialitate şi ai scolii profesionale. Acest lucru se datorează faptului că, de-a
lungul ultimilor 30 de ani, economia Oraşului Turceni a fost una de tip mono-industrial,
depinzând în mare măsură de un singur agent economic important - Complexul Energetic.

Sursa: AJOFM GORJ

În cursul anului 2010, la nivelul biroului local AJOFM din Turceni au fost organizate cursuri
de calificare pentru ocupațiile lucrător în comerț, ospatar şi croitor. Se încearcă, astfel,
recalificarea şi reorientarea somerilor. În ceea ce priveste structura somerilor pe grupe de
vârstă, ponderea cea mai mare o deține grupa de vârstă 21-30 ani, care reprezintă 30,18%
din totalul somerilor, urmată de grupa de vârstă 31-40 ani care reprezintă 26,45% din total.
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Sursa: AJOFM GORJ

Faptul că cele două grupe de vârstă menționate mai sus dețin o pondere semnificatică,
ilustrează potențialul existent la nivelul pieței muncii locale şi necesitatea unor măsuri active
de reducere a somajului.

3.4. Proiecte propuse şi în derulare

La data prezentului raport au fost identificate şi analizate proiectele mature angajate de
către Primaria Oraşului Turceni, fie în pregatire, fie în asteptarea răspunsului de la
finanțator, fie în derulare, după cum urmează:
1. Amenajare piață urbanistică în zona biserică-liceu;
2. Înființare Eco parc în Oraşul Turceni - proiect aflat în evaluare, finanțare din Fondul de

Mediu;
3. Aqua Park, Oraşul Turceni, prin POR, Axa 5.2, Dezvoltare durabilă şi dezvoltarea

turismului, DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potențial turistic şi pentru cresterea calității
serviciilor turistice - proiect evaluat, aflat în lista de asteptare pentru finanțare.
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4. PATRIMONIU TEHNICO-EDILITAR

Cuvinte cheie: infrastructura, circulația, terenurile urbane, echiparea edilitară,
alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate,
alimentarea cu energie eletrică, telefonie, alimentarea cu căldură,
alimentarea cu gaze naturale, gospodăria comunală

4.1. Căi de comunicatie şi transport

Rețeaua de comunicație şi transport este formată pe raza localității Turceni din căi rutiere
(județene, națională) şi feroviară ce facilitează în continuare dezvoltarea durabilă.

4.1.1. Rețeaua de căi rutiere

Din punct de vedere al comunicației, teritoriul Oraşului Turceni are o bună accesibilitate atât
de la centrul judeţului, faţă de care se află la o distanţă de 55 km, cât şi din centrele oraşelor
Rovinari şi respectiv Târgu Cărbuneşti.

Reţeaua de căi rutiere din localitate, analizată în contextul legăturilor cu comunele învecinate
şi cu legăturile de transport judeţean, este formată din:
 D.J. 673, care face legătura cu D.N. 66, dar şi cu zona estică a Oraşului (bazinele

carbonifere Jilţ şi Motru şi comunele vecine);
 D.J. 674 care face legătura cu bazinul carbonifer Rovinari precum şi cu judeţul Hunedoara.

Pe tronsoanele de intravilan ale localităţilor lăţimea părţii carosabile este de 7,0 m, iar în
localitatea de centru Turceni, de o parte şi cealaltă a drumului judeţean există o zonă verde
intermitentă plantată de 1,5 m lăţime, după care urmează trotuarul cu o lăţime de 1,5 m. În
localităţile aparţinătoare şi chiar în anumite zone din localitatea Turceni lipsesc atât zonele
plantate cât şi trotuarele.

În afara căilor de comunicaţie ce aparţin celor două drumuri judeţene, localitatea Turceni
înregistrează drumuri interioare (cu regim de străzi) în lungime de 22 km, în general
nemodernizate cu lăţimi între 3 m şi 7 m, care sunt în stare nesatisfacătoare. Organizarea
reţelei este neregulată şi a apărut ca urmare a dezvoltării construcţiilor de locuinţe, cu
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excepţia străzilor din zona blocurilor colective a căror tramă este rectangulară şi care se pot
încadra în categoria II. Celelalte străzi se încadrează în categoria a III-a şi a IV-a tehnică
însemnând capacitate mică de circulaţie şi trafic redus. Parcarea autovehiculelor nu este
rezolvată corespunzător lipsind locurile special amenajate (cu excepţia zonei blocurilor de
locuinţe unde există şi parcări amenajate, dar insuficiente).

Localităţile aparţinătoare Oraşului Turceni sunt străbătute de drumul judeţean modernizat
D.J. 674, au o infrastructură şi un sistem rutier nesatisfăcător ca urmare a duratei de servicii
depăşite şi au de regulă două benzi de circulaţie însă lăţimea părţii carosabile variază între
4 m şi 6 m. În afara tronsoanelor de drum judeţean care constituie „strada principală” a acestor
sate se mai adaugă drumurile secundare locale în lungime de 2,8 km (Gârbov), 2,7 km
(Jilţu), 6,8 km (Murgeşti), 9,8 km (Strîmba Jiu) şi 3,6 km (Valea Viei). Toate aceste drumuri
au carosabilul alcătuit din balast, beton și asfalt, într-o stare pe alocuri necorespunzătoare.
În prezent, Consiliul Local Turceni are depuse documentații pentru accesarea de fonduri
pentru reabilitarea și modernizarea a 12,247 km de drumuri, prin asfaltare, în toate satele
aparținatoare de orașul Turceni. În ceea ce privește zona centrală de blocuri de locuințe, s-
au întocmit documentațiile pentru realizarea modernizării și reabilitarea rețelei de străzi în
lungime de cca 3.5 km de carosabil prin asfaltare, execuția de parcări și trotuare, amenajare
de spații verzi, pentru locuitorii din zona nouă de blocuri de locuințe. Drumul de acces la
Mănăstirea Dealul Mare în lungime de 3,3 km, a fost pietruit în anul 2008 și pe o lungime de
490 ml are sistem de scurgere a apei pluviale.

Calitatea căilor de comunicaţii rutiere (drumuri publice, drumuri locale şi străzi) este în general
nesatisfăcătoare, acestea necesitând pentru derularea în condiţii corespunzătoare a traficu-
lui de călători, o serie de lucrări privind modernizarea sau redimensionarea acestora ca şi a
căilor de acces. Propunerile de amenajare şi dezvoltare a reţelei de comunicaţii rutiere au
fost definite ca urmare a analizei situaţiei existente, a strategiilor Consiliului Judeţean - pentru
drumurile judeţene DJ 673 şi DJ 674 şi propunerilor Consiliului Local pentru străzile rurale
din localităţile apartinatoare (în ceea ce priveşte drumul naţional DN 66, acesta practic nu a
făcut obiectul unui studiu, fiind foarte scurt).

Starea îmbrăcăminţilor nu este bună nici chiar pe drumurile judeţene, astfel încât, pentru
administratorii drumurilor respective (Consiliul Judeţean şi Consiliul Local), trebuie să existe
preocupări de îmbunătăţire a acestei situaţii.

În lipsa unul studiu de circulaţie elaborat special pentru căile de comunicaţie rutieră au fost
analizate disfuncţionalităţile curente şi coroborate cu ultimele date de trafic înregistrate
oficial la nivelul ultimului recensământ pe drumurile judeţene (2866 vehicule pe DJ 674 şi
692 vehicule pe DJ 673), precum şi cu propunerile din Planul de Amenajare a Teritoriului
Judeţean (proiect elaborat de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Urbanism
şi Amenajarea Teritoriului - URBAN PROIECT Bucureşti); din analiza situaţiei existente
rezultă că în viitor elementele de trafic se menţin în aceleaşi limite (cu o uşoară tendinţă de
creştere) ca şi condiţiile de circulaţie în interiorul Oraşului.

Ca disfuncţionalităţi majore şi implicit măsuri care trebuie să stea în atenţia autorităţilor
locale se amintesc:
 reţea majoră de căi rutiere inadaptată la cerinţele traficului judeţean şi naţional;
 stare de viabilitate necorespunzătoare a drumurilor, prezenţa a numeroase puncte critice

pe traseele drumurilor naţionale şi judeţene cu trafic mare (traversarea localităţilor, treceri
la nivel, reducerea capacităţii portante din lipsa lucrărilor de întreţinere şi a depăşirii duratei
de exploatare etc.);

 străzi rurale cu profiluri înguste fără spaţii laterale pentru lărgiri;
 lipsa legăturilor directe interzonale şi a traseelor ocolitoare pentru traficul greu care afec-

tează în prezent toate localităţile ce compun Oraşul;
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 lipsa parcajelor amenajate, în special în zona centrală şi în vecinătatea instituţiilor publice;
 lipsa spaţiilor necesare pentru circulaţia pietonilor şi bicicliştilor îndeosebi pe drumul naţional

şi drumul judeţean.

Soluţia de reţea majoră proiectată se caracterizează prin păstrarea actualei trame a căilor
de comunicaţii ca şi a funcţiunilor acestora, deoarece în această etapă nu se poate pune în
discuţie realizarea de artere de circulaţie noi chiar dacă ar fi absolut necesare. Crearea unei
artere ocolitoare este imposibilă în acest moment, însă se impune în această etapă,
reabilitarea tuturor arterelor de circulaţie pentru asigurarea unei circulaţii coerente. Profilurile
transversale ale drumurilor publice din localităţile Oraşului sunt cele corespunzătoare
categoriei a lll-a, cu două benzi carosabile (5,50 - 7,00 m lăţime a carosabilului) şi trotuare
de minim 1,50 m şi de categoria a lV-a (cu o bandă carosabilă).

4.1.2. Rețeaua de căi ferate

Oraşul Turceni beneficiază de transportul de călători şi marfă pe cale ferată normală
asigurându-se atât legătura cu direcţia principală Craiova - Tg.Jiu cât şi pe o direcţie
secundară către Mătăsari, care deserveşte aproape în exclusivitate activitatea minieră. Staţii
de cale ferată pentru călători se găsesc la Turceni, Gîrbovu şi Jilţu. Pe aceasta secțiune de
cale ferată ciculă în mod curent trenuri „personal”, cu excepția unui tren „accelerat”, care
circulă pe ruta Bucuresti Nord - Târgu Jiu.

Din punct de vedere al amplasării față de rețeaua națională, calea ferată electrificată ce trece
prin Turceni este un tronson de legătură între traseele cu viteză sporită Craiova – Turnu
Severin - Timişoara şi Bucureşti - Piteşti - Râmnicu-Vâlcea - Sibiu - Deva - Arad, fiind
prevăzută a fi dublată şi electrificată (prin direcţiile de dezvoltare ale Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional). Însă aceste proiecte de investiții nu se prevăd a fi realizate în următorii
ani, datorită constrângerilor financiare la nivelul căii ferate, iar inițiativa privată de preluare în
administrare a unei secțiuni de infrastructură feroviară nu a fost încă formulată, cel mai
probabil din punct de vedere economic.

4.1.3. Transportul de persoane şi mărfuri

Circulaţia de tranzit foloseşte drumul naţional DN 66 pe o lungime foarte scurtă, la limita
estică a Oraşului şi aceasta constituie una din cauzele degradării părţii carosabile având în
vedere greutăţile agabaritice ale unor mijloace de transport care folosesc acest drum.

Transportul în comun - în general de tranzit - foloseşte reţeaua de drumuri existentă şi
îndeosebi drumul naţional şi drumurile judeţene, iar adăposturile pentru călători sunt
insuficiente şi necorespunzătoare. Pentru circulaţia pietonilor este necesară execuţia de
trotuare, pe toate arterele de circulaţie, din care o primă etapă să fie completarea acestora
în lungul drumurilor judeţene.

Deoarece nu există posibilităţi în următorii 5-10 ani să se separe funcţional traseele pe
categorii speciale de trafic pe această perioadă se vor folosi traseele existente pentru toate
categoriile de trafic.

4.2. Reglementări de urbanism

Intravilanul Oraşului Turceni însumează o suprafaţă de 960,72 ha10 stabilit şi aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Turceni nr. 11/2000.
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Din analiza situaţiei existente se remarcă o serie de disfuncţionalităţi majore:
 Ca şi suprafaţă în intravilan ponderea o deţine zonă de locuit şi funcţiuni complementare,

ceea ce este normal ca pondere, dar mai puţin corect ca suprafaţă, deoarece s-a
acceptat ca regulă generală o adâncime a intravilanului de 100 m, dar din analiza
modului cum sunt organizate gospodăriile, rezultă că mare parte din intravilan are
funcţiune exclusiv agricolă şi pentru nevoile de construcţii este suficientă adâncimea de
50-75 m; în acelaşi timp adâncimea exagerată a intravilanului de 100 m conduce, în
mod artificial la o densitate de locuire extrem de scăzută de numai 7,95 loc/ha intravilan.

 În acelaşi timp, adâncimea de 100 m a intravilanului influenţează negativ şi alte zone
funcţionale prin creşterea acestora (căi de comunicaţie, ape etc.) terenuri neconstruite
care deţin o suprafaţă şi o pondere destul de mare: 133, 58 ha, respectiv 43,70%.

 Un ultim aspect disfuncţional al acestui mod de dimensionare a intravilanului îl constituie
faptul ca vor fi supuse impozitării ca terenuri în intravilan importante suprafeţe de teren
care vor avea, în continuare, folosinţă agricolă.

Bilanţul teritorial pe categorii de folosinţă care se prezintă astfel:

Total localitate Domeniul privat Domeniul public

Ha % Ha % Ha %

TOTAL GENERAL, din care 7893 100,00 4998 63,32 2895 36,68
TOTAL AGRICOL, din care 4418 55,97 4418 55,97 - -
- arabil 3507 44,43 3507 44,43 - -
- păşuni 590 7,48 590 7,48 - -
- fâneţe 6 0,06 5 0,06 - -
- vii 191 2,42 191 2,42 - -
- livezi 125 1,58 125 1,58 - -
TOTAL NEAGRICOL din care 3457 44,03 580 7,35 2895 36,68
- păduri 2703 34,25 231 2,93 2472 31,32
- ape 144 1,82 - - 144 1,82
- circulaţie 195 2,47 12 0,15 183 2,32
- construcţii 356 4,51 2,67 3,38 19 1,13
- neproductiv 77 0,98 70 0,89 7 0,09

Ca structură a zonelor funcţionale se constată o suprafaţă redusă pentru spaţiile verzi, de
sport şi agrement, deşi dotările publice includ şi astfel de spaţii (în mod deosebit şcolile),
însă, se poate aprecia că zonele de păduri care coboară până în vatra satelor pot constitui
şi zone de agrement naturale. Ca structură a intravilanelor este de remarcat faptul că în
general fiecare sat este constituit dintr-un trup principal, la care se adaugă trupuri mici cu
gospodării izolate sau cu destinaţie specială.

Din analiza zonificării funcţionale a intravilanelor localităţilor ce aparţin Oraşului Turceni,
rezultă o serie de disfuncţionalităţi şi implicit măsurile adecvate pentru remedeierea acestora:
 solicitările Consiliului local au fost aproape în totalitate de amplificare a intravilanelor

justificate prin cererile locuitorilor de a-şi realiza locuinţe în zone care au primit titluri de
proprietate asupra pământului; în general s-au introdus în intravilan zone care au avut
condiţii minime de construibilitate şi anume acces la o cale rutieră;

 în general prin amplificarea zonelor de locuit din intravilan gradul de ocupare a terenurilor
a scăzut astfel încât indicii realizaţi în Oraşul Turceni sunt sub cei realizaţi pe judeţ;
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 cu excepţia localităţii Turceni, este inexistentă zona amenajată de parcuri de odihnă şi sport
situaţie explicabilă pe de altă parte de lipsa unor terenuri din patrimoniul Oraşului care să fie
destinate acestei folosinţe, iar pe de altă parte de existenţa în imediata apropiere a intra-
vilanelor a unor zone împădurite ce pot fi folosite ocazional ca zone de agrement şi odihnă.

 s-au menţinut în intravilan suprafeţe importante de teren pe care au funcţionat unităţi
economice (îndeosebi agricole) şi organizări de şantier şi care în prezent nu au o
folosinţă bine precizată în ideea că vor putea fi oferite unor potenţiali investitori pentru
organizarea unor activităţi economice;

 au fost menţinute în intravilane cursurile de apă ce le treversează în ideea amenajării
acestora ca locuri de agrement ca şi pentru a permite consiliului local să îşi prevadă în
bugetele locale de lucrări de îndiguire a acestora pentru protecţia locuinţelor;

 zonele destinate activităţii de gospodărire comunală sunt în general reduse ca suprafaţă
deoarece, în cea mai mare parte, terenurile aferente reţelelor tehnico-edilitare sunt
incluse atât în zona de locuinţe cât şi în zona de circulaţie.

Intervenţiile în zonificarea funcţională au fost în general operate ca structură a intravilanelor
urmând ca prin planurile urbanistice zonale absolut necesare să se insiste pentru:
 creşterea indicilor de ocupare a terenului;
 sporirea confortului urban;
 îmbunătăţirea elementelor estetic-configurative;
 accentuarea caracteristicilor fizico-morfologice favorabile

4.2.1. Intravilane existente. Zonificare funcțională. Bilanțuri teritoriale

Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare precum şi pe baza solicitării administraţiei locale şi
a populaţiei, intravilanele tuturor localităţilor au fost reanalizate şi îmbunătăţite încercând
astfel să se răspundă tuturor solicitărilor legale; în esenţă, intravilanele tuturor satelor ce
compun Oraşul Turceni au suferit modificări, faţă de cele existente în prezent, lucru ce va
permite o îmbunăţire substanţială a indicelor de densitate a populaţiei. Chiar şi la data
elaborarii acestui raport, PUG-ul este în curs de revizuire şi consolidare.

Oraşul Turceni
Existent

Ha %

Locuinţe şi funcţiuni complementare 95,90 22,42

Zona centrală şi alte funcţiuni complementare de interes public 6,75 1,58

Unităţi industriale şi depozite 98,75 23,09

Unităţi agrozootehnice 8,75 2,05

Zona de parcuri, recreere, sport, turism 1,75 0,41

Căi de comunicaţii şi transport rutier 55,95 13,08

Căi de comunicaţii şi transport feroviar 1,65 0,39

Construcţii tehnico-edilitare 16,75 3,92

Gospodărie comunală/cimitire 2,50 0,58

Terenuri libere 136,75 31,97

Ape 1,75 0,40

Păduri - -

Terenuri neproductive 0,50 0,11

TOTAL INTRAVILAN 427,75 100,00
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Satul Gîrbovu
Existent

Ha %
Locuinţe şi funcţiuni complementare 22,10 42,82
Instituţii publice de interes public 2,25 4,36
Zona de parcuri, recreere, sport, turism 0,50 0,97
Căi de comunicaţii şi transport rutier 6,35 12,31
Căi de comunicaţii feroviare 0,35 0,68
Construcţii tehnico-edilitare 0,15 0,29
Gospodărie comunală/cimitire 0,40 0,78
Terenuri libere 18,80 36,43
Ape 0,35 0,68
Păduri 0,20 0,39
Terenuri neproductive 0,15 0,29
TOTAL INTRAVILAN 51,60 100,00

Satul Murgeşti
Existent

Ha %
Locuinţe şi funcţiuni complementare 36,50 33,38
Unităţi industriale şi depozite 6,10 5,58
Unităţi agrozootehnice - -
Instituţii publice de interes public 0,55 0,50
Căi de comunicaţii şi transport rutier 12,15 11,11
Construcţii tehnico-edilitare 0,15 0,14
Terenuri libere 52,80 48,29
Ape 0,65 0,59
Păduri 0,15 0,14
Terenuri neproductive 0,30 0,27
TOTAL INTRAVILAN 109,35 100,00

Satul Strîmba Jiu
Existent

Ha %
Locuinţe şi funcţiuni complementare 73,75 51,66
Unităţi industriale şi depozite - -
Instituţii publice de interes public 1,25 0,88
Zona de parcuri, recreere, sport, turism 0,75 0,53
Căi de comunicaţii şi transport rutier 24,90 17,44
Construcţii tehnico-edilitare 0,35 0,25
Terenuri libere 40,05 28,05
Ape 0,75 0,52
Păduri 0,25 0,18
Terenuri neproductive 0,20 0,14
TOTAL INTRAVILAN 142,75 100,00
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Satul Valea Viei
Existent

Ha %
Locuinţe şi funcţiuni complementare 22,50 50,90
Unităţi industriale şi depozite 3,50 7,92
Unităţi agrozootehnice 0,50 1,13
Instituţii publice de interes public 0,50 1,13
Căi de comunicaţii şi transport rutier 6,25 14,14
Construcţii tehnico-edilitare 0,15 0,34
Gospodărie comunală/cimitire 0,25 0,57
Terenuri libere 10,20 23,08
Ape 0,20 0,45
Păduri - -
Terenuri neproductive 0,15 0,34
TOTAL INTRAVILAN 44,20 100,00

Satul Jilţu
Existent

Ha %
Locuinţe şi funcţiuni complementare 11,25 21,91
Unităţi industriale şi depozite 4,85 9,44
Unităţi agrozootehnice 1,30 2,53
Instituţii publice de interes public 4,20 8,18
Zona de parcuri, recreere, sport, turism 1,40 2,73
Căi de comunicaţii feroviare 0,75 1,46
Construcţii tehnico-edilitare 0,10 0,19
Terenuri libere 26,95 52,48
Ape 0,35 0,68
Păduri - -
Terenuri neproductive 0,20 0,39
TOTAL INTRAVILAN 51,35 100,00

Ca particularităţi ale bilanţului intravilanelor sunt de remarcat următoarele:
 zona centrală a putut fi clar delimitată deoarece aici sunt concentrate cele mai importante

dotări publice;
 toate intravilanele permit autorizarea executării de construcţii conform reglementărilor

din regulamentul local de urbanism.

4.3. Gestiunea complexă a apelor

Localităţile ce compun Oraşul Turceni se întind de-a lungul cursului râului Jiu şi prezenţa
acestuia a constituit un element hotărâtor în dezvoltarea lor, dar uneori şi un pericol de inun-
daţii. Prin lucrările de amenajare hidroenergetică a râului Jiu s-au asigurat condiţii pentru ali-
mentarea permanentă cu apă de răcire a Complexului Energetic Turceni concomitent cu
realizarea unei centrale hidroelectrice şi a lucrărilor de apărare a localităţii împotriva inundaţiilor.
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4.3.1. Alimentare cu apă potabilă

Beneficiază de alimentare cu apă centralizată localitatea de centru Turceni în care s-au
realizat locuinţe colective de blocuri, restul localităţilor având asigurată alimentarea cu apă
potabilă din fântâni.

Sistemul de alimentare cu apă potabilă centralizată este format din sursa (9 puţuri forate din
care funcţionează de regulă 3 - 5 puţuri cu un debit de max. 15 l/sec.), reţea de aducţiune şi
distribuţie cu o lungime de 11,3 km (cu diametre de 300 - 500 mm), înmagazinare şi rezer-
voare de suprafaţă (1 x 1000 mc şi 1 x 500 mc) şi staţie de tratare (care nu funcţionează).

Numărul de abonaţi este de 1552 casnici şi 22 agenţi economici însă livrarea se face
discontinuu şi se datorează pierderilor mari de apă de pe reţea şi la consumatori. Pentru
îmbunătăţirea situaţiei se impune:
 reabilitarea întregului sistem de alimentare cu apă (sursă, aducţiune, distribuţie, înmaga-

zinare, tratare);
 remedierea defecţiunilor la consumatorii colectivi;
 restricţia folosirii apei potabile numai pentru nevoile casnice la consumatorii individuali.

4.3.2. Canalizarea şi epurarea apelor uzate

Localitatea Turceni beneficiază de reţea de canalizare menajeră la care sunt racordate în
mod deosebit locuinţele colective, reţea cu o lungime de 5,2 km.

Sistemul de canalizare menajeră este prevăzut cu un bazin de retenţie şi cu o staţie de
epurare mecanică (aflată în curs de execuţie, dar abandonată în anul 1990) care nu
funcţionează, astfel încât apele uzate sunt deversate netratate direct în emisar (râul Jiu).

Restul satelor aparţinătoare Oraşului Turceni sunt lipsite de canalizare centralizată cu
menţiunea că în satul Jilţ există o epurare locală pentru Spitalul neuropsihiatric. Astfel, drept
lucrări de primă urgenţă se impune reabilitarea sistemului de canalizare, finalizarea staţiei
de epurare şi dezvoltarea întregului sistem, cel puţin pentru localitatea Turceni.

4.4. Alimentarea cu energie electrică

Localităţile Oraşului Turceni dispun de o reţea corespunzătoare de alimentare cu energie
electrică: trei linii aeriene de 20 KV ce traversează teritoriul administrativ al Oraşului şi 11 posturi
de transformare aeriene şi înzidite, reţelele de mică tensiune având o lungime de cca. 20 km, iar
reţelele de joasă tensiune de cca. 42 km.
Pe teritoriul localității se află două surse de producere a energiei electrice, respectiv centrala
hidroelectrică amplasată pe rîul Jiu în amonte de localitatea Turceni, cu o putere instalată de
9,9 MWh şi CET Turceni cu o putere instalată de 8 x 330 MWh (aceasta din urmă pulsează
energie electrică în sistemul naţional prin reţelele LEA 20 KV - PA Turceni, LEA 20 KV - PT
Turceni - Sărdăneşti şi LEA 20 KV Turceni staţia 400 KV Turceni).

În condiţiile menţionate mai sus se apreciază că alimentarea cu energie electrică a localităţilor
este corespunzătoare.

4.4. Alimentarea cu agent termic şi gaz metan

Oraşul Turceni are finalizată de curând investiția în distribuţia de gaze pentru toate localităţile
aparținătoare, astfel încât fiecare gospodărie are posibilitatea de a beneficia de încălzire şi
preparare a apei calde cu ajutorul centralelor termice. În fapt, sistemul de alimentare cu
căldură (termoficare) este încă centralizat, asigurând agentul termic numai pentru blocurile
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de locuinţe colective cât şi pentru unele instituţii publice şi de servicii, agentul termic fiind
asigurat de CET Turceni prin intermediul a două puncte termice 2 x 5 Gcal/h şi o reţea de
termoficare în lungime de 5,2 km.

Deoarece în funcţionarea sistemului de încălzire se înregistrează numeroase deficienţe se
impune realizarea unui ansamblu de măsuri şi lucrări:
 desfiinţarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor termice în condiţiile folosirii unor materiale

termoizolante moderne şi a unui sistem automat de urmărire a funcţionării acestuia;
 modernizarea punctelor termice;
 urmărirea permanentă a calităţii agentului primar (debit, temperatură)

4.5. Gospodărie comunală

Pentru nevoile de gospodărire comunală ale unei localităţi cu locuinţe colective există
organizat un serviciu public care nu reuşeşte însă să cuprindă totalitatea problemelor. Una
din problemele cele mai dificile ce trebuie să se soluţioneze este realizarea colectarii selec-
tive într-un ritm permanent şi utilizarea depozitelor de deseuri în conformitate cu legislatia în
vigoare, după cum a fost prezentată anterior. În acelaşi timp s-au făcut propuneri pentru
extinderea cimitirelor (unde este cazul) şi realizarea unui cimitir nou în localitatea Turceni.

4.6. Proiecte propuse şi în derulare

La data prezentului raport au fost identificate şi analizate proiectele mature angajate de
către Primăria Oraşului Turceni, fie în pregătire, fie în asteptarea răspunsului de la
finanțator, fie în derulare, după cum urmează:
1. "Îmbunătățirea infrastructurii de apă şi apă uzată în Oraşul Turceni, Județul Gorj" prin

Programul "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare,
a stațiilor de tratare a apei potabile şi stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile de
până la 50.000 de locuitori finanțat de CNI.

2. “Reabilitare şi extindere sisteme de alimentare cu apă şi canalizare în Oraşul Turceni şi
satele aparținătoare Murgesti, Gârbovu, Valea Viei, Strâmba-Jiu, Turcenii de Jos şi
Stolojani” prin H.G. 1517/2009 Ministerul Mediului şi Pădurilor.

3. "Înființare rețea canalizare şi stație de epurare în satul Murgesti, aparținător Oraşului
Turceni, Județul Gorj" prin programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme
integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare şi stații de epurare.

4. „Eficientizare consum de energie termică la Spitalul Orăsenesc Turceni, prin Programul
de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează
energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la
îmbunătățirea calității aerului, apei şi solului”, Administrația Fondului pentru Mediu.
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5. CAPITALUL SOCIAL, CULTURAL ŞI ŞŢIINŢIFIC

Cuvinte cheie: Fenomene demografice, sănănate publică, învăţământ şi orientare
profesională, asistenţă socială, cultură şi artă, religie şi spiritualitate,
siguranţa cetăţeanului, convieţuire etnica, societatea civilă.

5.1. Scurt istoric al  vieţii sociale, culturale şi şţiinţifice

Primele mărturii documentare privind învățământul de stat organizat pe teritoriul localității
Turceni datează din 1840. Din aceste documente - cataloage şi scrisori, tabele cu elevi,
bonuri de materiale etc. - rezultă existența în Turceni a unei scoli primare de băieți.

Ulterior anului 1860 apar alte mărturii documentare care atestă existența în fiecare sat a
câte unei scoli primare în care funcționau între 1 şi 4 învățători.

Scoala din centrul localității (satul central Turceni) s-a construit în perioada 1924-1926.
Aceasta era un local modern pentru acea vreme, cu 4 săli de clasă şi cancelarie. În această
cladire, scoala a funcționat până în anul 1972 când este construită altă clădire.

Odată cu instituirea, în 1948, a ciclului primar obligatoriu de 7 clase, în Turceni se mai
înființează 2 scoli - scoli elementare cu 7 clase - una în Turcenii de Sus, ce cuprindea elevi
din satele Turcenii de Sus, Jilțul, Stolojani, şi alta la Gârbov, ce cuprindea elevii din satele
Gârbov, Valea Viei, Strâmba şi Murgesti.

Alte două scoli elementare sunt înființate în anul 1961, una în Strâmba şi una în Turcenii de Jos.
După anul 1972, odată cu apariția Termocentralei, efectivele de copii au crescut simțitor, astfel
încât în această perioadă se mai construieste o scoală în satul Gârbov şi una în satul Murgeşti,
urmată de construirea, în anul 1975 a unei crese-cămin-grădiniță cu o capacitate de 350 locuri.

Liceul industrial cu profil energetic a luat ființă în anul 1982 funcționând, până în 1986, într-un
spațiu improvizat, până când a beneficiat de un local cu dotările necesare.

Activitatea culturală a îmbrăcat diferite forme, pornind de la manifestările tradiționale legate
de obiceiuri - colindele, pluguşorul, sorcova, capra - şi terminând cu manifestările culturale
organizate în căminele culturale şi unitățile de învățământ. Activitatea culturală în Turceni a
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luat amploare în anul 1986 când s-a dat în folosință o casă de cultură modernă pentru acele
vremuri, cu o capacitate de 450 locuri şi numeroase alte dependințe. În cadrul acestei case
de cultură si-au desfăsurat activitatea formațiilor artistice
din diverse domenii: teatru, dansuri, solisti vocali, instrumentişti etc.

5.2. Structura şi dinamica populaţiei

Desi localitatea Turceni are o atestare documentară de peste 500 de ani, reconstituirea
informațiilor privind numărul de locuitori în perioada anterioară secolului XX este foarte
dificilă, în lipsa unor surse statistice sigure şi complete. Abia în perioada de început de secol
XX au fost făcute recensăminte exhaustive, care oferă informații cu privire la aceste aspecte.

Astfel, pe baza datelor existente în Monografia Oraşului Turceni (sursa www.turceni.ro), asa
cum s-a menționat şi în capitolul 1, încă din 1530 se poate constata ca Turceni era o localitate
importantă, de vreme ce este dată de Pârvu, Ban al Craiovei, cu confirmarea lui Vlad Vodă,
spre stăpânire Mânăstirii Tismana. Se deduce, astfel, ca Turcenii aveau o populație destul de
numeroasă pentru acele vremuri.

În anul 1923, odată cu o nouă împărțire administrativă a teritoriului, Comuna Turcenii de Sus
avea o populație de 1.262 de locuitori (având în componență satele Turcenii de Sus, Stolojani
şi Jilțul), iar Comuna Turcenii de Jos avea 1.249 locuitori (având în componență satele
Turcenii de Jos şi Iliesti). Importanța localității, la acea vreme, este accentuată şi de faptul
că Turceni era plasă, cu resedința la Turcenii de Sus.

În timp, evoluția numărului de locuitori a fost relativ constantă, deoarece nu s-au înregistrat
miscări semnificative nici ca plecări, nici ca sosiri în localitate. Potrivit recensământului din
2002, Comuna, pe atunci, Turceni, număra 8.559 locuitori, pentru ca la 1 iulie 2007 să aibă
8.328, iar la 1 iulie 2008 să aibă 8.294 locuitori11.
Se poate observa o usoară scădere, ceea ce denotă un spor natural negativ.
Cei mai importanți factori care au dus la acest spor natural negativ sunt rata scăzută a
natalității şi reducerea numărului de persoane care se stabilesc în localitate - în special pe
seama reducerii drastice a numărului tinerilor care doresc să se stabilească aici, după
ultima scoală absolvită, fapt ce reflectă atractivitatea redusă a localității.

Structura populației pe grupe de vârstă ofera informații privind potențialul de muncă.
Ponderea principalelor categorii de vârstă oferă informații atât pentru starea actuală a
populației, dar şi potențialul acesteia în anii următori

Comparativ cu valorile la nivelul județului Gorj, prezentate în graficul alăturat, se poate observa
că în Turceni segmentul de vârstă 0-14 ani este mai slab reprezentat, în timp ce segmentul
vârstnic, peste 60 de ani, deține o pondere mai mare12. Faptul că grupa de vârstă a populației
active are o pondere mai mare este un lucru pozitiv, însă în perioada următoare, toate aceste
aspecte se vor concretiza într-o tendință accentuată de îmbătrânire a populației Oraşului.

Distribuția populației pe sexe indică, la nivelul anului 2002, un procent de 50,02% femei şi
49,02% bărbați. Este o proporție foarte echilibrată, apropiată de cea de la nivelul județului
Gorj de 48,61% femei şi 51,39 % bărbați.
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Numărul persoanelor care s-au declarat ortodocsi la recensământul din 2002 a fost majoritar
(99,22 %). Astfel, la nivelul Oraşului, structura populației în funcție de religia declarată este
următoarea: 13

Structura populatiei Oraşului Turceni după religie

Ortodoxă: 99,22%
Romano-catolică: 0,28%
Reformată: 0,01%
Penticostală: 0,11%
Greco-catolică: 0,01%
Baptistă: 0,02%
Adventistă de ziua a saptea: 0,01%
Altă religie: 0,34%

De-a lungul istoriei, nu se poate afirma cu tărie faptul că localitatea Turceni a fost ferită de
frământări politice, însă localizarea sa geografică a ferit-o de apartenența la mai multe state
sau de colonizări, asa cum s-a întâmplat cu alte localități din țară. Acest lucru se reflectă şi în
structura etnică a populației care este formată, în majoritate, din români - în proporție de
99,96%, potrivit datelor recensământului din 2002.

5.3. Servicii de asistenţă medicală

Primele initiative în ceea ce priveste asistența medicală organizată în Turceni datează din
anul 1924 când ia ființă circumscripția sanitară Turceni, care acoperea nevoile populației pe
o rază de peste 40 km. Inițial a funcționat în localuri închiriate, urmând ca în perioada 1936-
1981 să dețină un local propriu.

În 1981 în Turceni, la acel moment satul-centru al localității, s-a dat în folosință Spitalul
Comunal Turceni, cu o capacitate inițială de 350 de paturi14, care a deservit atât localitatea cât
şi regiunile învecinate, dat fiindcă deținea secții de interne, chirurgie, ginecologie, ortopedie,
radiologie etc, precum şi personal medical cu pregătire adecvată. În anul 2003, urmare a
schimbării statutului localității, Spitalul Comunal Turceni devine Spitalul Orăsenesc Turceni.

Un al doilea spital a fost înființat în anul 1971. Este vorba de spitalul de psihiatrie, cu o
capacitate inițială de 200 de paturi, amenajat într-un fost bloc de locuințe ce a aparținut
Stației Radio Craiova.
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În prezent, cele două spitale funcționează ca o singură unitate sanitară cu 2 secții. Potrivit
datelor furnizate de conducerea spitalului, în acest moment situația este următoarea:

 Secția de bolnavi acuți. Este situată în centrul Oraşului şi are următoarea structură:
o Secția medicină internă - 25 paturi;
o Secția cronici - 5 paturi;
o Compartiment pediatrie - 12 paturi;
o Compartiment obstetrica-ginecologie 13 paturi;
o Compartiment neonatologie - 3  paturi;
o Compartiment chirurgie generală - 10 paturi;
o Compertiment ATI - 5 paturi.

Totodată, secția de bolnavi acuți este dotată cu
 Cameră de gardă;
 Farmacie;
 Laborator analize medicale cu punct de lucru în ambulatoriul de specialitate al spitalului;
 Laborator de cardiologie imagistică medicală cu punct de lucru în ambulatoriul de spe-

cialitate al spitalului;
 Compartiment de prevenire şi control al infecțiilor nosocomiale;
 Cabinet asistentă scolar;
 Cabinet medical scolar.
În ambulatoriul de specialitate al spitalului, exista o serie de cabinete medicale:
 Cabinet medicină internă;
 Cabinet chirugie generală;
 Cabinet obstetrică-ginecologie;
 Cabinet pediatrie;
 Cabinet ORL;
 Cabinet oftalmologie;
 Cabinet recuperare, medicină fizică şi balneologie;
 Cabinet ortopedie şi traumatologie;
 Cabinet psihiatrie;
 Laborator analize medicale;
 Laborator radiologie şi imagistică medicală.

Totodată, secția de bolnavi acuți mai deține şi un un personal medical format din 12 specialisti
(interne, obstetrică ginecologie, pediatrie, chirurgie) şi încă 5 specialisti în formare (ortoped,
internist, pediatru, oftalmolog). Cazurile internate aici sunt, în proporție de 22%, accidente
de muncă de la Complexul Energetic.

 Sectia de bolnavi cronici. Este situată la periferie, de fapt este fostul spital de psihiatrie.
Aici sunt internați bolnavii psihici de pe raza întregului județ. Capacitatea secției este de
100 de paturi, dar numărul bolnavilor este mai mare - în prezent sunt internate 140 de
persoane - astfel că spitalul se confruntă cu o supra-populare.

Aceasta sectie este deservită de 3 medici specialisti - psihiatri - precum şi de cadre
medicale din secția de acuți care acoperă, prin rotație, necesarul de personal medical.

Din acest punct de vedere, spitalul se confruntă cu o problemă legată de lipsa cadrelor
medii datorită pensionării masive a asistentelor şi infirmierelor şi imposibilității înlocuirii
acestora.
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O alta problema a spitalului o constituie starea avansată de uzură a cladirii care este deja
inadecvată actului medical. Se impune mutarea acestei secții de psihiatrie într-un spațiu
adecvat, cu extinderea ei potrivit nevoilor.

Potrivit datelor existente pe site-ul Direcției Județene de Sănătate Publică Gorj
(www.aspgorj.ro), pe raza Oraşului Turceni funcționează 3 cabinete medicale cu speciali-
zarea medicină generală.

5.4. Învătământ, activităţi sportive

În prezent, învatamantul de toate gradele din Oraşul Turceni este concentrat într-o singură
entitate, Grupul Scolar Industrial Energetic Turceni, care cuprinde de la prescolari până la
clase de postliceale şi de maistri.

Grupul scolar a fost înființat în septembrie 1982, ca Liceu Industrial Energetic, iar în 1987 a fost
dată în folosință clădirea nouă, modernizată. Internatul, cu 4 nivele şi subsol, a fost dat în
folosință în anul 1988. Abia în 1992 liceul a devenit Grup Scolar Industrial energetic, cu
următoarele niveluri de scolarizare:
 Prescolar;
 Primar clasele I-IV;
 Gimnaziu cu clasele V-VIII;
 Liceu teoretic cu clasele IX-XII;
 Liceu tehnologic cu clasele IX-XII, învățământ de zi;
 Scoala de arte şi meserii (SAM), învățământ de zi;
 An de completare;
 Liceul tehnologic, ruta progresivă;
 Liceul tehnologic cu clasele XI-XIII, învățământ cu frecvență redusă;
 Scoala Postliceală de maistri;
 Programul „A doua sansă”.

În cadrul nivelului liceal, se regăsesc următoarele profile de studiu:
 Filiera tehnologică, profil tehnic cu specializarile mecanică şi electrotehnică;
 Filiera tehnologică, profil resurse naturale şi protecția mediului cu specializarea tehnician

ecolog;
 Filiera teoretică, profil real cu specializarea matematică-informatică;
 Filiera teoretică, profil sţiințele naturii.

Populația scolară a crescut de-a lungul anilor, atingând un maxim în anul 1990 – şi anume
1278 de elevi, după care a descrescut progresiv, până în anul 1998 când s-au înregistrat
686 de elevi. Ulterior, tendința a redevenit crescătoare, depăsindu-se, la nivelul anului 2006,
numărul de 2200 de elevi, în 96 de clase şi 12 grupe de prescolari.

În prezent, potrivit datelor furnizate de secretariatul acestei instituții, Grupul scolar are un
număr total de 3525 de elevi, în 124 de clase, a căror structură este redată în graficul următor:
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Structura elevilor dupa forme de invatamant
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La nivelul anului 2010, cea mai mare pondere în randul absolvenților a avut-o calificarea
Tehnician în automatizări. În graficul următor este reprezentată structura absolvenților
anului 2010 (pentru licelul tehnologic şi scolala de arte şi meserii) în funcție de calificarea
obținută:

Structura absolventilor anului 2010
in functie de calificare
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constructii
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Sudor

Astfel, se poate observa că, dintr-un total de 246 absolvenți, 20,33 % au fost în calificarea
„tehnician în automatizări”, urmați de 10,98% în calificarea „lucrător în electromecanică”.

În cadrul Grupului Scolar Industrial Energetic sunt acordate mai multe tipuri de burse, unui
număr total de 257de elevi, după cum urmează:
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 Burse sociale - 26 elevi;
 Burse „Bani de liceu” - 152 elevi;
 Bursa Dinu Patriciu „Inventează-ți viitorul” - 4 elevi;

 Burse de merit - 31 elevi;
 Burse de boală - 13 elevi;
 Burse orfani - 31 elevi.

În plus, 2 elevi sunt asistați de către Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educațională
Gorj. Se poate observa o incidență mare a burselor cu caracter social, ceea ce reflectă un nivel
scăzut al veniturilor.

Situația cadrelor didactice, pe forme de învățământ, este următoarea:
Nr.
Crt. Forma de învățământ Total cadre

didactice
Din care

Titulari Suplinitori
1 Prescolar 16 14 2
2 Primar 22 22 0
3 Gimnazial 40 40 0
4 Liceal 82 54 28

Total personal didactic 160 130 30
5 Personal didactic auxiliar 9 - -
6 Personal nedidactic 22 - -

Total personal auxiliar şi nedidactic 31
TOTAL GENERAL 191

Se constată o pondere semnificativă (81,25%) a cadrelor didactice titulare în totalul cadrelor
didactice. Acest lucru înseamnă, în primul rand, stabilitate şi continuitate pentru elevi, ceea
ce aduce un plus de valoare în nivelul pregătirii acestora. În ceea ce priveste pregătirea per-
sonalului didactic, 41,87% dețin gradul I, 18,75% dețin gradul II, 33,13% dețin definitivatul şi
doar 6,25% sunt fără definitivat.
Grupul scolar deține 5 clădiri cu:
 8 săli de clasă pentru învățământul prescolar;
 9 săli pentru învățământul primar (localizate în 2 clădiri);
 38 săli pentru învățământul gimnazial şi liceal;
 3 laboratoare de informatică;
 5 cabinete de specialitate (fizică, biologie, discipline tehnice, geografie, cabinet fonetic);
 4 ateliere;
 O sală de sport cu suprafață de 800 mp (150 locuri);
 Un teren de sport cu suprafață de 3.500 mp;
 Un spațiu de joacă.
Ca şi spații auxiliare, la nivelul anului 2010, existau:
 O bibliotecă scolară cu un fond de carte de 25.788 volume;
 Un centru de documentare şi informare;
 10 dormitoare;
 O bucătarie;
 18 spații sanitare;
 6 spații depozitare materiale didactice.

În cadrul Grupului scolar au fost şi sunt derulate o serie de proiecte de maxim interes pentru
elevi, cum sunt:
 Armonie în diversitate – proiect de parteneriat național;
 Global English – parteneriat instituțional cu British Council;
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 Cartea, comoara de înțelepciune – proiect educațional în parteneriat cu Casa Corpului
Didactic Tg. Jiu şi Biblioteca Județenă Christian Tell Tg Jiu;

 Si visele noastre devin realitate – proiect de parteneriat eduațional cu Centrul Scolar
pentru Educaţie Incluziva Tg Jiu;

 Sănătate, artă şi stil în alimentația cotidiană – parteneriat național cu liceul Valeriu
Braniste din Lugoj;

 Copilul, scoala şi părinţii – proiect educativ de parteneriat cu părinții;
 Nu violenței – proiect educațional derulat cu sprijinul Primăriei, Consiliului Local, Poliției

şi Poliției Comunitare;
 Artă pentru artă – proiect educațional derulat în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local

Turceni, Comitetul de părinti, Consiliul Elevilor;
 Să învățăm împreună – proiect educațional derulat la nivelul Grupului Şcolar.

În acest moment Grupul Scolar Industrial Energetic Turceni se confruntă cu o serie de
disfuncționalitati în activitatea sa. Cele mai importante dintre acestea, identificate în urma
discuțiilor cu reprezentanții acestei instituții, sunt:
1. Resursele financiare sunt insuficiente activității derulate;
2. Spațiul în care se desfăsoară activitatea este insuficient în raport cu numărul de clase şi de

elevi;
3. Exista un procentaj mare de elevi ce manifestă dezinteres față de învățământ, în general

(concretizat într-un număr de 10 elevi ce au abandonat scoala în anul scolar 2009-2010);
4. Dotarea salii de sport cu aparatură sportivă este necorespunzătoare;
5. Mijloacele de comunicare cu părinții sunt insuficient dezvoltate;
6. La nivelul întregii țări, învățământul se confruntă cu o subfinanțare accentuată;
7. Lipsesc cu desăvârsire parteneriatele cu agenții economici, fapt ce-si pune amprenta în

primul rând asupra nivelului de calificare al absolvenților, dat fiindcă, în prezent, nu mai
există nici o posibilitate de a efectua practica în unități specializate, adecvate profilului
fiecarei clase;

8. Lipsesc motivațiile de a continua studiile, în special pentru absolvenții de liceu.

5.5. Protecţie socială

În conformitate cu evidențele Consiliului Local, pe raza Oraşului Turceni situația serviciilor
de asistență sociață este următoarea:
 27 de asistenți personali pentru persoanele cu handicap;
 Indemnizații sociale sunt acordate pentru 8 persoane;
 65 de familii au depus dosarele pentru asistență socială acordata în cazul veniturilor

mic;
 Sunt acordate 300 de alocații complementare pentru copii provenind din familii cu mai

puțin de 200 ron venit pe membru de familie;
 200 de copii beneficiază de alocații monoparentale;
 Subvenții pentru gaze sunt acordate către 250 de familii, iar pentru lemne către 463 de

familii;
 Ajutoarele umanitare sunt acordate de Primărie în baza cererilor depuse şi a dosarelor

aprobate în consiliul local.

Un aspect mai puțin favorabil este inexistența pe raza Oraşului a centrelor de plasament,
caminelor de bătrâni sau a centrelor de zi şi de noapte de orice fel
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5.6. Potenţial cultural

Unul dintre principalele puncte de interes în domeniul cultural este Biblioteca Orăsenească ce
deține un fond de carte de 7400 de volume din toate domeniile – beletristică, economie, volume
scolare şi în mai mică măsura ediții tehnice şi medicale. Accesul se face pe bază de
abonament. Există, astfel, potrivit evidențelor, un număr de 450 de cititori activi, în majoritate
elevi şi studenți (250), funcționari (50), muncitori (100), casnice + someri + pensionari (50).

Tot echipa bibliotecii se ocupă şi de elaborarea publicației locale – Monitorul de Turceni – ce
apare o dată pe lună, editată în 3.000 de exemplare şi distribuită gratuit în primărie, magazine,
scoli şi alte puncte de interes. Împreună cu personalul bibliotecii, la elaborarea Monitorului de
Turceni colaborează şi elevii grupului scolar, personalul casei de cultură şi instituții publice
(primăria, spitalul, poliția etc.).  Nu mai există alte publicații la nivel local.

Un alt punct de interes în domeniul cultural este Casa de cultură a Oraşului, caracterizată
printr-o intensă activitate culturală ce reiese din numărul mare de festivaluri şi spectacole
derulate în cursul anului, după cum urmează:
 15 ianuarie - ,,Medalion Mihai Eminescu’’ program derulat în parteneriat cu GSIE Turceni

şi Biblioteca Orăsenească Turceni, cuprinzând concurs tematic, prezentare de referate,
recitare de poezie, expoziție de carte, muzică instrumentală;

 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Moldovei şi Țara Românească; în cadrul programului
va avea loc recitare de poezii tematice, sceneta ,,Păcală şi Alexandru Ioan Cuza’’, iar la
sfârsit se va juca Hora Unirii;

 14 februarie - Miss şi Mister Valentine’s Day spectacol concurs în cadrul căruia se va alege
cea mai frumoasă pereche de îndrăgostiți a anului 2011;

 24 februarie - ,,Dragobetele - sărbătoarea dragostei la români’’, spectacol cu prezentare
de obiceiuri şi tradiții, muzică şi dansuri populare;

 01 martie -,,Marțisorul – tradiție şi modernism’’, eveniment ce constă în expoziții de
mărțisoare realizate de copii;

 08 martie -,, Ziua internațională a femeii’’ , spectacol artistic dedicat femeii;
 09 martie -,,Spring Day’’, curațenie de primavară;
 01 aprilie -,,Ziua Pacălelilor’’concurs interactiv de bancuri şi anecdote;
 18-20 aprilie – Festivalul de satiră şi umor ,,Al.C.Calotescu Neicu’’ - proiect realizat în

parteneriat cu CJCPCT Gorj, cuprinde: concurs de epigrame, expoziții de caricatură,
cuplete, turnir epigramistic, festivitate de premiere;

 24 aprilie ,,Sfintele Pasti la români’’- spectacol artistic şi concurs de încondeiat ouă;
 2-9 mai ,,Săptămâna tineretului’’- concursuri şi programe artistice;
 01 iunie -,,Ziua Internațională a copilului’’- teatru pentru copii;
 16-18 iulie -,,Zilele Oraşului Turceni : Spectacol artistic de muzică şi dansuri populare,

concurs Tip Top Minitop, teatru, spectacol dans modern şi Festival de folclor ,,Pe
dunghita Jiului’’;

 1 Decembrie -,,Ziua națională a României’’;
 24-26 decembrie ,,Crăciunul …amintiri şi obiceiuri’’ program artistic realizat de toți artisţii

care activează în cadrul instituției.

Tot în cadrul Casei de cultură se desfăsoară şi o serie de cursuri şi activități artistice gratuite
pentru localnici:
 dans modern şi de societate / săptămânal;
 dans popular / săptămânal;
 canto muzică populară şi orgă / săptămânal;
 nai şi fluier / săptămânal;
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 fitness/culturism inițiere/zilnic;
 canto muzică usoară şi chitară / săptămânal;
 teatru / săptămânal;
 arte plastice / săptămânal.

Totodată, la nivel local îsi desfăsoară activitatea şi o serie de formații artistice:

 Ansamblul ,,Brauletul’’ al Casei de Cultură Turceni a luat ființă în anul 2006, la inițiativa
dansatorului profesionist al Doinei Gorjului Marian Stelea (coregraful ansamblului) şi al
directorului Casei de Cultura Turceni din acea perioadă - Bicau Costin, demonstrând prin
rezultatele obținute că localitatea Turceni este o importantă sursă furnizatoare de talente.
Din palmaresul ansamblului fac parte participări la festivalele județene şi interjudețene
(Fest. Liviu Dafinescu de la Tg. Jiu, Fest. ,,Cântecului şi portului popular’’ de la Tismana,
Fest. ,,Pomul Vieții’’ de la Bals, ,,Focul lu’ Sumedru’’ de la Topoloveni (Arges), ,,Urcatul
oilor la munte’’ de la Novaci, Fest. ,,Primăverii şi dragostei’’ de la Mioveni etc.), naționale
(locul I la concursul ,,Dobroge mândră grădină – Constanța) şi internaționale (două
participări în Turcia la ,,Festivalul Internațional de Folclor pentru Tineret’’ - Cipru, Grecia).

 Grupul instrumental nai şi fluier condus de doamna instructor Sandru Oana a avut
posibilitatea afirmării pe scena Casei de Cultură Turceni, Călăraşi, Rovinari. Au obținut
locul I la festivalul concurs ,,Pe Dunghița Jiului” categoria grup instrumental, iar individual
au fost premiați la concursuri Matei Florentina Cristina - nai şi Matei Emil Marian - fluier.

 Trupa de dans modern ,,ELECTRIK’’ a evoluat pe scenele din Craiova, Cărbunesti,
Tg. Jiu, Rovinari, Turburea etc.

În ceea ce priveste posibilitățile de petrecere a timpului liber, cu excepția Bibliotecii şi a
Casei de Cultură, nu sunt alte opțiuni la nivelul Oraşului şi localităților aparținătoare.

5.7. Religie

Potrivit recensământ din 2002, populația din Turceni este aproape în totalitate de cult ortodox.
Pe raza Oraşului şi a localităților aparținătoare sunt, în acest moment, 6 lăcasuri de cult:
 Biserica ortodoxă din satul Gârbov;
 Biserica de lemn din satul Strâmba (ortodoxă);
 Mânăstirea Sf. Treime din satul Strâmba – monument istoric, lăcas de mare interes

pentru turisti (ortodoxă);
 Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Turceni (ortodoxă);
 Biserica Sf. Parascheva din Turceni (ortodoxă);
 Casa de rugăciuni Adventistă din Turceni (adventistă).

5.8. Siguranţa cetăţeanului

În oras exista poliție orăsenească şi politie comunitară. Totodată, există şi o Gardă de
intervenție a Pompierilor. În general, nu există probleme majore de contravenții şi încălcări
ale legii în raza localității.

5.9. Societatea civilă

La nivelul comunitaţilor locale, societatea civilă este reprezentată de structurile asociative de tip
organizaţii non-guvernamentale. Rolul societaţii civile (la orice nivel, ONG - uri, sindicate,
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patronate) este important prin prisma promovării valorilor democratice şi ca factori ce dinami-
zează şi îmbunătăţesc viaţa social culturală a oraşului, contribuind ca factori suport în procesul
de dezvoltare regională. În relaţia cu administraţia publică şi cu reprezentanţii mediului de
afaceri din zonă, aceste organizaţii ar trebui sa reprezinte parteneri viabili care desfăşoară
actiuni şi programe în sprijinul comunităţii. La data prezentului raport, pe raza Oraşului Turceni
şi a localităților aparținătoare nu există organizaţii non guvernamentale active.

5.10. Proiecte propuse şi în derulare

1. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de Cultură din Oraşul Turceni, Județul Gorj
prin Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale
şi dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban 2008-2010-CNI;

2. Bazin de înot oras Turceni, prin Programul “Bazine de înot” Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului;

3. „Modernizare, extindere şi reabilitare a Campusului Grup Scolar Industrial Energetic
Turceni, Județul Gorj, prin Axa prioritara 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale/
Domeniul major de interventie 3.4.: Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă;

4. Construire Baza Sportivă Multifuncțională Oras Turceni, prin programul de dezvoltare a
infrastructurii şi a unor baze sportive;

5. Dezvoltarea Capitalului uman şi a Capacității Administrative în cadrul Consiliului Local
Turceni prin PO DCA Axa prioritara 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale mana-
gementului ciclului de politici publice. Domeniul major de intervenție 1.3: Îmbunătățirea
eficacității organizaționale.
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6. ADMINISTRAȚIA ŞI SERVICIILE PUBLICE

Cuvinte cheie: organizarea administrației publice, rolul politicilor publice

6.1. Structura şi disponibilul de resurse

Dezvoltarea localității Turceni a fost mai accentuata după momentul transformării din comună
în oras, adăugându-se, treptat, caracteristicile specifice mediului urban. În prezent, această
tendință de dezvoltare este continuată, punându-se accent deosebit pe dezvoltarea
mediului economic şi infrastructură.

În prezent, persoanalul ce formează aparatul administrației publice locale îsi desfăsoară
activitatea într-o clădire ce a fost inaugurată în anul 1999. Echipa Primăriei este formată din
oameni bine pregătiți, dinamici şi competenți, dintre care o mare majoritate au participat
recent, la diferite cursuri şi perfecționări. Există, bineînteles, necesitatea permanentă de
dezvoltare profesională în vederea menținerii unui standard ridicat. Deosebit de necesară, în
contextul actual, ce presupune valorificarea tuturor oportunităților apărute, este perfecționarea
şi specializarea continuă a specialistilor, în vederea dezvoltării cunostințelor privind
managementul de proiect, politicile publice, abilitățile de comunicare etc.
Spre pildă, capacititea personalului propriu în desfăsurarea proiectelor de interes local se
poate evidenția prin rezultatele înregistrate pe parcursul anului 2010, când au fost finalizate
o serie de proiecte, dintre care amintim:
 Atragerea unui investitor semnificativ, Lafarge Romania, ce va construi o fabrică de gips

carton în zona;
 Modernizarea pieței centrale prin realizarea unor spații comerciale moderne;
 Construirea unei Săli de sport la scoala din Strâmba Jiu;
 Reabilitarea rețelei de apă şi a rețelei de canalizare la blocuri;
 Continuarea amenajării urbanistice a străzilor;
 Construirea unui amfiteatru de vară;
 Reabilitarea termică a blocurilor;
 Construirea stadionului şi a sălii de sport;
 Colectarea selectivă a deseurilor;
 Închiderea gropii de gunoi;
 Reabilitarea drumurilor de tarla;
 Refacerea canalelor de scurgere a apei.
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6.2. Politicile publice privind dezvoltarea

O problemă esențială a Primariei este legată de faptul că în oras există o accentuată poluare
a aerului, apelor de suprafață şi a solului ca urmare a activităților de tip industrial desfăsurate
în zonă.

Astfel, zonele care sunt foarte afectate de activitățile industriale necesită din partea Administra-
ției Locale politici susținute de reabilitare, revitalizare, reintroducere în circuitul economic.
Trebuie, de asemenea, avut în vedere modul în care alocările bugetare acordă prioritate
uneia sau alteia dintre problemele actuale, astfel încât să se păstreze un echilibru între re-
zolvarea problemelor sociale, susținerea inițiativei private, diversificarea activității economice
şi susținerea unei dezvoltări durabile. Nu în ultimul  rând, politicile şi strategiile de dezoltare
ale primăriei trebuiesc alcătuite în concordanță cu documentele de planificare şi reglemen-
tare teritorială, în principal cu Planul urbanistic general, în privința respectarii zonelor func-
ționale, a construirii rețelelor edilitare, respectarea regulamentelor urbane în acordarea
autorizațiilor de construire etc.

În prezent, Planul Urbanistic General valabil este cel elaborat în 1997 şi aprobat prin hotârare
a Consiliului Local în anul 2000. Astfel, PUG-ul existent este destul de vechi si, în mod auto-
mat, multe aspecte ale acestuia s-au modificat în timp. Este, astfel, necesară reactualizarea
PUG-ului, în vederea unei dezvoltări urbanistice durabile şi sistematice.

Desi din punct de vedere administrativ, asa cum s-a menționat anterior, Turceni-ul este oras,
multe din caracteristicile localității au rămas predominant rurale, cu un acces limitat la
servicii urbane. Astfel, sunt necesare a fi dezvoltate instituțiile specifice care să răspundă
cerințelor Oraşului în domeniile de interes – învățământ, sănătate, sport, infrastructură,
turism si, în mod special, încurajarea activității economice şi atragerea investițiilor străine.

Mai mult decât atât, administrația locală trebuie să-si organizeze eficient serviciile publice în
vederea adresării în continuare corect, coerent şi în timp util a problemelor şi nevoilor
cetățenilor. În vederea sprijinirii şi încurajării dezvoltării economice, se vor găsi soluții de
înființare a unor servicii de consultanță pentru valorificarea oportunităților de finanțare ce
pot rezolva unele probleme ale Oraşului, servicii de calificare şi recalificare, orientare şi re-
orientare profesională care să rezolve o altă mare problemă a comunității - somajul.
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II. POTENTIALUL COMUNITAŢII
ŞI DIRECŢII POSIBILE DE DEZVOLTARE

7. ANALIZA SWOT

7.1. Analiza Internă

Acest tip de analiză este foarte importantă în procesul planificării strategice deoarece a ţinut
cont de încadrarea Comunităţii în regiunea din care face parte, respectiv Regiunea 4 Sud Vest,
astfel încât atât punctele slabe cât şi cele tari să aibe o abordare regională şi să faciliteze
adresarea punctelor slabe şi transformarea acestora, prin oportunităţile apărute, în puncte tari.

În continuare sunt prezentate sintetic punctele tari şi cele slabe ale Comunităţii, prin comparaţie
directă cu cele ale regiunii din care face parte, respectiv Regiunea de Devoltare 4 Sud Vest.

7.1.1. Puncte tari

7.1.1.1. Dezvoltare urbană, infrastructură, energie şi protecţia mediului

Oraşul Turceni Regiunea 4 SV
 Amplasare la convergenţa drumurilor judeţene ce

leagă Tg Jiu (Gorj), Filiaşi (Dolj) şi Strehaia
(Mehedinţi)

 La distanţă relativ mică de Aeroportul din Craiova
 Oraşul este amplasat pe ruta feroviara judeţena şi

în proximitatea unui nod important de cale ferata
(Craiova)

 Buna accesibilitate spre resedinţa judeţului (Tg. Jiu)
cat şi la alte comunităţi urbane importante -
Craiova, Rovinari şi Târgu Carbuneşti

 Cea mai mare termocentrală din ţară este contruit
în cadrul UAT

 Zonele împădurite coboară până aproape de vatra
localităţilor - zone naturale cu potenţial de agrement

 Este introdus sistemul de colectare selectivă a
deşeurilor

 Reţeaua de distribuţie a energiei electrice acopera
întreg teritoriul Oraşului

 Exista retea de alimentare cu gaze naturale la
nivelul între gului oraş

 Regiune de tranzit cheie între Banat şi
Muntenia (Bucureşti)

 Infrastructura de transport (reţea de drumuri)
bine dezvoltată în comparaţie cu media naţio-
nală, dar concentrată doar în anumite zone

 Reţea de distribuţie a energiei electrice bine
dezvoltată

 Localizata la intersecţia a două dintre cele
trei coridoare europene care traverseaza
România

 Cel mai important furnizor de energie din
ţară, atât din surse neregenerabile cât şi
regenerabile

 Calitatea aerului şi a apei în zonele de munte.
 Creştere a interesului faţă de domeniul

mediului
 Existenţa unui important cadru natural

nepoluat

7.1.1.2. Dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri
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Oraşul Turceni Regiunea 4 SV
 Existenţa în localitate a unui mare agent

economic în domeniul energiei - Complexul
Energetic Turceni

 Potenţial seminificativ din perspectiva forţei
de muncă specializată pentru activităţi de
producţie, construcţii şi cele conexe

 Clima blândă, temperat continentală, cu o
buna circulaţie a aerului, favorabilă agricul-
turii; potenţialul agricol este semnificativ

 Costuri scăzute pentru terenurile agricole
 Forţă de muncă disponibilaă - factor favorabil

atragerii unor noi investitori în zonă
 Comunitate de afaceri restrânsă, unde toţi

actorii locali, sau cea mai mare parte a lor,
sunt în relaţii economice sau pot fi
dezvoltate cu usurinţă

 Cel mai mare producator de energie din
România cu resurse energetice regenerabile;

 Regiunea este bogată în resurse minerale
(carbune, izvoare minerale, roci de construcţie);

 Industria lemnului (Subcarpaţii Olteniei) şi serviciile
de transport din regiune sunt competitive;

 Întreprinderile mici şi mijlocii activează ca şi
creatori de locuri de muncă

 Confecţii şi textile, produse din lemn şi metale
(aluminiu) competitive pe piaţa externă

 Tradiţie în industria electrotehnică, chimică şi
constructoare de maşini (forţă de muncă pregatită)

 Zona cu potenţial agricol semnificativ. Existenţa
unui însemnat număr de centre de cercetare şi
de staţiuni experimentale specializate în domenii
agricole (vin, mere, cartofi)

7.1.1.3. Resurse umane, inclusiv dezvoltare şi protecţie socială, cultură, tineret

Oraşul Turceni Regiunea 4 SV
 Structura etnică omogenă
 Potenţial pentru pregătire profesională

tehnică şi inovare
 Oraşul are un spital multidisciplinar
 Există învăţământ de toate gradele, de la

preşcolari la postliceal şi şcoala de maiştri,
precum şi clase de liceu teoretic

 Există o bibliotecă orăşenească ce deţine
un fond substanţial de carte

 Există Casa de Cultură ce organizează o
gamă largă de manifestări cultural artistice

 Universitatea din Craiova este unul din cele mai
importante centre universitare din ţară. Prezenţa
unui numar mare de universităţi publice şi private

 Interes în creştere pentru învăţământul tehnic
(ingineri, programatori)

 Existenţa centrelor pentru formare profesională
a adulţilor şi a furnizorilor de formare
profesională autorizaţi

 Interes crescut pentru educaţia deschisă şi
învăţământul la distanţă

 Lipsa disparităţilor în privinţa accesului la
educaţie între femei şi bărbaţi

 Creşterea/îmbunătăţirea serviciilor de ajutor
pentru copii abandonaţi şi a pregătirii
personalului în domeniul protecţiei copilului

 Diversificarea formelor de învăţământ şi
pregătire în domeniul serviciilor sociale.

7.1.1.4. Turism şi protejarea patrimoniului specific mediului natural
Oraşul Turceni Regiunea 4 SV

 Există un important obiectiv de turism ecu-
menic - Mânăstirea Sf. Treime Strâmba Jiu

 Există pe raza Oraşului Lacul Fosilifer
Gârbovu - rezervaţie naturală - ce poate
constitui un obiectiv turistic de interes

 Există tradiţia organizării unor târguri locale
(Târgul anual din Strâmba Jiu, Târgul anual
din Gârbovu, festivalul de creaţie
umoristică Al.C.Calotescu Neicu) ce pot
deveni evenimente de atracţie pentru turişti

 Fluviul Dunărea, o resursă importantă pentru
industrie şi turism

 Potenţial turistic diversificat: arii protejate,
parcuri naturale, munţi, peşteri, zone rurale
nepoluate, ape minerale şi staţiuni balneare,
pescuit şi vânătoare, atracţii culturale

 A doua regiune în România ca număr şi impor-
tanţă a vechilor mânăstiri (turism ecumenic)

 Folclor şi tradiţii, gastronomie bazată pe produse
naturale locale

 Interes crescut pentru agroturism
 Existenţa vestigiilor culturale şi istorice pe

teritoriul regiunii
 Un relief adecvat practicării turismului de diferite

feluri - în special agroturism (munţi, dealuri,
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Dunărea, parcuri naturale şi zone protejate cu
floră şi faună unice)

7.1.2. Puncte slabe

7.1.2.1. Dezvoltare urbană, infrastructură, energie şi protecţia mediului
Oraşul Turceni Regiunea 4 SV

 Poluare accentuată a apelor de suprafaţă
 Pânza freatică se află la mică adâncime, cu

efect asupra construcţiilor şi terenurilor
 Poluarea aerului ca urmare a activităţii

industriale
 Există suprafeţe de teren afectate grav de

activitatea industrială
 Zona este supusă riscurilor industriale legate

de posibile accidente cu substanţe pericu-
loase folosite la Complexul Energetic Turceni

 Retea majoră de căi rutiere neadaptate la
traficul judeţean şi naţional

 Stare de viabilitate necorespunzătoare a
drumurilor

 Străzi rurale cu profil îngust şi fără spaţii
laterale pentru lărgiri

 Lipsa traseelor ocolitoare pentru traficul greu
 Lipsa parcarilor amenajate
 Lipsa spaţiilor necesare pentru circulaţia

pietonilor şi a biciclistilor
 Lipsa unui PUG actualizat
 Suprafeţe reduse pentru spaţii verzi, sport şi

agrement
 Există alimentare cu apă curentă doar în

localitatea de centru, Turceni
 Alimentarea cu apa se face după un

program fix
 Trecerea la nivel cu calea ferata este

impropriu semnalizata
 Lipseste apa calda şi caldura la locuintele

din blocuri

 Existenţa unor localităţi afectate de poluare
industrială. Probleme de mediu afectând apa,
aerul, solul şi subsolul.

 Poluarea bazinelor hidrografice datorită activităţilor
industriale. Insuficienţa amenajare pe râuri
împotriva inundaţiilor. Calitate slabă a apei potabile

 Sistemul integrat de monitorizare a factorilor
poluanţi insuficient dezvoltat

 Infrastructura de utilităţi şi mediu slab dezvoltată
şi investiţii insuficiente (apă, canalizare, epurare,
gaze, managementul deşeurilor, comunicaţii), în
mediul rural, dar şi în multe oraşe;

 Inexistenţa depozitelor ecologice zonale şi a
staţiilor de transfer

 Grad scăzut de educare a cetăţenilor în
probleme de mediu. Interes scăzut faţă de
separarea, colectarea şi reutilizarea deşeurilor

 Existenţa zonelor urbane degradate
 Inexistenţa unei autostrazi în regiune
 Dificultăţi în implementarea normelor UE
 Spaţii verzi insuficiente în oraşele regiunii
 Existenţa unui număr mare de zone cu risc

ridicat de alunecări de teren.
 Inexistenţa unui sistem de administrare a

zonelor protejate, care să reglementeze
practicarea turismului în astfel de zone

 Grad crescut de depreciere a călităţii arborilor în
zonele de pădure din Dolj, Mehedinti, Gorj.

7.1.2.2. Dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri
Oraşul Turceni Regiunea 4 SV

 Economie mono-industrială, dependentă
direct de un singur domeniu/agent
economic

 Inexistenţa facilităţilor pentru IMM-uri şi a
celor de încurajare a antreprenoriatului

 Acces limitat la structuri de sprijinire a
afacerilor - incubatoare, centre de
consultanţă etc.

 Comerţul detine cea mai mare pondere în
activitatea economică, în detrimentul
activităţilor de producţie

 Lipsa forţei de muncă în agricultură
 Lipsa pieţelor de desfacere pentru

produsele agricole şi zootehnice
 Nivel ridicat al şomajului ca urmare a de-

 Prezenţa unor zone monoindustriale
 Cercetarea aplicată încă limitată la

întreprinderile mari
 Capacitate scăzută de atragere a investiţiilor

străine directe, reţea de sprijinire a afacerilor
slab dezvoltată; ultimul loc în ţară ca şi număr
de IMM-uri în regiune şi cel mai mic număr de
IMM-uri cu capital străin din ţară

 Infrastructura de afaceri în stadiu incipient de
dezvoltare (inclusiv pentru agricultură)

 Regiune rurală cu o pondere mare a populaţiei
ocupate în agricultură şi o rentabilitate scăzută a
activităţilor agricole datorată fărâmiţării terenu-
rilor, mecanizării reduse, irigarii insuficiente.
Produse agricole neetichetate şi necertificate
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pendenţei activităţii economice de o singură
industrie. Ponderea cea mai mare în randul
şomerilor o au tinerii între 21 şi 40 ani.

 Nu există activităţi economice cu specific
(îndeletniciri tradiţionale, produse specifice,
branduri locale)

 Abilităţi slabe de marketing, antreprenoriale şi
manageriale în agricultură; lipsa pieţelor de „gros”

 Forţă de muncă îmbătrânită. Oportunităţi reduse
de angajare în alte sectoare decât agricultură

 Sistemul bancar nu contribuie încă eficient la
dezvoltarea IMM-urilor

 Insuficienţa şi standardul scăzut al infrastructurii
turistice şi de agrement, calitatea slabă a
serviciilor din turism

7.1.2.3. Resurse umane, inclusiv dezvoltare şi protecţie socială, cultură, tineret

Oraşul Turceni Regiunea 4 SV
 Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei
 Lipsa motivaţiei de a continua studiile, în

primul rând printre elevii de liceu (incidenţă
suficient de mare a abandonului şcolar)

 Incidenţă mare a burselor sociale - nivel de
trai scăzut

 Lipsa parteneriatelor între şcoli şi agenţi
economici. Lipsa posibilităţilor de efectuare
a practicii

 După terminarea facultăţii, tinerii nu se
stabilesc în oraş considerând că nu au
suficiente perspective aici

 Pe raza Oraşului nu există centre de
plasament sau centre de zi. Nu există
cămin de bătrâni

 Societatea civilă nu este reprezentată (nici
un ONG activ pe raza Oraşului)

 Lipsa posibilităţilor de petrecere a timpului
liber

 Nu există suficiente facilităţi pentru formarea
/ reorientarea profesională a populaţiei active
în vederea reducerii şomajului

 Interventia pompierilor este ingreunata de
instersectia cu linia de tren (masina trebuie
sa astepte la bariera).

 Casa de cultura nu are dotarile specifice
necesare desfasurarii unor spectacole de
mare anvergura

 Amplasarea cimitirului din Turcenii de Jos
este improprie

 Descreştere naturală a populaţiei
 Infrastructură de educaţie insuficientă şi

neadaptată standardelor moderne în materie.
Disparităţi educaţionale între mediul rural şi urban

 Infrastructură de cercetare inovare slab
dezvoltată şi grad redus de punere în practică a
rezultatelor cercetării inovării;

 Decalaj informaţional în şi între oraşe
 Decalaj între pregătirea oferită de şcoală şi

cerinţele pieţei muncii. Insuficienţa utilităţilor de
transport în mediul rural este încă un obstacol
serios pentru mulţi copii care merg la şcoală

 Dificultăţi de participare la formele de învăţământ
secundar pentru elevii din mediul rural.

 Parteneriat slab între şcoală şi agenţii economici
 Deficit de forţă de muncă calificată, mai ales în

construcţii şi în sectorul de inginerie modernă
 Slaba educaţie antreprenorială. Mobilitatea

scazută a forţei de muncă între activităţile
sectoriale. Insuficiente facilităţi pentru formarea
profesională continuă a populaţiei active

 Munca „la negru” - fenomen foarte larg răspândit
 Declin puternic al angajărilor în industrie
 Slaba adaptabilitate a forţei de muncă la

tehnologiile de varf
 Calitatea scăzută a infrastructurii de sănătate.

Personalului medical de specialitate insuficient
în mediul rural. Grad scăzut de integrare în
societate pentru persoanele dezavantajate.

 Sărăcia are efecte asupra posibilităţilor de acces
la educaţie şi a condiţiilor de sănătate

 Insuficienţa/uzura infrastructurii de cultură, sport,
agrement reduce calitatea vieţii

7.1.2.4. Turism şi protejarea patrimoniului specific mediului natural

Oraşul Turceni Regiunea 4 SV
 Lipsesc cu desăvârşire structurile de

primire turistică.
 Lipseşte forţa de muncă adecvat calificată

pentru turism
 Nu există un plan concret de marketing

turistic şi promovare a localităţii
 Obiectivele turistice existente (Mânăstirea

 Insuficienţă şi standard scăzut al infrastructurii
turistice şi de agrement, calitate slabă a cazării

 Număr redus de evenimente culturale şi turistice
şi cultură limitată în serviciile de turism

 Regiunea se bazează pe turismul social (persoane
în vârstă), subvenţionat de la bugetul de stat

 Inexistenţa investiţiilor de capital orientate spre
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Sf. Treime din Strâmba Jiu, Lacul Fosilifer
de la Gârbovu, Mânăstirea Dealu) nu sunt
promovate şi nu există semnalizare
adecvată pe drumurile de acces

 Drumurile de acces la obiectivele turistice
sunt în stare necorespunzătoare.

turismul pentru populaţia cu venituri mici
 Au fost înregistrate întârzieri în privatizarea

utilităţilor de turism
 Promovarea insuficientă şi neplanificată
 Infrastructura de acces către obiectivele turistice

este slab dezvoltată
 Lipsa spaţiilor adecvate pentru depozitarea şi

reciclarea deşeurilor în zonele turistice

7.2. Analiza externă

În contextul actual, orice comunitate este
puternic influenţată de factorii externi la
nivel judeţean, regional, naţional şi
internaţional. Este esenţială înţelegerea
importanţei acestor factori şi modul în
care ei influenţează Comunitatea; aşadar,
toţi factorii externi ce pot fi identificaţi
trebuie analizaţi cu atenţie. Cu toate că
aceştia nu pot fi, în cea mai mare parte,
controlaţi, însă este importantă analizarea

lor pentru a se controla efectele pe care le
produc asupra Comunităţii.

În acelaşi manieră în care au fost
enumerate punctele tari şi cele slabe, prin
compararea lor cu indicatorii de la nivel
regional, vom prezenta în continuare
oportunităţile şi riscurile care ameninţă
Comunitatea, cât şi regiunea din care
aceasta face parte, Regiunea 4 Sud Vest:

7.2.1. Oportunităţi

7.2.1.1. Dezvoltare urbană, infrastructură, energie şi protecţia mediului

Oraşul Turceni Regiunea 4 SV
 Creşterea interesului investitorilor străini

pentru această zonă
 Posibilitatea accesării de fonduri

nerambursabile în vederea întreţinerii şi
îmbunătăţirii infrastructurii de mediu

 Posibilitatea stabilirii unor parteneriate
durabile între Agenţia pentru Protecţia
Mediului, unităţi de învăţământ,
Administraţia Publică, în vederea
promovării educaţiei ecologice

 Stabilirea unor parteneriate (înfrăţiri) cu
alte oraşe ce au caracteristici economico-
fizico-geografice asemenătare şi
identificarea unor soluţii comune

 Flux de investiţii semnificativ privind
infrastructura de transport principală deja
planificat în regiune

 Construcţia podului Calafat-Vidin (acces la
sosea şi cale ferată)

 Creşterea accesibilităţii şi atractivităţii regionale
 Creşterea investiţiilor şi dezvoltarea regiunii
 Cel mai accesibil aeroport din provincie, cu

facilităţi şi utilităţi tehnice satisfacătoare
 Potenţial energetic amenajabil
 îmbunătăţirea calităţii mediului
 UE aloca fonduri substanţiale pentru protecţia

mediului

7.2.1.2. Dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri

Oraşul Turceni Regiunea 4 SV
 Posibilitatea accesării fondurilor

nerambursabile în vederea dezvoltării
infrastructurii de afaceri în zonă şi a
incurajarii antreprenoriatului

 Posibilitatea stabilirii unor parteneriate
agenţi economici - şcoli în vederea
armonizării învăţământului de specialitate
cu cerinţele pieţei muncii

 Creşterea interesului investitorilor străini şi
a celor din alte zone ale ţării

 Posibilitatea demarării unor activităţi

 Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportu-
nităţi pentru crearea de noi locuri de muncă;

 UE alocă fonduri substanţiale prin programele
operaţionale

 Potenţial crescut pentru agricultură ecologică şi
agroturism, în special în nord

 Interes pentru înfiinţarea parcurilor tehnologice
şi industriale

 Asocierea între fermieri pentru a împărţi
costurile de productie şi a creşte profitabilitatea
în agricultură
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economice bazate pe produsele colaterale
Complexului energetic (ex: valorificarea
zgurei rezultate din procesul de ardere)

 Posibilitatea de a realiza produse ecologice
 Potenţial de dezvoltare a unor grupuri de IMM

(clustere) în regiune
 Interes pentru înfiinţarea parcurilor tehnologice

şi industriale
 Sectorul IMM, de la importator net la exportator

net

7.2.1.3. Resurse umane, inclusiv dezvoltare şi protecţie socială, cultură, tineret

Oraşul Turceni Regiunea 4 SV
 Posibilitatea accesarii programelor europene

de finantare în domeniul resurselor umane
pentru a rezolva problema calificarii fortei de
munca în acord cu cererea pietei de munca
precum

 Accesare fonduri pentru realizarea de structuri
de asistenta sociala (centre de zi, centre de
plasament)

 Posibilitatea valorificarii pe plan regional,
Naţional şi interNaţional, a moştenirii culturale

 Disponibilitatea fortei de munca pentru
recalificare şi dezvoltarea abilitatilor

 Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi
oportunitati pentru crearea de noi locuri de munca.

 Stabilirea unor obiective comune şi a unui
parteneriat puternic între instituţiile de instruire
şi angajatori

 Fonduri relativ mari alocate de catre UE pentru
dezvoltarea resurselor umane şi serviciilor sociale

 Creşterea venitului pe cap de locuitor în regiune.
 Programe pentru reducerea decalajului

informational din cadrul regiunii

7.2.1.4. Turism şi protejarea patrimoniului specific mediului natural

Oraşul Turceni Regiunea 4 SV
 Există potenţial semnificativ pentru turismul

ecumenic şi pentru turismul rural
(agroturism)

 Posibilitatea atragerii de investitori în
domeniul turismului în condiţiile în care
există forţă de muncă disponibilă local

 Posibilitatea accesării de fonduri
nerambursabile în vederea dezvoltării
infrastructurii specifice turismului

 Potenţial crescut pentru turismul montan, rural,
balnear, dunarean, religios etc.

 Potenţial crescut pentru agricultura ecologică şi
agroturism, în special în nord

 Perspective pentru turismul montan (recreativ)
 Perspective pentru dezvoltarea turismului rural

în zonele izolate
 Posibilitatea exploatării parcurilor naturale şi

ariilor protejate ca resursă turistică, în acelaşi
timp protejând mediul regional (turism ecologic)

 Includerea porţiunii de Dunăre a regiunii în
turismul de croazieră

7.2.2. Riscuri

7.2.2.1. Dezvoltare urbană, infrastructură, energie şi protecţia mediului

Oraşul Turceni Regiunea 4 SV
 Creşterea disparităţilor de dezvoltare dintre

localitatea-centru (Oraşul Turceni) şi
localităţile rurale aparţinătoare

 Priorităţile privind protecţia mediului ar putea
intra în conflict cu interesele sectoarelor
industriale ce predomină în economia
Oraşului (producţia de energie electrică)

 Degradarea continuă a mediului natural ca
urmare a activităţii economice

 Diminuarea resurselor de apă şi scăderea
calităţii acestora

 Oltenia poate fi exclusă din societatea informa-
ţională datorită posibilităţii reduse de procurare a
computerelor, accesului scăzut la Internet etc.

 Insuficienţa facilităţilor de cercetare poate
împiedica progresul către operaţii industriale
cu valoare adăugată ridicată

 Creşterea disparităţilor între zonele regiunii, în
special între mediul urban şi mediul rural

 Afectarea râurilor principale de către factori
poluanţi din alte regiuni

 Priorităţile privind mediul în conflict cu intere-
sele sectoarelor industriale (fabrici de ciment,
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sectorul chimic, productia termo-electrica)
 Degradarea continuă a ariilor protejate datorită

exploataării neraţionale a resurselor
 Diminuarea resurselor de apă

7.2.2.2. Dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri
Oraşul Turceni Regiunea 4 SV

 Creşterea ratei şomajului urmare a efectelor
crizei economice asupra agenţilor economici
mari din zonă (riscurile unei economii mono-
industrie)

 Problemele existente la nivel naţional în
industria energetică

 Migrarea agenţilor economici către alte pieţe
mai favorabile activităţii, în lipsa unor facilităţi
de încurajare a activităţii economice (în
special a IMM-urilor)

 Migraţia forţei de muncă, în special a tinerilor
către zonele urbane mari din apropiere (Tg.
Jiu, Craiova)

 Creşterea disparităţilor inter şi intraregionale;
 Creşterea ratei şomajului în urma privatizării

întreprinderilor mari şi a restructurării industriale;
 Problemele acumulate în industria extractivă a

carbunelui încă greu de rezolvat;
 Lărgirea UE va duce la creşterea competiţiei

pentru produsele agricole, putând defavoriza
unele sectoare tradiţionale, în prezent
competitive la export;

 Creşterea şomajului în urma reducerilor de
activitate ale întreprinderilor mari

 Creşterea deficitului balanţei comerciale
 Migraţia forţei de muncă către zonele urbane
 Fenomenul de globalizare

7.2.2.3. Resurse umane, inclusiv dezvoltare şi protecţie socială, cultură, tineret

Oraşul Turceni Regiunea 4 SV
 Scăderea sporului natural şi creşterea

indicelui de dependenţă
 Creşterea fenomenului de migraţie a

populaţiei către alte centre urbane datorită
lipsei locurilor de muncă

 Migraţia masivă a tineretului datorită lipsei
locurilor de muncă

 Creşterea indicelui de dependenţă şi a ratei
şomajului

 Creşterea decalajului educaţional între mediul
urban şi cel rural

 Creşterea participării la învăţămâtul superior
în paralel cu creşterea abandonului şcolar

 Salarii mici în sectorul bugetar, având ca efect
criza pregătirii în domeniul învăţământului
preuniversitar, respectiv insuficienţa
personalului medical la sate.

 Precarizarea/subevaluarea forţei de muncă
autohtone pe piaţa europeană a muncii

7.2.2.4 Turism şi protejarea patrimoniului specific mediului natural

Oraşul Turceni Regiunea 4 SV
 Deteriorarea accentuată a infrastructurii de

acces către obiective potenţial turistice
 Neadaptarea infrastructurii la planurile de

dezvoltare (în special cele din turism)

 Competitivitate scăzută a ofertei turistice
regionale faţă de alte regiuni din ţară şi pe
plan internaţional

7.3. Sinteza analizei SWOT

Analiza SWOT, ce abordează sistemic fiecare domeniu de interes pentru Comunitate,
formulează astfel problemele critice cu care se confruntă aceasta. Sunt o serie de aspecte
în care Oraşul Turceni are perspective foarte bune de dezvoltare însă mai sunt şi altele,
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nefavorabile, care trebuie atenuate şi rezolvate - factori interni ce trebuie rezolvaţi sau
ameninţări externe ce trebuie evitate.

Toate aceste analize vor fi complete odată cu chestionarea mediului de afaceri şi populaţiei cu
privire la problemele de zi cu zi pe care le confruntă. Cele două studii, în urma prelucrării şi
inerpretării statisitice, vor formula aşteptările oamenilor de afaceri şi ale populaţiei precum şi
recomandările pe care aceştia le formulează.

Datorită faptului că acest exerciţiu este realizat pentru prima dată şi pentru a se obţine un
consens general, s-a recomandat grupurilor de lucru concentrarea asupra unor probleme
specifice, punctuale, decât rezolvarea unor problematici generale ale comunităţii. Această
recomandare rezidă şi din faptul că sursele comunităţii sunt limitate şi efectul diferitelor
măsuri ar fi de durată.

Rezultatul acestor analize s-a concretizat în listarea problemelor critice cu care se confruntă
comunitatea, probleme de a caror rezolvare depinde viitorul şi bunăstarea localităţii:
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Problematica analizată Comentariu Nivel de urgenţă
Dezvoltare urbană, infrastructură, energie şi protecţia mediului: regenerare urbană

Accesibilitate şi trafic
Localitatea este amplasată la convergenţa de drumuri judeţene şi facilitează accesul şi
tranzitul prin localitate, dar starea fizică a infrastructurii rutiere necesită intervenţie rapidă.
Accestul rapid la drumurile naţionale/ coridoarele europene încurajează invesţiile în drumuri

5

Protecţia mediului
Este o problemă a întregii regiuni şi în Turceni există cea mai mare termocentrală din ţară.
Activitatea industrială a afectat suprafeţe de teren, ape de suprafaţă, aerul, în scădere
totuşi datorită monitorizării. Trebuie continuate şi sprijinite iniţiativele CE Turceni

5

Echipare edilitară

Infrastructura de utilităţi necesită dezvoltatare datorită investiţiilor insuficiente (apă, canalizare,
epurare, managementul deşeurilor, chiar dacă a fost introdus sistemul de colectare selectivă.
Extindere reţea de apă şi apă uzată. Nivelul de edicare trebuie accentuat prin acţiuni periodice
publice

4-5

Dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri: relansare echilibrată

Activitate economică
echilibrată

Datorita localizării CE Turceni, activităţile economice locale gravitează şi depind de
viabilitatea activităţii acestuia. Dezvoltarea activităţilor în domeniul terţiar - servicii conexe
domeniului CE Turceni pot fi încurajate cu succes. Parteneriatele sunt de preferat

5

Susţinerea activităţilor
industriale, agricole prin
granturi

Gradul de atracţie dat de CE Turceni, a generat o migraţie imediată către activitatea
industrială, dar costurile de achiziţie reduse şi forţa de muncă disponibilă pot crea
oportunităţi de atragere a investitorilor; acţiuni de Mk, desfacere şi transport sunt de încurajat

4-5

Activităţi tradiţionale
Nu au fost promovate activităţi tradiţionale, dar care împreună cu activităţile recreaţinonale
ar putea dezvolta atracţie pentru tinerii cu pregătire de altfel tehnică; măsurile de susţinere
a acestora încurajate de acţiuni de tip CSR din partea CE Turceni sunt necesare.

3-4

Dezvoltare platformă de
start-up şi inovare

Pregatirea tehnică, chiar specializată pe un anumit domeniu trebuie să fie încurajată la
nivelul activităţilor orizontale domeniului energetic şi create facilităţi tinerilor, grupe de de
lucru pentru o platformă de tip incubator; de preferat prin granturi sau iniţiative private

5

Resurse umane în contextul actual: investiţie globală decât perfecţionare

Orientarea şi susţinerea
tinerilor

Chiar dacă sporul natural este în descreştere, tinerii trebuie să fie susţinuţi de iniţiative
practice prin platforme comune şcoală - mediu de afaceri, locuri de practică şi de adaptare
timpurie la nevoile pieţei de muncă

5

Dezvoltarea
antreprenoriatului

Mediul de afaceri, chiar dacă este unul restrâns (aprox.80 de organizaţii înregistrate la
nivelul anului 2009) trebuie dinamizat prin acces la infrastructură şi tehnologie, precum şi la 5
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Notă: Se notează nivelul de urgenţă a policitilor şi intervenţiei strategice de la 1(cel mai puţin urgent) până la 5 (cel mai urgent).

facilităţi fiscale. Asocieriele şi parteneriatele pentru accesul la contractele publice sunt vitale

Alternative de petrecere a
timpului liber

Lipsa de preocupare sau autolimitarea este influenţată deseori şi de posibilităţile publice
de recreere. Responsabilizarea tinerilor, petrecerea timpului liber de către familia rezidentă
în Turceni generează motivaţie şi susţine activitatea proactivă în domenii economice noi.

3-4

Infrastructura de asistenţă
socială

Populaţia este îmbătrânită, fenomen european care afectează localitatea şi chiar participarea
la colectarea surselor bugetare. O localitate modernă, indiferent de profilul major de activitatea
trebuie să se autosusţină şi se orientează către persoanele vârstnice deopotrivă.

4

Turism şi protejarea patrimoniului specific mediului natural: dezvoltare de nişă

Încurajarea turismului de
nişă

Chiar dacă nu există tradiţia altor localităţi aflate pe drumurile europene (ex: drumul vinului),
potenţialul pentru turismul ecumenic şi pentru turismul rural există şi poate fi încurajat prin
planuri concrete de marketing şi promovare. Ar fi de preferat acţiuni finanţabile prin granturi.

4-5

Susţinerea investiţiilor în
infrastructura de acces şi de
acomodare

Petrecerea timpului liber în locaţiile limitrofe, întotdeauna creşte percepţia de confort şi de
disponibilitate în domeniul profesional. Atracţiile turisitice pot constitui surse de autofinaţare.
Granturile sunt de preferat pentru structurile de acomodare

4
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8. STRATEGII ŞI POLITICI GUVERNAMENTALE

Strategia Oraşului Turceni este un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat,
având la bază documentele de programare locală, regională, națională şi internațională,
după cum urmează:
 Politica de Coeziune a Uniunii Europene, Orientările Strategice Comunitare şi acquis-ului

comunitar;
 Planul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007-2013
 Documentele Cadru de Implementare ale Programelor Operaţionale;
 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României;
 Agenda Locală 21;
 Planul de Dezvoltare a Regiunii Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2007 - 2013;
 Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj 2007-2013
 Alte strategii şi documente locale, regionale şi naționale relevante în vigoare la data

elaborării prezentei strategii.

Documentul programatic de referinţă iniţial pentru strategia Oraşului Turceni este „Strategia
de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj 2007-2013” într-o abordare de tip „bottom-up”,
prin care s-au observat direcţiile de dezvoltare socio-economică în linie cu priorităţile naţionale
de dezvoltare, definite prin Planul Naţional de Dezvoltare 2007–2013, cu Orientările Strategice
Comunitare (OSC) şi Liniile Directoare Integrate ale Uniunii Europene pentru Creştere
Economică şi Locuri de Muncă:
 Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene
 Îmbunătăţirea pe termen lung a economiei româneşti
 Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman
 Construirea unei capacităţi administrative eficiente
 Promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, prin crearea condiţiilor de dezvoltare a

teritoriilor rămase în urmă

Principiile dezvoltării socio-economice ale strategiei Oraşului Turceni sunt regăsite la nivelul
judeţului Gorj, cel putin pentru perioada curentă de programare a fondurilor structurale (2007-
2013); în continuare sunt prezentate succint direcţiile şi principiile conceptului de dezvoltare
de la nivel judeţean:

 Stimularea iniţiativelor locale şi identificarea priorităţilor specifice din teritoriu

Abordarea dezvoltării socio-economice la nivelul judeţului işi propune să consolideze
legătura pe verticală, între procesele de planificare de la nivel naţional şi judeţean cu
cele de la nivel local, acordând o atenţie deosebită identificării problemelor majore de la
nivelul comunităţilor.

 Promovarea unei dezvoltări integrate

Abordarea dezvoltării socio-economice urmăreste integrarea şi corelarea soluţiilor
propuse pentru domeniile identificate ca fiind prioritare pentru dezvoltarea socio-
economică a judeţului: domeniul infrastructură, domeniul resurse umane şi mediu de
afaceri, domeniul agricultură, domeniul mediu şi resurse naturale şi domeniul social.
Acest lucru este reflectat în faptul că obiectivele strategice propuse pentru fiecare
domeniu de dezvoltare nu sunt în contradicţie unele cu altele, şi mai mult, se sprijină
reciproc şi contribuie la realizarea viziunii comune privind
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 Punerea în valoare a resurselor locale

Dezvoltarea locală a fost abordată ca proces prin care se urmăreşte identificarea,
mobilizarea şi coordonarea folosirii resurselor locale, adesea sub-evaluate şi nefolosite
la întregul lor potenţial. Promovarea unicităţii şi a specificului local este urmărită simultan
cu stimularea capacităţii de inovare şi adaptare la contextul şi oportunităţile prezente, cu
diversificarea ofertei de produse şi servicii, şi cu creşterea valorii adăugate a produselor
şi serviciilor produse local şi destinate consumatorilor din afara judeţului. Valorificarea
potenţialului local are în vedere administrarea eficientă, transparentă şi responsabilă a
bunurilor publice: infrastructură şi echipamente, spaţii publice inclusiv patrimoniului
natural şi cultural care trebuie pus în valoare, dar, în acelaşi timp protejat şi păstrat
pentru generaţiile viitoare. Valorificarea resurselor înseamnă utilizarea acesora sub
formă de capital pentru dezvoltarea economică şi socială.

 Participare şi parteneriat în rezolvarea problemelor prioritare/ realizarea
obiectivelor comune

Ideea fundamentală care stă în centrul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare
socio-economică a judeţului Gorj a fost participarea şi parteneriatul actorilor locali în
vederea stimulării şi dezvoltării de activităţi care să conducă la îmbunătăţirea calităţii
vieţii celor care trăiesc în judeţul Gorj, inclusiv a celor săraci şi marginalizaţi.

Această abordare se bazează pe ideea capitalului social, ca factor esenţial în
dezvoltare, care explică succesul procesului de dezvoltare pe baza capacităţii actorilor
locali de a se implica în proces şi de a influenţa formularea politicilor publice din diverse
domenii.

Deasemenea, maniera structurată de abordare a obiectivelor strategice şi priorităţilor în
cadrul domeniilor de intervenţie, a urmărit îndeaproape înscrierea în Planul de Dezvoltare a
Regiunii Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2007-2013, în felul acesta asigurându-se pe
lânga definirea responsabilităţilor în domeniul implementării, şi identificarea surselor
proxime de finanţare ale proiectelor din cadrul planului strategic de dezoltare. În continuare
se redau priorităţile de dezboltare regională:

 Sprijin pentru creşterea competitivităţii economice în sectorul privat

În vederea sprijinirii procesului de creare masivă de locuri de muncă, este necesară o
investiţie de capital cu o valoare mare. În acest scop, prin intermediul unui set de trei
măsuri, această prioritate regională urmăreşte susţinerea investiţiilor productive (utilaje
şi tehnologii noi) care să asigure adaptarea calităţii producţiei la standardele pieţei
europene; în mod complementar vor fi sprijinite serviciile pentru dezvoltarea afacerilor
(marketing şi management în IMM-uri şi turism) şi investiţiile pentru dezvoltarea reţelelor
de întreprinderi şi asociaţiilor profesionale.

Deoarece inovarea reprezintă premisa dezvoltării economice, urmăreşte stimularea
inovării şi transferului tehnologic prin finanţarea activităţii de cercetare dezvoltare
produsă/achiziţionată de întreprinderi, asigurarea serviciilor specializate de transfer
tehnologic şi consultanţă pentru cercetare oferite de instituţiile de transfer tehnologic şi
inovare, acordarea de sprijin pentru integrarea şi adaptarea soluţiilor e-business cu
aplicaţiile de tip e-Guvernare în vederea reducerii decalajului informaţional în regiune.

 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii regionale



UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Inovaţie in administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional

“Dezvoltarea Capacităţii
Administrative”

Strategia de dezvoltare locală durabilă a Oraşului Turceni 2011-2020 Pagina | 63

Această prioritate vizează reducerea deficitului infrastructurii, urmărind îmbunătăţirea
competitivităţii sistemului regional ca şi a calităţii vieţii în regiune.

Intervenţia contribuie la: îmbunătăţirea infrastructurii de transport (drumuri, aeroporturi,
porturi, căi ferate); îmbunătăţirea infrastructurii sociale şi de educaţie prin modernizarea
şi dotarea instituţiilor de învăţământ de toate nivelurile, a unităţilor sanitare şi serviciilor
medicale; crearea şi/sau îmbunătăţirea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a
infrastructurii aferente acestora; dezvoltarea şi extinderea infrastructurii utilităţilor şi
infrastructurii energetice (alimentare cu apă, reţeaua de canalizare apă, alimentare cu
gaze naturale) şi a infrastructurii energetice (reţele de transport şi capacităţi de producţie
a energiei electrice şi termice); reabilitarea mediului urban, conservarea resurselor
culturale şi arhitectonice din regiune, inclusiv a celor localizate în zonele urbane şi sub-
urbane; creşterea capacităţii regionale de a furniza servicii pentru afaceri şi instituţii
publice şi îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare-dezvoltare;

 Dezvoltarea turismului şi valorificarea patrimoniului natural şi a moştenirii
cultural-istorice

Această prioritate se realizează prin dezvoltarea infrastructurii specifice şi intense acţiuni
de promovare. Strategia regională vizează creşterea atractivităţii regiunii prin
dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă, ca urmare a valorificării moştenirii
culturale şi resurselor naturale şi a îmbunătăţirii calităţii infrastructurii de cazare şi de
agrement. Se urmăreşte totodată creşterea vizibilităţii regiunii prin crearea şi editarea de
pliante, broşuri, alte categorii de documentaţie de prezentare şi extinderea afacerilor în
turism prin crearea de servicii-suport în sprijinul afacerilor în turism şi de reţele de
asociaţii profesionale în domeniul turismului.

 Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile şi îmbunătăţirea
serviciilor sociale

În cadrul acestei priorităţi se pune accent pe stabilirea unor mai bune relaţii între
cercetare, educaţie de nivel înalt şi educaţie vocationala, pe de o parte, şi economia
regională pe de altă parte.

Strategia regională vizează asigurarea creşterii capacităţii de angajare şi a ocupării prin
adaptarea forţei de muncă la necesităţile pieţei muncii şi societăţii şi economiei bazate
pe cunoaştere, prin aceasta combatându-se şi sărăcia şi excluderea socială. Intervenţia
va sprijini dezvoltarea sistemului de educaţie (preuniversitar şi universitar) şi formare
profesională iniţială şi facilitarea tranziţiei de la scoală la piaţa muncii; dezvoltarea
sistemului de formare profesională continuă, creşterea accesului şi participării la
învăţarea pe întreg parcursul vieţii; creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a între
prinderilor la nevoile pieţei muncii; măsuri active pe piaţa forţei de muncă şi instruire în
special pentru şomeri şi grupuri dezavantajate.

De asemenea, sunt sprijinite investiţiile pentru dezvoltarea serviciilor medicale, sociale şi
de voluntariat în sprijinul cetăţenilor.

 Dezvoltarea zonelor rurale şi montane

Această prioritate vizează: diversificarea economiei rurale prin diversificarea activităţilor
non-agricole, sprijinul pentru crearea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor, încurajarea
activităţilor turistice; îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural prin dezvoltarea serviciilor
de bază pentru populaţie, renovarea şi dezvoltarea satelor, conservarea patrimoniului
rural, pregătire profesională, îmbunătăţirea competenţelor de management şi
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implementare a strategiilor locale de dezvoltare; dezvoltarea economică durabilă a
fermelor şi a exploataţiilor forestiere prin utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi
forestiere.

 Protecţia şi imbunătăţirea calitaţii mediului

Această prioritate vizează: îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiune. Se are în vedere
îmbunătăţirea infrastructurii de mediu prin: efectuarea de lucrări în scopul prevenirii şi
reducerii riscurilor legate de dezastrele hidrogeologice (realizarea unor poldere, lucrări
de îndiguire, regularizarea cursurilor de apă, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor
informaţionale pentru avertizare-alarmare în timp real a populaţiei, elaborarea hărţilor de
risc la inundaţii şi introducerea lor în planurile de urbanism general, realizarea cu
prioritate de amenajări, lacuri de acumulare, lucrări de desecare - drenaj); dezvoltarea
colectării diferenţiate a deşeurilor menajere şi a deşeurilor industriale şi reutilizarea
acestora; managementul deşeurilor (construirea/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor
uzate, construirea/modernizarea facilităţilor de apă şi apă uzată în zone specifice,
dezvoltarea sistemelor de management al diverselor tipuri de deşeuri); protejarea
biodiversităţii (dezvoltarea şi managementul habitatelor şi faunei comunitare) şi a ariilor
protejate; reabilitarea siturilor industriale şi militare poluate.
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9. SCENARIUL DE DEZVOLTARE AL ORAŞULUI TURCENI:
COERENŢA CU PROGNOZELE MACROECONOMICE, CU POLITICILE
ŞI STRATEGIILE EXISTENTE

Analiza diagnostic a Comunităţii a relevat numeroase asemanări şi caractersitici de la
nivelul judeţului şi/sau regiunii SV Oltenia, pe baza cărora se poate aproxima, pentru
următoarea perioadă de timp, evolutia socio-economică la nivelul parametrilor specifici
regionali sau judeţeni.

Aşadar, criza financiară este în plină desfăşurare, antrenând în continuare masive efecte la
nivelul populaţiei ocupate şi activităţilor desfăşurate de către agenţii economici. Chiar dacă
motorul activităţilor desfăşurate în sectorul privat este Complexul Energetic Turceni, nivelul
cerererii reduse de energie, pe fondul reducerii producţiei industriale la nivel Naţional , a
condus la reducerea activităţilor economice locale în ultimii ani. În plus, constrângerile
bugetare impuse de acordurile de finanţare cu FMI şi EU au generat redistribuire de fonduri
la nivelul sectorului public, pentru atingerea ţintelor de deficit şi finanţarea sarcinilor sociale,
dar pentru sectorul privat reducerea cererii a condus la reducerea activităţilor şi creşterea
arieratelor.

Acestea sunt premizele de pornire în revizuirea gândirii strategice a Oraşului Turceni, iar din
perspectiva economică va reprezenta nivelul zero de referinţă în elaborarea ulterioară a
strategiei. Din perspectiva prognozelor avansate de către Comisia Naţională a de Prognoză
şi bugetului pentru anul 2011, se prevede o uşoară relansare economică, care va fi succesiv
revizuită pe intervale trimestriale, ce corespunde unui scenariu realist al Guvernului
României, promovat dealtfel şi pentru oraşul Turceni.

Relansarea economică va fi într-o primă etapă lentă ca apoi sa se încadreze pe un trend
crescător, de încadrare în evoluţia ciclică specifică la nivelul organizaţiilor/ comunităţilor
dintr-un mediu cu resurse limitate. Orizontul de previziune pentru care se va elabora
strategia cuprinde două perioade diferite (2011-2013 şi 2014-2020) şi urmează îndeaproape
perioadele de programare bugetară a fondurilor comunitare.

Se consideră în cadrul acestui scenariu o îmbunătăţire a evoluţiei demografice prin măsurile
active de sprijinire a activităţilor economice în cadrul Oraşului şi astfel se va facilita nu
numai dezvoltarea afacerilor cât şi retenţia şi ocuparea.

Se vor îmbunătăţi facilitatile de infrastructură pentru agenţii economici care funcţionează pe raza
unităţii adminsitrativ teritoriale sau care se vor înregistra în Turceni, dar se va adresa deopotrivă
acoperirea şi conectarea spaţiilor de locuit la standardele impuse de UE.

Componenta socială şi de resurse umane va ocupa un loc important în preocupările
autorităţii publice locale, care va între prinde demersurile necesare în vederea alcătuirii şi
dezvoltării parteneriatelor între mediul şcolar şi mediul de afaceri, între mediul privat şi cel
public, pe întreaga perioadă de previziune. Activităţile sociale şi culturale vor fi pormovate
prin intermediul poriectelor integrate.

În principiu, proiectele prioritizate în cadrul strategiei vor fi propuse pentru finanţare din fondurile
alocate României de către UE.
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III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE
LOCALĂ DURABILĂ A
ORAŞULUI TURCENI

10. Viziune

Declaraţia Comunităţii Turceni pentru
orizontul de timp 2020 este directă, simplă
şi concisă, fiind bazată pe o analiză critică a
situaţiei actuale: se doreşte realizarea pro-
blemelor identificate în prezent şi susţinerea
unui viitor mai bun generaţiilor viitoare.

„Oraşul Turceni va fi în 2020
un centru urban sigur şi prosper,
recunoscut de către cetaţeni
şi investitori”

Siguranţa se va regăsi în mediul de
afaceri în care cetăţenii vor crea şi lucra,
în unitatea de învăţământ în care elevii
acumulează cunoştinţe, în spaţiile publice
ce deservesc cetăţenii şi oamenii de
afaceri şi nu numai

Prosperitatea va fi atât o consecinţă a
proiectelor şi politicilor publice promovate
de autoritatea publică locală, de mediul de
afaceri stimulat către investire dar şi un ţel
al familiilor rezidente în Turceni.

În formularea acestei viziuni privind ţinta localităţii pe termen lung, au fost respectate
următoarele principii:
 Corelaţia directă între strategiile generale naţionale şi regionale şi între strategiile

generale, priorităţile şi proiectele prioritare identificate în funcţie de nevoile comunităţii;
 Asigurarea nivelului participativ al tuturor factorilor locali prin mecanisme de consultare

publică, implicarea tuturor părţilor interesate la realizarea strategiei generale şi
selectarea proiectelor;

 Caracterul limitat al surselor umane şi financiare de care dispune comunitatea
 Identificarea problematicilor critice şi formularea obiectivelor strategice care răspund

viziunii.
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11. Obiective generale şi strategice. Priorităţi

În vederea realizării conceptului strategic
pentru oraşul Turceni, s-au formulat patru

obiective generale, compuse din obiective
strategice, după cum urmează:

1. Dezvoltarea infrastructurii şi protecţia mediului: regenerare urbană
(Obiectivul general cod DIM)

Obiective strategice:
DIPM 1: Inventariere urbană şi periurbană (spaţii comerciale, terenuri, fond construit)
DIPM 2: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri
DIPM 3: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii hidro-edilitare
DIPM 4: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de comunicaţii
DIPM 5: Refacerea şi protecţia mediului natural

2. Dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri: relansare echilibrată
(Obiectivul general cod DEC)

Obiective strategice:
DEC 1: Infiinţarea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor
DEC 2: Atragerea investiţiilor din afara regiunii/ţării
DEC 3: Diversificarea domeniilor de activitate economică
DEC 4: Relansarea şi dezvoltarea agriculturii şi a domeniilor conexe acesteia

3. Sănătate, cultură şi tineret: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a coeziunii şi
incluziunii sociale
(Obiectivul general cod SCT)

Obiective strategice:
SCT 1: Sănătate şi asistenţă socială, inclusiv sprijin pentru categoriile defavorizate sau

vulnerabile
SCT 2 : Dezvoltarea activităţilor culturale şi de agrement pentru toate categoriile de vârstă
SCT 3 : Educarea şi formarea continuă a tinerilor şi adultilor, reducerea şomajului
SCT 4 : Siguranţa cetăţeanului
SCT 5 : Societatea civilă

4. Dezvoltarea turismului şi protejarea patrimoniului specific: dezvoltare de nişă
(Obiectivul general cod TPS)

Obiective strategice:
TPS 1: Dezvoltarea infrastructurii specifice de turism
TPS 2: Dezvoltarea tipurilor de turism prietenoase mediului (cicloturism, turism cultural şi
ecumenic etc.)
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IV. PLAN DE MANAGEMENT AL IMPLEMENTARII STRATEGIEI

12. Plan de acţiune pentru implementarea strategiei

12.1. Întărirea capacităţii instituţionale

După elaborarea strategiei şi identificarea proiectelor pe domenii, este necesară
implementarea acesteia prin intermediul unei organizaţii/agenţii/departament de la nivelul
Administraţiei Publice Locale. Această structură va fi responsabilă cu planificarea,
implementarea şi operarea planului strategic.

Astfel, este necesară întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice, atât la nivel de
conducere cât şi la nivel de execuţie, în perioada imediat următoare aprobării strategiei de
către Consiliul Local.

Deoarece procesul de implementare a strategiei este unul de durată, un alt aspect foarte
important este cel al necesităţii mobilizării imediate a administraţiei publice pentru conceperea
şi implementarea unor proceduri clare de lucru, în toate departamentele şi compartimentele
funcţionale, cu un accent deosebit pe structura care va avea în responsabilitate
implementarea strategiei. Este recomandată organizarea unor cursuri şi alte forme de instruire
pentru funcţionarii publici. Cele mai importante specializări sunt: dezvoltarea economică locală
şi regională, urbanism şi amenajarea teritoriului, managementul proiectelor, achiziţii publice,
impozite şi taxe locale, asistenţă socială etc.

De asemenea, pentru realizarea cu succes a proiectelor incluse în planul strategic şi pentru
respectarea prioritizării acestora, accesul la fondurile europene este esenţial, în contextul
actual. Se recomandă astfel înfiinţarea unui birou specializat pentru implementarea direcţiilor
de dezvoltare strategică, alcătuit din persoane cu rol activ în planificarea strategică. Pentru
continuarea acestui demers, cele mai indicate sunt structurile locale care au lucrat şi au ajutat
la identificarea componentelor planulului strategic, în special membrii Secretariatului Local.
Componenţa de bază a Secretariatului reprezintă punctul de pronire, dar va trebui redi-
mensionat, astfel încât să aibe o structură flexibilă şi optimă care să permită alocarea respon-
sabilităţilor şi o comunicare eficientă. În cazul în care responsabilitatea implementării unui
proiect reveni unei structuri exterioară administraţiei publice, este de dorit ca organizarea şi
coordonarea parteneriatului să fie facută tot de acest birou de planificare şi dezvoltare
strategică, pentru asigurarea un transfer real de cunoştinţe şi respectarea perioadei de
implementare.

Astfel, vor fi menţinute şi dezvoltate, Comitetul Local de Coordonare şi Grupurile Locale de
Lucru. Este puternic recomandat ca, periodic, Grupurile Locale de Lucru să se implice în
implementare, prin organizarea unor sedinţe de progres, în care să fie analizat statusul
strategiei, precum şi necesitatea actualizării sau ajunstării acesteia.

Promovarea strategiei, în rândurile cetăţenilor, este un alt punct esenţial al structurii de
implementare. Pentru aceasta este necesar un marketing adecvat, menit atât să informeze
populaţia asupra stadiului strategiei, cât şi să atragă investitori externi comunităţii pentru
susţinerea dezvoltării economice locale.

Un aspect foarte important în cadrul acestor acţiuni de marketing este cel al informării
populaţiei în timp real. Acest lucru se poate realiza fie prin intermediul site-ului administraţiei
publice locale, fie prin crearea de noi pagini dedicate exclusiv strategiei şi stadiului de
implementare a acesteia.
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Prin aprobarea strategiei de către Consiliul Local, ea devine un document programatic, o
“constituţie a Comunităţii”, ceea ce acordă structurii de implementare sprijinul total şi nemijlocit
al cetăţenilor. Se creează, astfel, un fundament solid în promovarea şi implementarea
proiectelor asumate, avându-se garanţia atingerii obiectivelor pe termen lung şi a obiectivului
general valabil pentru comunităţile locale: prosperitate pentru prezent şi viitor.

12.2. Priorităţi sectoriale

Detalierea obiectivelor generale pe obiective strategice, priorităţi, proiecte

Obiectivul general: Dezvoltarea infrastructurii şi protecţia mediului: regenerare urbană (cod
DIPM)

Pentru acest obiectiv strategic au fost identificate 5 obiective specifice, măsurile adoptate
pentru fiecare din aceste obiective strategice ducând la îndeplinirea obiectivului general.

Obiective strategice:
DIPM 1: Inventariere urbană şi periurbană (spaţii comerciale, terenuri, fond construit)
DIPM 2: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri
DIPM 3: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii hidro-edilitare
DIPM 4: Refacerea şi protecţia mediului natural

DIPM 1:  Inventariere urbană şi periurbană (spaţii comerciale, terenuri, fond de locuit)

Prioritatea 1: DIPM 1.1 – Organizare spaţială şi inventarierea fondului construit –
Actualizarea planului urbanistic general, clarificarea situaţiei tuturor  terenurilor şi spaţiilor
din domeniul public şi privat, atât pentru zona urbană cât şi pentru zona peri-urbană.

Prioritatea 2: DIPM 1.2 – Spaţii de locuit – Măsuri active de îmbunătăţire a confortului
spaţiilor de locuit (în special în zona de blocuri)

Prioritatea 3: DIPM 1.3 – Spaţii comerciale şi publice – Inventarierea spaţiilor comerciale
şi clarificarea situaţiei spaţiilor publice.

DIPM 2:  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri

Prioritatea 1: DIPM 2.1. Modernizarea infrastructurii stradale şi a spaţiilor pietonale –
modernizarea zonelor de circulaţie şi transport, consolidări şi refaceri drumuri, realizarea de
spaţii pietonale în toate localitatile componente şi modernizarea celor existente.

Prioritatea 2: DIPM 2.2 Modernizarea drumurilor judeţene şi inter-judeţene

Prioritatea 3: DIPM 2.3 Modernizarea drumurilor agricole şi a altor căi de acces

DIPM 3:  Modernizarea infrastructurii hidro-edilitare

Prioritatea 1: DIPM 3.1 Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare

Prioritatea 2: DIPM 3.2 – Modernizarea infrastructurii hidrologice – Amenajarea
cursurilor de apă, reabilitarea sistemelor de scurgere a apelor pluviale.

DIPM 4:  Refacerea şi protejarea mediului natural
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Prioritatea 1: DIPM 4.1 – Măsuri active de protecţia mediului – măsuri concrete de
conştientizare a populaţiei şi a agentilor economici privind curăţenia şi protecţia mediului

Prioritatea 2: DIPM 4.2 – Reducerea impactului negativ al activităţilor economice
asupra mediului şi refacerea mediului natural – monitorizarea cu stricteţe a indicatorilor
de poluare a mediului inconjurător, reducerea impactului negativ asupra mediului generat de
activităţile economice specifice zonei, conştientizarea agenţilor economici pentru abordarea
domeniilor de actvitate prietenoase mediului.

Obiectivul general: Dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri: relansare
echilibrată (cod DEC)

Obiectivul strategic în domeniul economic va fi realizat prin intermediul a 4 obiective
strategice:

Obiective strategice:
DEC 1: Înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor
DEC 2: Atragerea investiţiilor din afara regiunii/ţării
DEC 3: Diversificarea domeniilor de activitate economică
DEC 4: Relansarea şi dezvoltarea agriculturii şi a domeniilor conexe acesteia

Prin urmărirea acestor obiective strategice se doreşte îmbunătăţirea mediului economic al
localităţii, atragerea de investiţii în special în tehnologii şi activităţi prietenoase mediului şi
relansarea agriculturii. În acest fel se va obţine o creştere a nivelului de trai şi ridicarea
nivelului de retenţie a tinerilor care, în condiţiile situaţiei actuale a Oraşului, optează pentru
stabilirea în alte oraşe sau zone, fapt ce contribuie la îmbătrânirea populaţiei.

DEC 1: Înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor

Acest obiectiv strategic vizează sprijinirea întreprinzătorilor privati prin eliminarea barierelor
birocratice şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi consultanţă pentru afaceri, precum şi
dezvoltarea unei culturi antreprenoriale printre cetăţeni.

Prioritatea 1: DEC 1.1 Analizarea mediului de afaceri – Realizarea de analize obiective
ale situaţiei prezente a mediului de afaceri, înlăturarea barierelor birocratice şi crearea unui
cadru legal pentru sprijinirea şi dezvoltarea economiei locale.

Prioritatea 2: DEC 1.2: Iniţierea şi dezvoltarea serviciilor de asistenta şi sprijin pentru
afaceri – Crearea unui cadru legal de sprijinire şi dezvoltare a economiei locale prin
structuri de asistenţă şi sprijin pentru afaceri

DEC 2: Atragerea investiţiilor din afara regiunii / ţării

Prioritatea 1: DEC 2.1 – Măsuri active de promovare a posibilităţilor de investiţii în
zonă - sunt vizate acele măsuri care au ca efect promovarea posibilităţilor pe care
investitorii le au în zonă, facilităţile oferite, chiar ideile de afaceri şi parteneriate viabile pe
plan local

Prioritatea 2: DEC 2.2 – Măsuri active de sprijinire şi încurajare a investiţiilor în zonă -
sunt vizate acele măsuri care au ca efect atragerea de investiţii în oraş, în special în
domeniile de activitate prietenoase mediului şi a celor deficitare la nivel local
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DEC 3: Diversificarea domeniilor de activitate economică

Sunt vizate acele măsuri concrete de identificare, promovare şi sprijinire de noi activităţi
economice profitabile, în special activităţi prietenoase mediului (ex: valorificarea resurselor
regenerabile)

Prioritatea 1: DEC 3.1 – Programe de promovare de noi activităţi, cu accent pe
activităţile economice prietenoase mediului – este o prioritate ce vizează direct
relansarea echilibrată a activităţii economice, accesul la informaţie fiind, în esenţa, cheia
obţinerii rezultatelor propuse. Este absolut necesară informarea şi constientizarea atât a
populaţiei cât şi a agenţilor economici privind necesitatea protecţiei mediului şi a încurajării
activităţilor cu impact redus asupra acestuia.

Prioritatea 2: DEC 3.2 – Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării de noi ramuri economice –
cu accent pe activităţile prietenoase mediului - Sprijinirea dezvoltării de noi ramuri
economice vizează crearea unui cadru legal solid şi coerent de încurajare a activităţilor econo-
mice noi şi inovative, în special a celor conexe celor existente (în special conexe CE Turceni)
şi a celor cu impact redus asupra mediului, cu efect asupra creşterii economice locale. Astfel,
este de dorit să se pună accent pe sfera serviciilor, a tehnologiilor inovative şi pe sursele de
energie neconvenţională, prin valorificarea potenţialului natural şi prezervarea acestuia.

DEC 4: Relansarea şi dezvoltarea agriculturii şi a domeniilor conexe acesteia

În cadrul acestui obiectiv strategic sunt vizate acele măsuri concrete de relansare a
activităţilor în agricultură prin promovarea şi sprijinirea formelor asociative, acordarea de
facilităţi fiscale întreprinzatorilor din domeniul agricol şi zootehnic, sprijinirea demarării de
activităţi noi în acest domeniu etc.

Prioritatea 1: DEC 4.1 – Programe şi campanii de conştientizare şi informare asupra
oportunităţilor de dezvoltare în domeniul agricol şi zootehnic – este o prioritate ce
vizează direct relansarea echilibrată agriculturii prin informarea grupului ţintă – agenţi
economici din domeniu şi persoane fizice deţinătoare de terenuri agricole – asupra
oportunităţilor de dezvoltare.

Prioritatea 2: DEC 4.2 – Exploatarea eficientă a terenurilor agricole, valorificarea
elementelor naturale specifice şi procesarea locală a produselor primare

Obiectivul general: Sănătate, cultură şi tineret: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a
coeziunii şi incluziunii sociale - creşterea atractivităţii Oraşului prin îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă, a coeziunii şi incluziunii sociale (cod SCT)

Una dintre problemele importante cu care se confruntă, în prezent, oraşul Turceni, este
retenţia redusă a tinerilor care, odată absolvită ultima formă de învăţământ, decid să se
stabilească în alte oraşe mai atractive din punct de vedere al condiţiilor de trai. Din acest
motiv, s-a fixat obiectivul general legat de îmbunătăţirea atractivităţii Oraşului prin investirea
în resursele umane, şi au fost trasate o serie de obiective strategice, după cum urmează:

Obiective strategice:
SCT 1 – Sănătate şi asistenţă socială, inclusiv sprijin pentru categoriile defavorizate sau
vulnerabile
SCT 2 – Dezvoltarea activităţilor culturale şi de agrement pentru toate categoriile de vârstă
SCT 3 – Educarea şi formarea continuă a tinerilor şi adulţilor, reducerea şomajului
SCT 4 – Siguranţa cetăţeanului
SCT 5 – Societatea civilă
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Pentru fiecare dintre aceste obiective au fost stabilite priorităţi, pentru atingerea obiectivului
general.

SCT 1 – Sănătate şi asistenţă socială, inclusiv sprijin pentru categoriile defavorizate
sau vulnerabile

Prioritatea 1 – SCT 1.1 Creşterea asisţentei sociale şi a serviciului de asigurare a
sănătăţii publice

Prioritatea 2 - SCT 1.2 Creşterea gradului de responsabilizare a comunităţii faţă de
persoanele defavorizate

Prioritatea 3 – SCT 1.3 Încurajarea şi facilitarea investiţiilor în infrastructura de
sănătate şi asistenţă socială

SCT 2 – Dezvoltarea activităţilor culturale şi de agrement pentru toate categoriile de
vârstă

Prioritatea 1 – SCT 2.1 – Activităţi culturale, de sport şi agrement – vizează dezvoltarea
activităţilor specifice de petrecere a timpului liber în vederea creşterii calităţii vieţii
cetăţenilor, pe de o parte, şi a atractivităţii Oraşului, pe de alta parte.

Prioritatea 2 – SCT 2.2 - Investiţii în infrastructura de cultură, sport şi agrement

SCT 3 – Educarea şi formarea continuă a tinerilor şi adulţilor, reducerea somajului

Prioritatea 1 - SCT 3.1 - Educaţia formală

Prioritatea 2 - SCT 3.2 - Educaţia informală

Prioritatea 3 - SCT 3.3 – Măsuri active de sprijinire a învăţământului

Prioritatea 4 SCT 3.4 - Întărirea capacităţii instituţionale a APL

Prioritatea 5 – SCT 3.5 – Reducerea şomajului

SCT 4 – Siguranţa cetăţeanului

SCT 5 – Societatea civilă

Obiectivul general: Dezvoltarea turismului şi protejarea patrimoniului specific: dezvoltare
de nişă (cod TPS)

Pentru atingerea acestui obiectiv general, au fost conturate 2 obiective strategice:

Obiective strategice:
TPS 1 – Dezvoltarea infrastructurii specifice de turism
TPS 2 – Dezvoltarea tipurilor de turism prietenoase mediului (cicloturism, turism cultural şi
ecumenic etc.)
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TPS 1 – Dezvoltarea infrastructurii specifice de turism

Prioritatea 1 – TPS 1.1 – Dezvoltarea infrastructurii de acces şi a celei de mediu
aferente obiectivelor turistice

Prioritatea 2 – TPS 1.2 – Realizarea infrastructurii de cazare la standarde europene

TPS 2 – Dezvoltarea tipurilor de turism prietenoase mediului (cicloturism, turism
cultural şi ecumenic etc.)

Prioritatea 1 – TPS 2.1 – Marketingul turistic

Prioritatea 2 – TPS 2.2 – Conturarea unei oferte turistice reale, adaptate specificului
local
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12.3. Legăturile cross-sectoriale

Matricea legăturilor cross sectorială este utilă în stabilirea influenţelor şi conexiunilor pe care
priorităţile de dezvoltare le au între ele, astfel încât efectele obţinute şi atingerea
obiectivelor fixate să fie optime.

Matricea legaturilor cross sectoriale
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12.4. Susţinere bugetară a planului strategic

În perioada imediat următoare aprobării Srategiei de Dezvoltare Locală, bugetul local de
venituri şi cheltuieli va reflecta noua abordare a mangementului administraţiei publice locale
asupra obiectivelor strategice. Acest buget trebuie să fie construit echilibrat şi perfect
capabil să ofere suportul financiar optim necesar dezvoltării, reprezentând punctul critic al
tuturor activităţilor de implementare.

Din momentul în care proiectele au fost dezvoltate, cel puţin la nivel incipient de
prefezabilitate, se vor determina sumele necesare implementării proiectelor în funcţie de
importanţa lor, perioada de implementare, precum şi schema de coordonare a fondurilor
publice şi private proprii sau atrase, ţintind nivele ridicate pentru factorii de multiplicare.

Pentru mangementul financiar al proiectelor şi implicit al fondurilor este necesară o construcţie
instituţională eficientă, capabilă să implementeze şi să monitorizeze proiectele selectate.O altă
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responsabilitate a acestei unităţi special creată este şi cea de atragere a surselor pentru
implementarea proiectelor şi vizează:
 Fondurile publice locale şi/sau transferate de la nivel judeţean/naţional;
 Fondurile publice şi private pentru realizarea investiţiilor de anvergură care vor fi

adresate prin parteneriat;
 Fondurile private, de la nivelul investitorilor interni şi externi;
 Fondurile nerambursabile, în special fondurile UE.

12.5. Proiecte prioritare (2011-2013 şi 2014-2020)

Cele mai importante proiecte identificate cu ajutorul partenerilor de dialog sunt cuprinse în
lista scurtă de proiecte prioritare, pe care comunitatea ar trebui să le adreseze în perioada
imediat următoare. Deoarece proiectele identificate pentru fiecare obiectiv de dezvoltare
sunt foarte multe, dar şi pentru că orizontul de timp pentru elaborarea strategiei nu a fost
specificat în caietul de sarcini, s-a stabilit ca aceasta să fie cuprinsă între 2011 – 2020.

Astfel, au fost luate în considerare pentru perioada 2011 – 2020, priorităţile infrastructurii
edilitare şi ale infrastructurii de mediu, cele ale mediului de afaceri şi ale domeniului turistic
şi, nu în ultimul rând, cele legate de asistenţa socială.

Obiectivul general: Dezvoltarea infrastructurii şi protecţia mediului: regenerare urbană

Obiective strategice:
DIPM 1: Inventariere urbană şi periurbană (spaţii comerciale, terenuri, fond construit)
DIPM 2: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri
DIPM 3: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii hidro-edilitare
DIPM 4: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de comunicaţii
DIPM 5: Refacerea şi protectia mediului natural

DIPM 1:  Inventariere urbană şi periurbană (spaţii comerciale, terenuri, fond de locuit)

Prioritatea 1: DIPM 1.1 – Organizare spaţială şi inventarierea fondului construit –
Actualizarea planului urbanistic general, clarificarea situaţiei tuturor  terenurilor şi spaţiilor
din domeniul public şi privat, atât pentru zona urbană cât şi pentru zona peri-urbană.

Proiecte:
Actualizarea Planului Urbanistic General
Descriere:
PUG constituie cadrul legal pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare
conform Legii 350/2001, modificată şi completată prin Legea 289/2006. El cuprinde
analiza, reglementările şi Regulamentul Local de Urbanism pentru întreg teritoriul
administrativ al unităţii de bază.

Obiectivul proiectului este de realizare a PUG-Oraşul Turceni în perioadele convenite şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin contract.

Activităţi:
Etapa 1: etapa de documentare
Etapa 2: studii de fundamentare şi concepţie
Etapa 3: elaborarea strategiei de dezvoltare-viziune, politici, programe, proiecte
Etapa 4: PUG propriu-zis
Etapa 5: predarea şi integrarea PUG digital în GIS
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Parteneri PO Turceni
Buget estimat 126 mii  Ron
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Durata 6 luni
Perioada de implementare 2011
Remăsurarea tarlalelor, verificarea titlurilor de proprietate, bornarea tarlalelor şi
intabularea tuturor parcelelor
Descriere:
Identificări de teren pentru confirmarea corectitudinii şi descifrarea elementelor topografice
neclare
Obiectiv: Executarea de servicii de realizare a planurilor parcelare la nivel de tarla pentru
UAT Turceni
Activităţi:
 Întocmirea planurilor parcelare în vederea intabulării proprietăţilor
 Integrare în tarla pe planul digital a planului de amplasament şi delimitare ale

proprietăţilor înscrise în cartea funciară
 Actualizarea bazei de date în ceea ce priveşte cadastrul UAT Turceni şi finalizarea

aplicării legii fondului funciar la nivelul UAT
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 110 mii Ron
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Alte surse atrase
Durata 14  luni
Perioada de implementare 2011 - 2012

Prioritatea 2: DIPM 1.2 – Spaţii de locuit – Măsuri active de îmbunătăţire a confortului
spaţiilor de locuit (în special în zona de blocuri)

Proiecte:
Continuarea sprijinului acordat asociaţiilor de proprietari în reabilitarea termică a
clădirilor cu destinaţie de locuinţe (apartamente)
Descriere:
Proiectul răspunde cerinţelor legislative în vigoare, dar şi necesităţii reabilitării termice în
special pentru familiile cu venituri nete disponibile mici şi foarte mici, care nu pot face faţă
costurilor de întreţinere ridicate, datorită pierderilor de energie cauzate de clădirile
rezidenţiale vechi.

Obiectivul proiectului este de execuţie, finalizare şi întreţinere lucrări de reabilitare
termoizolaţie şi hidroizolaţie blocuri în oraşul Turceni.

Activităţi de proiect:
 Reabilitare termică cu polistiren de 10 cm grosime, adeziv, plasă de fibră de sticlă,

coltare şi vopsea lavabilă crem în 2 straturi
 Executare brau de tablă zincată
 Reparaţii ţoclu, amorsă şi zugrăveli lavabile
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 893 mii Euro (36 mii Euro în 2011 pentru 4 scări de

bloc şi 143 mii Euro/an în 2012-2017 pentru 68 de
scări de bloc)

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Durata 72  luni
Perioada de implementare 2011 - 2017
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Finalizarea a trei blocuri de locuit şi a unui bloc cu destinaţie comercială şi de
ospitalitate
Descriere:
Proiectul vine în întâmpinarea nevoii crescânde din partea generaţiilor de tineri, în special
absolvenţilor, care doresc să rămână în localitate şi nu au posibilităţi suficiente financiare
pentru a-şi dobândi locuinţa.

Obiectivul proiectului este de a introduce în circuitul locativ 3 blocuri de locuit şi un
complex de ospitalitate, alimentaţie publică şi spaţii pentru birouri.

Activăţi (orientativ)
 Întocmirea documentaţiei de licitaţie pentru alcătuirea unui parteneriat public-privat
 Reabilitarea structurilor existente în portofoliul UAT Turceni
 Promovarea activităţilor de proiect şi
 Realizarea unui studiu de oportunitate şi fezabilitate pentru realizarea de noi structuri

locative
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi
Buget estimat 4.800 mii Euro (4.000 mii Euro pentru 118

apartamente şi 800 mii Euro pentru complex de
ospitalitate - acomodare, alimentaţie publică şi spaţii
de birouri)

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local, Parteneriat Public-Privat
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 - 2013
Reabilitarea reţelei de termoficare, inclusiv iniţierea şi stabilirea de parteneriate cu
CE Turceni în vederea reducerii costurilor de livrare a agentului termic – Faza 1:
studiu de oportunitate şi de fezabilitate
Descriere:
Scopul proiectului este de a răspunde uneia dintre problemele critice semnalate pe parcursul
studiului calitativ efectuat şi menţionată şi în cadrul discuţiilor pe grupe de lucru: clădirile din
oraş nu mai dispun de încălzire din reţeaua de termoficare, fiecare proprietar/instituţie
publică rezolvând problema prin mijloace proprii.

Obiectivul proiectului este de a dezvolta un sistem eficient de termoficare pentru
asigurarea agentului termic la institutii publice şi gospodării.

Activități de proiect (orientativ):
 Stabilirea unui parteneriat cu CE Turceni în vederea reducerii consturilor de furnizare

a agentului termic
 Refacerea de către CE Turceni a reţelei până la punctul de intrare în oraş
 Evaluarea situaţiei exacte a reţelelor de termoficare, atât pe transport cât şi pe

distribuţie
 Faza 1 - încălzirea instituţiilor publice
 Faza 2 - încălzirea populaţiei (cu instalarea de schimbătoare de căldura pe fiecare scară)
Parteneri PO Turceni

CE Turceni
Asociaţiile de proprietari

Buget estimat 100-200 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Alte surse atrase
Durata 12  luni
Perioada de implementare 2012 - 2012
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Igienizarea şi reabilitarea subsolurilor în zona de blocuri
Descriere:
Scopul proiectului este de a rezolva una dintre problemele acute ale familiilor ce locuiesc în
apartamentele din blocuri, repectiv de igienizare a subsolurilor inundate permanent şi
inventarierea problemelor care au apărut datorită infiltraţiilor, în special la nivelul infrastructurii.

Obiectivul proiectului este de îmbunătăţire a nivelului de trai a familiilor ce locuiesc în
blocurile din UAT Turceni.

Activăţi (orientativ):
 Întocmirea documentaţiei de licitaţie pentru desemnarea prestatorului
 Stabilirea aranajamentelor financiare cu asociaţiile de proprietari pentru rambursarea

bugetului de proiect, acoperit temporar de către Primaria Turceni
 Igienizarea structurilor existente în UAT Turceni
 Promovarea activităţilor de proiect
Parteneri Asociaţiile de proprietari

PO Turceni
Buget estimat 400 mii Euro (3-5 mii Euro/bloc igienizare +5 mii

Euro expertiza/bloc + 10000 Euro reabilitare/
înlocuire branşamente/bloc pentru 20 blocuri)

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private
Alte surse atrase

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 - 2013

DIPM 2:  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri

Prioritatea 1: DIPM 2.1. Modernizarea infrastructurii stradale şi a spaţiilor pietonale –
modernizarea zonelor de circulaţie şi transport, consolidări şi refaceri drumuri, realizarea de
spaţii pietonale în toate localităţile componente şi modernizarea celor existente.

Proiecte:
Realizarea unei şosele ocolitoare (şosea de centură) care să preia traficul din zonele
centrale către exterior
Descriere:
Una dintre problemele cu care se confruntă oraşul este lipsa unei şosele ocolitoare care să
preia traficul din zonele centrele către inelul exterior. Tranzitarea localităţii prin centru de
către toate categoriile de vehicule aduce o serie de inconveniente legate de pericolele unei
circulaţii rutiere intense, poluarea cu pulberile generate de trafic, poluarea fonică.

Obiectivul proiectului este de fluidizarea a traficului de călători şi de marfa în UAT Turceni.

Actitivăţi de proiect (orientativ):
 Realizarea studiului de fezabilitate pentru stabilirea celui mai bun traseu, cu

identificarea soluţiilor tehnice
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

diriginte de şantier şi pentru constructor, urmat de contractare
 Derularea activităţilor de construcţie-montaj şi supervizarea lucrărilor
 Asigurarea publicităţii obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni
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Oportunităţi de finanţare Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa
prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale

Buget estimat 2400 mii Euro (5km centură x 2mil Ron/km)
pentru  prefezabilitate de văzut standardul SCOST–
06/MDRT

Durata 36  luni
Perioada de implementare 2014 - 2016
Reabilitare, extindere şi modernizare sistem rutier în Oraşul Turceni, Judeţul Gorj
Descriere:
In prezent, Oraşul Turceni se confrunta cu o problema legata de starea drumurilor: acestea
sunt, în mare parte, strazi cu profluri inguste şi fara parcaje amenajate.

Obiectivul proiectului este de a facilitarea traficului auto în Oraşul Turceni, prin
modernizarea sistemului rutier.

Actitivăţi de proiect (orientativ):
 Realizarea studiului de fezabilitate pentru identificarea soluţiilor tehnice
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

diriginte de şantier şi pentru constructor, urmat de contractare
 Derularea activităţilor de construcţie-montaj şi supervizarea lucrărilor
 Asigurarea publicităţii obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul pentru reabilitarea şi modernizarea a

10.000 km de drumuri de interes judeţean şi drumuri
de interes local

Buget estimat 8.839 mii Ron
Durata 24  luni
Perioada de implementare 2012 - 2013
Reabilitare strazi şi trotuare zona nord blocuri Turceni
Descriere:
În prezent, Oraşul Turceni se confruntă cu o problemă legată de starea drumurilor: acestea
nu sunt, în mare parte, prevazute cu spatii necesare pentru circulaţia pietonilor şi bicicliştilor.

Obiectivul proiectului este de a facilitarea traficului pietonal în Oraşul Turceni prin moder-
nizarea străzilor şi trotuarelor aferente.

Actitivăţi de proiect (orientativ):
 Realizarea studiului de fezabilitate pentru identificarea soluţiilor tehnice
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

diriginte de şantier şi pentru constructor, urmat de contractare
 Derularea activităţilor de construcţie-montaj şi supervizarea lucrărilor
 Asigurarea publicităţii obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul pentru reabilitarea şi modernizarea a

10.000 km de drumuri de interes judeţean şi drumuri
de interes local

Buget estimat 2.870 mii Ron
Durata 10 luni
Perioada de implementare 2012 - 2013
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Prioritatea 3: DIPM 2.3 Modernizarea drumurilor agricole şi a altor căi de acces

Proiecte:
Modernizarea drumuri de exploataţie agricolă realizate prin fonduri structurale
Descriere:
Obiectivul proiectului este de crestere a competitivitatii sectorului agricol prin modernizarea
infrastructurii agricole.

Activități de proiect:
 Realizarea studiului de fezabilitate pentru identificarea soluțiilor tehnice (ex: corectarea

zestrei existente, asfaltare, semnalizare rutieră)
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

diriginte de șantier şi pentru constructor, urmat de contractare
 Modernizarea drumurilor: scarificare platformă drum, așternere straturi piatră , preparare

asfalt, nivelare, finisare
 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 1.000 mii Euro
Oportunităţi de finanţare FEADR, PNDR, AP1, Măsura 125 – Îmbunătăţirea şi

dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii şi silviculturii, Submăsura 125°,
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii

Durata 36  luni
Perioada de implementare 2012 - 2014

DIPM 3:  Modernizarea infrastructurii hidro-edilitare

Prioritatea 1: DIPM 3.1 Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare

Proiecte:
Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată
Descriere:
Scopul proiectului este de reabilitare şi extindere a rețelei secundare de distribuție a apei
în Oraşul Turceni

Obiectul proiectului este de urbanizare a localității prin realizarea unei infrastructuri de
captare şi transport a apei potabile şi retelei de canalizare ape uzate, menajere şi pluviale
în Oraşul Turceni care să corespundă normelor şi reglementărilor în vigoare.

Activități de proiect:
1. Amenajare teren
2. Achiziții utilităț i necesare obiectivului
3. Obținerea de avize, acorduri şi autorizaț ii
4. Lucrări de construcții
5. Studii
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 6.318 mii lei
Oportunităţi de finanţare Programul “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor

de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare
a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în
localităţi de pâna la 50.000 locuitori”, finanţat prin CNI
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Durata 12 luni
Perioada de implementare 2011
Reabilitare şi extindere sisteme de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Turceni
şi în satele aparţinătoare Murgeşti, Gârbovu, Valea Viei, Strâmba Jiu, Turcenii de Jos
şi Stolojani
Descriere:
Scopul proiectului este de reabilitare şi extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi de
canalizare în Oraşul Turceni şi în localitatile aparțină toare.

Obiectul proiectului este de îmbunătățire a nivelului de trai prin racordarea gospodariilor la
sistemului de alimentare cu apa şi de canalizare precum şi de îmbunătăț ire a protecției
mediului înconjurător.

Activități de proiect:
 Realizarea studiului de fezabilitate pentru identificarea soluțiilor tehnice
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

diriginte de șantier şi pentru constructor, urmat de contractare
 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 126.780 mii lei
Oportunităţi de finanţare Ministerul Mediului şi Pădurilor
Durata 48 luni
Perioada de implementare 2011 - 2014
Înfiinţare reţea canalizare şi staţie epurare în satul aparținător Murgeşti
Descriere:
Scopul proiectului este de protejarea şi îmbunătățirea calității mediului înconjurător,
creșterea numărului de persoane racordate la o rețea de alimentare cu apă şi de asigurare
a debitelor de ape distribuite prin rețelele de alimentare şi evacuările de ape uzate epurate
pentru a se încadra în prevederile reglementărilor în vigoare.

Obiectivele proiectului:
 Reducerea şi limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de

ape uzate
 Efectuarea investiț iilor noi, necesare lucrărilor de alimentare tratare, canalizare, epurare

a apei, care vor contribui la îmbunătățirea protecției mediului
 Asigurarea sursei corespunzătoare de apă pentru alimentarea cu apă potabilă în

conformitate cu prevederile Legii nr 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu
modificările şi completările ulterioare.

Activități de proiect:
 Realizarea studiului de fezabilitate pentru identificarea soluțiilor tehnice
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

diriginte de șantier şi pentru constructor, urmat de contractare
 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 5.245 mii Ron
Oportunităţi de finanţare Programul vizând protecţia resurselor de apă,

sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de
tratare, canalizare şi staţii de epurare - Administraţia
Fondului de Mediu

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2011 - 2012
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Obiectivul general: Dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri: relansare
echilibrată (cod DEC)

Obiective strategice:
DEC 1: Înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor
DEC 2: Atragerea investiţiilor din afara regiunii/ţării
DEC 3: Diversificarea domeniilor de activitate economică
DEC 4: Relansarea şi dezvoltarea agriculturii şi a domeniilor conexe acesteia

DEC 1: Înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor

Prioritatea 2: DEC 1.2: Iniţierea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţa şi sprijin pentru
afaceri – Crearea unui cadru legal de sprijinire şi dezvoltare a economiei locale prin
structuri de asistenţă şi sprijin pentru afaceri

Sprijinirea şi asistarea întreprinzatorilor locali prin intermediul unui incubator de afaceri
Descriere:
Proiectul raspunde necesitatii sprijinirii şi incurajarii dezvoltarii şi diversificarii activitatii
economice locale.

Obiectivul proiectului este diversificarea activitatilor economice din Oraşul Turceni pe
termen mediu.

Proiectul va include, orientativ, urmatoarele Activităţi:
 Identificarea unei cladiri care sa poata fi amenajata drept centru de sprijinire a afacerilor,
 Acordarea de consultanta gratuita intreprinzatorilor, atat la infiintare cat şi pe parcursul

functionarii,
 Punerea la dispozitia firmelor nou infiintate de spatii minime de functionare, pentru o

perioada limitata.
 Asigurarea promovarii activitatiilor asistate
Parteneri PO Turceni

Structuri asociative ale agenţilor economici
Buget estimat 250 mii Euro
Oportunităţi de finanţare ANIPIMM, Bugetul local, Alte surse atrase
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012-2013

DEC 2: Atragerea investiţiilor din afara regiunii / ţării

Prioritatea 1: DEC 2.1 – Măsuri active de promovare a posibilităţilor de investiţii în zonă

Proiecte:
Iniţierea de parteneriate cu localităţi cu specific similar şi demararea de activităţi
bazate pe schimbul de experienţă şi de bune practici
Descriere:
Prin intermediul unui astfel de proiect se va derula un schimb de bune practici privind
rezolvarea problemelor critice ale localității (relansarea economică, ecologizarea terenurilor,
relansarea turismului etc.).

Obiectivul proiectului este crearea relațiilor şi schimburilor de experiență cu localităț i
similare din Europa pentru dezvoltare şi relansare economică.
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Activități de bază :
 Identificarea de localități similare (ca şi relief, specific industrial, nivel de dezvoltare);
 Derularea de corespondență şi tratative în vederea stabilirii de parteneriate;
 Organizarea de deplasări, schimburi de experiență, simpozioane;
 Organizarea de tabere bilaterale (schimburi de copii şi tineri).
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 20 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Europe for Citizens, Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2011-2012

Prioritatea 2: DEC 2.2 – Măsuri active de sprijinire şi incurajare a investiţiilor în zonă -
sunt vizate acele măsuri care au ca efect atragerea de investiţii în oraş, în special în
domeniile de activitate prietenoase mediului şi a celor deficitare la nivel local.

Proiecte:
Infiinţarea unui parc industrial care să atragă investitori din alte zone
Descriere:
Obiectivul proiectului este de susținere şi de creștere a activităților economice din Oraşul
Turceni prin atragerea de investiții.

Proiectul va include, orientativ, următoarele activităţi:
 Organizarea Unitatii de Implementare a Proiectului, viitoarea structura de operare a parcului
 Realizarea studiului de fezabilitate privind structura funcțională a facilităților
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

diriginte de șantier şi pentru constructor, urmat de contractare
 Construirea parcului industrial şi racordarea la utilităț i
 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 4.000 – 6.000 mii Euro
Oportunităţi de finanţare POR – Axa Prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului

de afaceri regional şi local”, domeniul major de
intervenție 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2014 - 2016

DEC 3: Diversificarea domeniilor de activitate economică

Sunt vizate acele măsuri concrete de identificare, promovare şi sprijinire de noi activităţi
economice profitabile, în special activităţi prietenoase mediului (ex: valorificarea resurselor
regenerabile).

Prioritatea 2: DEC 3.2 – Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării de noi ramuri economice
– cu accent pe activităţile prietenoase

Proiecte:
Înfiinţarea unor ateliere meşteşugăreşti
Descriere:
Proiectul răspunde necesității relansării activității economice şi încurajarea micilor întreprin-
zători, în special prin revigorarea unor activități economice traditionale. În acest sens, se vor
indentifica potențialii parteneri (în special structuri asociative din domeniul economic) şi se vor
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stabili modalităț ile de înființare a acestor ateliere. Pentru început, vor fi adresate activitățile
care dispun, deja, de o piață de desfacere, astfel încât dezvoltarea acestor mici unități econo-
mice să fie una durabilă. Unul dintre principalele beneficii aduse de proiect va fi crearea de noi
locuri de muncă.

Obiectivul:
Proiectul contribuie la relansarea activității economice prin revigorarea unor îndeletniciri
tradiționale.

Activități de bază:
 Identificarea indivizilor, potențiali antreprenori;
 Identificarea de potențialii parteneri;
 Organizarea de întâlniri şi schimburi de experiență pentru dezvoltarea activităților

lucrative şi a piețelor de desfacere.
Parteneri Agenţi economici, ONG, PO Turceni; Parteneri privaţi
Buget estimat 50 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Fonduri private, Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2013 - 2014

DEC 4: Relansarea şi dezvoltarea agriculturii şi a domeniilor conexe acesteia

În cadrul acestui obiectiv strategic sunt vizate acele măsuri concrete de relansare a
activităţilor în agricultură prin promovarea şi sprijinirea formelor asociative, acordarea de
facilităţi fiscale întreprinzatorilor din domeniul agricol şi zootehnic, sprijinirea demarării de
activităţi noi în acest domeniu etc.

Prioritatea 1: DEC 4.1 – Programe şi campanii de conştientizare şi informare asupra
oportunităţilor de dezvoltare în domeniul agricol şi zootehnic – este o prioritate ce
vizează direct relansarea echilibrată agriculturii prin informarea grupului ţintă – agenţi econo-
mici din domeniu şi persoane fizice deţinătoare de terenuri agricole – asupra oportunităţilor de
dezvoltare.

Proiecte:
Sprijinirea ONG-urilor cu activitate în domeniul agricol
Descriere:
Proiectul răspunde necesității relansării activităților agricole în zonă. Una dintre cele mai
importante probleme, în prezent, este fărâmițarea terenurilor agricole şi puterea economică
redusă a proprietarilor, care nu dețin mijloacele necesare pentru valorificarea acestor
terenuri. Astfel, proprietarii de terenuri vor fi conștientizați asupra utilității şi beneficiilor
structurilor asociative şi sprijiniți, atât la înființare, cât şi pe parcursul activităț ii, în vederea
derulării unor activități agricole eficiente.

Obiectivul:
Proiectul contribuie la dezvoltarea activității economice prin revigorarea activităț ilor agricole

Concret, proiectul va consta în:
 Campanii de conștientizare privind necesitatea structurilor asociative,
 Sprijin şi consultanță gratuită pentru constituirea acestor structuri şi sprijin în functionare
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi (ONG-uri)
Buget estimat 40 mii Euro
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Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Fonduri private

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2011 - 2012

Prioritatea 2: DEC 4.2 – Exploatarea eficientă a terenurilor agricole, valorificarea
elementelor naturale specifice şi procesarea locală a produselor primare

Proiecte:
Sprijin pentru înfiinţarea de micro-ferme de producţie, specializate în culturile
identificate drept adecvate calităţii terenurilor agricole
Descriere:
Proiectul răspunde necesității relansării activităților economice în cadrul UAT Turceni, în
special a activităților de producție şi prelucrare a produselor agricole ecologice.

Obiectiv:
Susținerea activităților de producere a culturilor ecologice adecvate în UAT Turceni

Activități de proiect:
 În primă fază, vor fi realizate studii de specialitate necesare identificării tipurilor de

culturi adecvate caracteristicilor pedo-climatice.
 Ulterior, va fi sprijinită înființarea de micro-ferme de producț ie pentru aceste culturi prin

acordarea de consultanță gratuită, instituirea unui sistem de facilităț i fiscale etc.
Parteneri Parteneri privaţi, PO Turceni
Buget estimat 1.000 mii Euro (3 ferme x Suprafaţa construită 2000

mp, 4-8ha teren aferent fermă, echipamente )
Oportunităţi de finanţare PNDR, AP 1, măsura 121, fonduri private
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 - 2013
Sprijin pentru înfiinţarea unei mini fabrici de procesare a legumelor
Descriere:
Proiectul raspunde necesităț ii relansării activităț ilor economice în zonă, pe de o parte, dar
şi problemei critice legate de lipsa pietelor de desfacere pentru producătorii agricoli.

Obiectiv:
Dezvoltarea activităților de procesare şi depozitare a produselor legumicole.

Activităţi:
 Realizarea unor studii de oportunitate pentru a determina culturile preponderente/pro-

ducătorii din zonă, în masură să asigure materia primă necesară unor asemenea fabrici;
 Stabilirea de parteneriate cu agenți economici interesați să investească în zonă;
 Acordarea de facilităț i fiscale, în special pentru angajarea de șomeri înregistrați pe raza

Oraşului Turceni.
Parteneri Parteneri privaţi, PO Turceni
Buget estimat 2.000 mii Euro (2 fabrici x Suprafaţa construită 2000

mp, hală prelucrare, 4ha teren aferent, echipamente,
depozit fără frig)

Oportunităţi de finanţare PNDR, AP 1, Masura 121,
fonduri private

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 - 2013
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Sprijin pentru realizarea unui sistem de sere care să utilizeze aburul furnizat de
Complexul Energetic
Descriere:
Obiectivul proiectului este de a răspunde atât necesității relansării activităților agricole şi
economice în zonă, cât şi oportunității reprezentate învecinarea cu CE Turceni şi posi-
bilitățea obținerii de agent termic (abur) la costuri competitive.

Activităţi:
 Realizarea unui studiu de oportunitate pentru identificarea terenurilor şi culturilor care

s-ar preta la construirea de sere, corelat cu posibilitatea conectării acestora cu
furnizorul de abur;

 Stabilirea de parteneriate cu producători/asociații de producători, pe de o parte, şi CE
Turceni ca furnizor de agent termic, pe de alta parte;

 Construirea de sere pe terenurile identificate şi sprijinirea funcționării acestora etc.
Parteneri Parteneri privaţi, CE Turceni, Asociaţii de producători
Buget estimat 1.000 mii Euro (7 euro/mp x 10000mp, sistemul de

transport abur, spaţii depozitare, echipamente)
Oportunităţi de finanţare PNDR, AP 1, masura 121, fonduri private
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2013 - 2014

Obiectivul general: Sănătate, cultură şi tineret: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a
coeziunii şi incluziunii sociale - creşterea atractivităţii Oraşului prin îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă, a coeziunii şi incluziunii sociale (cod SCT)

Obiective strategice:
SCT 1 – Sănătate şi asistenţă socială, inclusiv sprijin pentru categoriile defavorizate sau
vulnerabile
SCT 2 – Dezvoltarea activităţilor culturale şi de agrement pentru toate categoriile de vârstă
SCT 3 – Educarea şi formarea continuă a tinerilor şi adulţilor, reducerea şomajului
SCT 4 – Siguranţa cetăţeanului
SCT 5 – Societatea civilă

SCT 1 – Sănătate şi asistenţa socială, inclusiv sprijin pentru categoriile defavorizate
sau vulnerabile

Prioritatea 1 – SCT 1.1 Creşterea asistenţei sociale şi a serviciului de asigurare a
sănătăţii publice

Proiecte:
Eficientizare consum de energie termică la Spitalul Orăşenesc (inclusiv secţia de
psihiatrie)
Descriere:
Scopul proiectului este de eficientizare a consumului de energie termică.

Obiectivul:
Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează
energie geotermală pentru îmbunătățirea calității aerului, apei şi solului.

Activităţi:
 Realizarea studiului de fezabilitate
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 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru
diriginte de șantier şi pentru constructor, urmat de contractare

 Instalarea unui sistem de încălzire cu pompe de căldura sol - apă pentru încălzirea la
parter şi demisol a spitalului, precum şi prepararea apei calde de consum

 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni

Spitalul Orăşenesc Turceni
Buget estimat 1.190 mii Ron
Oportunităţi de finanţare Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor

clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie
solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului,
apei şi solului – Admnistraţia Fondului de Mediu

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2013-2014

Prioritatea 3 – SCT 1.3 Încurajarea şi facilitarea investiţiilor în infrastructura de
sănătate şi asistenţă socială

Modernizarea infrastructurii spitalului existent şi a utilităţilor acestuia
Descriere:
Obiectivul proiectului:
Finantare obiective de modernizare, transformare şi extindere a ambulatoriului de special-
itate, a spălătoriei şi extinderea capacității secției de psihiatrie.

Activităţi:
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru dotare
 Dotare cu aparatură medicală: electrocauter, monitor funcții vitale, ecograf doppler,

gastorscop +colocuscop cu monitor de televiziune, scaun orl, fibroscop orl, laparoscop.
 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni

ONG-uri cu activitate în domeniul social
Buget estimat 1.500 mii Euro
Oportunitati de finantare Bugetul Local,

POR, Axa Prioritara 3 „Îmbunătățirea infrastructurii
sociale”, domeniul major de interventie 3.2 -
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”
Compania Naţională de Investiţii – Reabilitare
termică pentru clădiri din domeniul public

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2014-2016

SCT 2 – Dezvoltarea activităţilor culturale şi de agrement pentru toate categoriile de vârstă

Prioritatea 1 – SCT 2.1 – Activităţi culturale, de sport şi agrement – vizează dezvoltarea
activităţilor specifice de petrecere a timpului liber în vederea creşterii calităţii vieţii cetă-
ţenilor, pe de o parte, şi a atractivităţii oraşului, pe de alta parte.
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Proiecte:
Organizarea zilelor specifice aniversare – Ziua Copilului, Ziua Naţionala, Ziua
Vârstnicilor
Descriere:
Proiectul vizează continuarea organizării zilelor specifice aniversare (ex: Ziua Copilului, Ziua
Națională, Ziua Vârstnicilor, Ziua Mamei etc.) ce contribuie la diversificarea mijloacelor de
agrement şi scad riscul excluziunii sociale, în special în cazul vârstnicilor.

Activităţi:
 Manifestarile vor include reprezentații de cântece şi dansuri specifice momentului,

concursuri cu premii, tombole etc.
 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni

Casa de Cultură
Alţi parteneri din domeniul privat

Buget estimat 20 mii Euro/an
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Fonduri private
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 – 2013

Prioritatea 2 – SCT 2.2 - Investiţii în infrastructura de cultură, sport şi agrement

Proiecte:
Infiinţarea unui Aqua parc
Descriere:
Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement prin crearea unei structuri moderne de
agrement turistic Aqua Parc în contextul actual al dezvoltarii durabile şi în acord cu
tendințele europene.

Activităţi:
 Activități pentru realizarea infrastructurii
 Organizarea activității structurii de agrement
 Implementarea proiectului
 Monitorizarea proiectului
 Promovarea proiectului
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 11.989 mii Euro
Oportunităţi de finanţare POR, Axa prioritară 4, Dezvoltare durabilă şi dezvol-

tarea turismului, DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurilor specifice pentru valori-
ficarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial
turistic şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 – 2013
Infiintarea unui eco-parc
Descriere:
Proiectul are drept scop îmbunătățirea factorilor de mediu şi a calității vieții în localități.

Obiectivul:
Înfrumusețarea aspectului urbanistic al Oraşului Turceni prin creșterea suprafețelor verzi şi
apropierea de standardele europene.
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Activităţi:
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

realizarea facilităților
 Realizarea facilităților: Modelare geometrică teren, Realizare alei ecologice, Amenajare

spațiu verde prin plantări material drendrologic, Realizare sistem irigații, Montare mobilier
urban, Realizare sistem iluminat ecologic, Amenajare locuri de joacă pentru copii

 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 1.000 mii Ron
Oportunităţi de finanţare “Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii

mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” –
Administraţia Fondului de Mediu

Durata 12  luni
Perioada de implementare 2012
Amenajarea amfiteatrului de vară
Descriere:
Amenajare amfiteatru de vara zona bl 35

Activităţi:
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

realizarea facilităților
 Îmbinarea spațiului polivalent cu spații verzi amenajate încadrate de alei şi trotuare:

o montarea unui ecran de mari dimensiuni de proiectii vizuale multimedia
o introducerea de funcțiuni noi,de spații urbane cu valențe superioare
o construirea a două pergole în lungul aleii principale şi a unui pavilion
o crearea de gardene în zona centrală din plăci de beton armat
o alimentare cu apă a cismelelor
o plantații de arbori periferici

 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni
Bugest estimat 812 mii Ron
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 7 luni
Perioada de implementare 2011
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de Cultură
Descriere:
Proiectul va îmbunătăți standarde funcționale ale Casei de Cultură, găzduind şi producând
astfel, evenimente complete şi necesare vieții culturale din Oraşul Turceni.

Activităț i (orientative):
 Realizarea expertizei energetice a clădirii Casei de Cultură
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

reabilitarea facilităților
 Activităț ile de construcție
 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 3.000 mii Ron
Oportunităţi de finanţare Programul prioritar Naţional pentru reabilitarea, mo-

dernizarea infrastructurii culturale şi dotarea asezămin-
telor culturale din mediul mic urban 2008 - 2010 – CNI

Durata 12  luni
Perioada de implementare 2012
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Bazin de înot oraş Turceni
Descriere:
Proiectul va contribui la diversificarea activitatilor de petrecere a timpului liber copiilor şi
tinerilor, dar şi de pregatire continua pentru potentialii perfermeri din Oraşul Turceni.

Activităț i (orientative):
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

reabilitarea facilitatilor
 Activitatile de constructie-montaj, supervizate în mod continuu
 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 1.800 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Programul Bazine de înot - MDRT
Durata Urmează a se stabili
Perioada de implementare 2012 - 2013
Eficientizare consum de energie termică al Casei de Cultură şi Primărie
Descriere:
Scopul proiectului este de eficientizare a consumului de energie termică a clădirii Casei de
Cultură şi a Primăriei.

Obiectivul:
Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează
energie geotermală pentru îmbunătățirea calității aerului, apei şi solului.

Activităţi:
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

diriginte de șantier şi pentru constructor, urmat de contractare
 Instalarea unui sistem de încălzire cu pompe de căldură sol-apă pentru încălzirea

clădirilor, precum şi prepararea apei calde de consum
 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni

Spitalul Orăşenesc Turceni
Buget estimat 1.190 mii Ron
Oportunităţi de finanţare Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor

clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie
solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului,
apei şi solului – Administraţia Fondului de Mediu

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2012

SCT 3 – Educarea şi formarea continuă a tinerilor şi adulţilor, reducerea somajului

Prioritatea 1 - SCT 3.1 - Educaţia formală

Proiecte:
Iniţierea de proiecte, în parteneriat public privat, la nivel local şi regional, cu
impact asupra materiilor studiate şi a conţinutului curricular – promovarea ideii de
învăţare practică şi includere în programă a materiilor ce aduc un plus de valoare
în educaţia tinerilor.
Descriere:
Proiectul răspunde problemei critice legate de necorelarea specializărilor din cadrul
unităților de învățământ cu necesitățile pieț ei muncii, precum şi lipsa pregătirii practice.
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Activităţi:
 Realizarea de studii privind necesitățile pieței muncii;
 Stabilirea de parteneriate - cu Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Gorj,

ONG-uri din domeniul educaț iei şi activităților de tineret, în vederea includerii în
programa de învățământ a acelor materii şi proceduri care aduc un plus de valoare şi
pregatire practică pentru tineri;

 Organizarea de programe şi burse de specializare, cu accent pe pregătirea practică;
 Derularea de programe de consiliere profesională a tinerilor pentru a crește șansele

acestora pe piața muncii.
Parteneri PO Turceni

Inspectoratul Școlar Judeţean Gorj
Grupul Școlar Industrial Energetic Turceni
ONG-uri din domeniul educaţiei
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Buget estimat 60 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Fonduri private, Bugetul local
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 - 2013
Modernizare, extindere şi reabilitare a Campusului Grupului Şcolar Industrial Energetic
Descriere:
Obiectivul proiectului este de îmbunătățire a calității infrastructurii de educaț ie în vederea
asigurării unui proces educaț ional la standardele europene pentru populația școlară din
localităț ile rurale.

Activităţi:
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

diriginte de șantier şi pentru constructor, urmat de contractare
 Realizarea obiectivelor de investiție:

o Se va moderniza,extinde şi reabilita clădirea grupului școlar
o Se va extinde şi reabilita corpul internatului
o Se va moderniza şi reabilita clădirea cantinei
o Se va desființa clădirea actualei centrale termice, urmând a fi amplasată într-un

spațiu special nou creat
o Alei propuse 0 4450,42mp
o Amplasare panou de informare + autocolante
o Amplasare placă comemorativă
o Amenajare de spații verzi noi

 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni

Grupul Şcolar Industrial Energetic
Buget estimat 35.204 mii Lei
Oportunităţi de finanţare POR Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale –

DMI 3.4 Reabilitarea/modernizarea,dezvoltarea şi echi-
parea infrastructurii educaţionale, preuniversitare, uni-
versitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 – 2014
Completarea sistemului clasic de producerea apei calde menajere cu sisteme care
utilizează energie solara la GSIE, Oraș Turceni, Judeţul Gorj
Descriere:
Scopul proiectului este de sprijinire a investițiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacități
de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile.
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Proiectul va reducere gradul de poluare cauzată de arderea combustibililor fosili utilizaț i
pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obț inerea de apă caldă
menajeră în cadrul GSIE Turceni

Activităţi:
 Modernizare pentru prepararea apei calde menajere
 Reabilitare constructiv arhitecturală a anvelopei punctului termic
 Instalare panouri solare
 Inlocuirea retelei termice existente
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 1.003 mii Ron
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire
care utilizează energie regenerabila, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire-beneficiari unități administrativ-teritoriale,
instituț ii publice şi unități de cult

Durata 6  luni
Perioada de implementare 2012
Infiinţarea grădiniţei cu program prelungit cu 7 grupe, oraş Turceni
Descriere:
Proiectul vine în întâmpinarea nevoii crescânde din partea generațiilor de tineri, în special
absolvenților, care doresc să rămână în localitate şi nu au posibilități suficiente financiare.

Obiectivul proiectului este de a introduce în circuit gradinița cu program prelungit

Activități (orientativ)
 Întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru

reabilitarea facilităților
 Activităț ile de construcție
 Asigurarea publicității obiectivelor realizate
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 550 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii

(P.R.E.T.) este un proiect naţional cofinanţat de
Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei (BDCE), în valoare de 105 mil.
Euro şi se desfăşoară în intervalul 2007-2011

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 – 2013

Prioritatea 2 - SCT 3.2 - Educaţia informală

Proiecte:
Sprijinirea şi stimularea cadrelor didactice în a urma programe de perfecţionare şi
reciclare
Descriere:
Proiectul raspunde necesității menținerii unui standard ridicat al educației tinerilor, aceasta
reprezentând o investiție de valoare pentru prosperitatea generațiilor viitoare. În plus, participa-
rea cadrelor didactice la programele de perfecționare şi reciclare este percepută de acestea ca
o investiț ie în carieră, ceea ce crește gradul de retenție a cadrelor calificate în oraș.
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Activități (orientativ) :
 Proiectul va consta în alocarea, în parteneriat cu GSIE, a unor sume fixe pentru

cadrele didactice care doresc sa participe la programe de perfecționare şi reciclare, în
anumite condiții stabilite de comun acord, astfel încât să se asigure şi eficiența
cheltuirii acestor sume.

 Alternativ (sau în completare) se vor atrage fonduri prin programe UE de perfecționare
 Asigurarea publicității activităților realizate
Parteneri PO Turceni

Grupul Şcolar Industrial Energetic
Buget estimat 400 mii Euro (2 activităţi de perfecţionare, reciclare)
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Surse atrase – POS DRU, AP 1 Educația și
formarea profesională în sprijinul creșterii economice
și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, DMI
1.3 Dezvoltarea resurselor umane în educație și
formare profesională

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 – 2013

Prioritatea 4 SCT 3.4 Întărirea capacităţii instituţionale a APL

Proiecte:
Formarea continuă a funcţionarilor publici, pentru creşterea permanentă a calităţii şi
eficienţei serviciilor publice oferite
Descriere:
Obiectivul proiectului este de participare a funcționarilor publici la programe de formare
continuă, în vederea creșterii permanente a calificării acestora şi eficienței serviciilor publice
oferite.

Activităţi:
 Realizarea unei analize a nevoilor de instruire pentru stabilirea exactă a domeniilor

targetate.
 Proiectul va include organizarea de module de pregătire şi deplasări pentru schimb de

experiență
 Asigurarea publicității activităților realizate
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 400 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii
Administrative”, Domeniul major de intervenţie 1.3

Durata 60  luni
Perioada de implementare 2012 – 2016
Derularea de campanii de informare a cetăţenilor privind planul strategic şi stadiul
implementării acestuia şi stimularea acestora în creşterea nivelului de implicare
cetăţenească
Descriere:
Odată adoptată Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a Oraşului, ea va constitui un
document programatic, egal asumat de Consiliul Local şi de Comunitate. Este imperios
necesară informarea continuă a cetățenilor privind stadiul implementării planului strategic
astfel încât proiectele derulate să se bucure de girul Comunității. Nu în ultimul rand,
aceasta informare continuă şi transparentă vor duce la creșterea gradului de implicare
cetățenească.
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Activități orientative:
 Postarea pe site-ul instituției a strategiei în varianta finală și, ulterior, actualizarea

stadiului implementării;
 Menținerea comunicării permanente cu cetățenii prin intermediul site-ului, eventual

înființarea unei noi secț iuni de tip forum;
 Acțiuni de promovare a strategiei în mass media locală; diseminarea de materiale

informative în instituțiile publice sau prin dialogul direct cu cetățenii;
 Organizarea periodică de sesiuni de consultare publică;
 Înființarea unui departament specializat care să continue activităț ile Secretariatului

Local, în primul rând în privința comunicării permanentă cu cetățenii etc.
 Asigurarea publicității activităților realizate
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 20 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 120  luni
Perioada de implementare 2011 – 2020

Prioritatea 5 – SCT 3.5 – Reducerea şomajului

Stimularea companiilor de pe raza Oraşului să ofere tinerilor programe de tip
“practică” pentru facilitarea orientării profesionale (promovare)
Descriere:
Una dintre problemele care contribuie la creșterea șomajului, nu numai la nivelul Oraşului
Turceni, este lipsa pregătirii practice a tinerilor absolvenți. Astfel, odată terminat ultimul nivel de
învățământ, aceș tia sunt, de cele mai multe ori, puși în dificultate în găsirea unui loc de muncă.

În acest mod va fi ușurată, pentru acești tineri, şi găsirea unui loc de muncă după absolvire,
dat fiind faptul că în mare parte dintre aceste situații, tinerii își găsesc un loc de muncă în
cadrul firmelor ce le-au oferit pregătirea practică. Nu în ultimul rând, aceste programe ar putea
crește gradul de retenție al tinerilor care vor avea motive în plus de a se stabili în oraș după
absolvire.

Activităţi:
 Proiectul va viza, pe de o parte, stabilirea de parteneriate cu firmele de profil care să

ofere programe de tip practică pentru GSIE Turceni și, pe de altă parte,
 Identificarea tinerilor din oraș care urmează licee/facultăț i din afara oraşului şi crearea

condițiilor pentru ca ei să -și desfășoare programele de pregătire practică impuse de
unitățile de învățământ în cadrul unor firme din oraș.

 Asigurarea publicității activităților realizate
Parteneri PO Turceni

Grupul Şcolar Industrial Energetic Turceni
Reprezentanţii mediului de afaceri
Ong-uri din domeniu

Buget estimat 20 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane – Axa prioritara 2 “Corelarea
învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” – DMI
2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”

Durata 48 luni
Perioada de implementare 2011 – 2014
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SCT 4 – Siguranţa cetăţeanului

Proiecte:
Identificarea, pe baza unor studii de specialitate, a celui mai bun traseu pentru
maşina de pompieri în cazul intervenţiilor
Descriere:
În prezent, la nivel de oraș există o problemă legată de timpii mari de așteptare ai mașinii
de pompieri atunci când există restricții la trecerea peste calea ferată. Pentru a se elimina
pe viitor astfel de probleme, se vor efectua studii de specialitate care să determine trasee
alternative ce ar putea fi urmate de mașina de intervenție, astfel încât să se standardizeze
timpul de reacție în caz de urgență.

Obiectivul proiectului este de a determina traseu pentru mașina de pompieri în cazul
intervențiilor.

Activităţi:
 Întocmirea documentație de atribuire şi contractare consultant
 Întocmire studiu de fezabilitate
 Activități de conștientizare publică
Parteneri PO Turceni

Unitatea de Pompieri
Reprezentanţi ai mediului de afaceri
Alte ONG-uri cu activitate în domeniu

Buget estimat 15 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Surse atrase
Durata 24  luni
Perioada de implementare 2011 – 2012
Instalarea de sisteme de supraveghere video a celor mai importante artere şi
intersecţii din oraş, a obiectivelor culturale importante şi a unităţilor de învăţământ
Descriere:
Prin monitorizare video va crește gradul de siguranță al drumurilor publice, unităților de
învățământ şi obiectivelor culturale, în primul rand prin efectul de intimidare pe care-l au
astfel de sisteme.

Activităţi:
 În parteneriat cu Poliția, se vor determina cele mai bune locații de amplasare a acestor

sisteme şi procedurile de supraveghere şi monitorizare aferente.
 Întocmirea documentatie de atribuire şi contractare consultant
 Întocmire studiu de fezabilitate
 Activități de conștientizare publică
Parteneri PO Turceni

Poliţia rutieră
Buget estimat 200 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Surse atrase
Durata 24  luni
Perioada de implementare 2012 – 2013

Obiectivul general: Dezvoltarea turismului şi protejarea patrimoniului specific: dezvoltare
de nişă (cod TPS)

Pentru atingerea acestui obiectiv general, au fost conturate 2 obiective strategice:
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Obiective strategice:
TPS 1 – Dezvoltarea infrastructurii specifice de turism
TPS 2 – Dezvoltarea tipurilor de turism prietenoase mediului (cicloturism, turism cultural şi
ecumenic etc.)

TPS 1 – Dezvoltarea infrastructurii specifice de turism

Prioritatea 1 – TPS 1.1 – Dezvoltarea infrastructurii de acces şi a celei de mediu
aferente obiectivelor turistice

Proiecte:
Realizarea şi instalarea unui sistem de semnalizare adecvată a obiectivelor turistice
(ex : Mânăstirea Sf. Treime de la Strâmba Jiu) pentru a facilita accesul turiştilor
Descriere:
Una dintre problemele legate de afluxul de turiști la obiectivele turistice, semnalată pe
parcursul discuțiilor cu grupele de lucru, a fost cea legată de lipsa semnalizării adecvate.

Obiectivul proiectului este de instalare a unui sistem de semnalizare adecvată pentru
obiectivele de interes turistic.

Activităţi:
 În parteneriat cu Consiliul Județean, să se identifice locațiile de amplasare a indi-

catoarelor de direcționare către obiectivele turistice din zonă şi către mijloacele de
agrement local (ex: Aqua parcul, Eco Parcul, Casa de Cultura etc.).

 Întocmirea documentație de atribuire şi contractare furnizor
 Activități de conștientizare publică
Parteneri PO Turceni

Consiliul Judeţean Gorj
Buget estimat 20 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 12  luni
Perioada de implementare 2012

Prioritatea 2 – TPS 1.2 – Realizarea infrastructurii de cazare la standarde europene

Proiecte:
Acordarea de facilităţi fiscale la infiinţare pentru firmele cu activitate în domeniul turistic
Descriere:
Pentru relansarea turismului, este necesară, în primul rand, realizarea unei infrastructuri de
cazare. Proiectul vizează încurajarea înființării agenților economici cu activitate în domeniul
turismului prin instituirea unui sistem de facilități fiscale acordate la înființare.

Activităţi:
 Alcătuirea unei scheme de deducere fiscală, în baza legislației în vigoare
 Realizarea de pliante şi brosuri şi
 Organizarea de Activități de conștientizare publică
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 30 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 – 2013
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Crearea strategiei de dezvoltare locală durabilă a Oraşului Turceni
Descriere:
Scopul principal al acestui proiect îl reprezintă elaborarea strategiei de dezvoltare locală a
orașului Turceni, ce constituie cadrul de referință pentru o viziune pe termen lung asupra
dezvoltării locale.

Activităţi:
 Întocmirea documentație de atribuire şi contractare consultanți
 Dezvoltarea planului strategic şi documentele aferente
 Instruirea personalul din cadrul Primariei cu atribuții în domeniul managementului de proiecte
 Organizarea de activități de conștientizare publică
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 741 mii Ron
Oportunităţi de finanţare Bugetul local,

PO DCA, Axa Prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi
proces  ale managementului ciclului de politici publice”,
domeniul de intervenitie 1.1 „Îmbunătăţirea procesului
de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”,
operațiunea „Strategii de dezvoltare locală”

Durata 20 luni
Perioada de implementare 2010 - 2011

Implementarea proiectelor prioritare necesită în regim de urgenţă întocmirea următoarelor
studii şi analize de teren:

 Expertiza tehnică şi studiu de fezabilitate pentru proiectul “Finalizarea a trei blocuri de
locuit şi a unui bloc cu destinaţie comercială şi de ospitalitate”

 Expertiză tehnică şi studiu de fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea reţelei de
termoficare, în vederea reducerii costurilor de livrare a agentului termic”

 Studiu de oportunitate şi de fezabilitate pentru crearea unei şosele ocolitoare
 Studiu de trafic în Oraşul Turceni, inclusiv identificarea traseelor pentru intervenţiile de

urgenţă (ex: ambulanţa, maşină de pompieri etc.)
 Studiu de fezabilitate pentru modernizarea şi reabilitarea străzilor din Turceni şi comuni-

tăţile aparţinătoare
 Studiu privind calitatea terenurilor agricole de pe raza Oraşului Turceni şi culturile reco-

mandate pentru specificul acestora
 Studii de fezabilitate pentru modernizarea de drumuri de exploataț ie agricolă
 Studiu de fezabilitate pentru realizarea unui incubator de afaceri
 Studiu de fezabilitate pentru eficientizarea consumului de energie termică la Primărie şi

casa de Cultură

12.6. Implementare şi monitorizare

Planificarea strategică se bazează pe două elemente cheie în implementare: monitorizarea
şi evaluarea. Acestea constau în evaluarea activităţilor, a rezultatelor intermediare, atinge-
rea scopurilor în intervalul de timp asumat, în condiţiile resurselor alocate. De asemenea,
este necesară înfiinţarea unui Comitet de Monitorizare, separat de structura responsabilă cu
implementarea strategiei, comitet care trebuie identificat încă din momentul aprobării stra-
tegiei în Consiliul Local. Dintre responsabilităţile comitetului enumerăm: analiza periodică a
stadiului implementării, propuneri pentru revizuirea planului, analizarea şi arobarea rapoar-
telor intermediare, întocmirea de rapoarte de monitorizare pentru fiecare obiectiv general,
obiectiv specific şi măsură.
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În funcţie de specificul proiectelor, Comitetul poate invita la sedinţele periodice de
monitorizare şi reprezentanţi ai organizaţiilor locale, regionale sau naţionale implicate în
derularea procesului dezvoltării strategice: agenţii de dezvoltare, ministere, asociaţii ale
întreprinzătorilor din diferite domenii, reprezentanţi ai societăţii civile etc.

Indicatorii de impact şi indicatorii de rezultate sunt sunt cele două categorii de indicatori
folosiţi pentru monitorizarea strategiei.

Stadiul implementării este monitorizat în orice moment, în cadrul sedinţelor periodice, de
către Comitetul responsabil cu acest lucru, cu ajutorul fişelor fiecărui obiectiv strategic,
detaliate mai jos, prin completarea acestora.

Acest lucru trebuie făcut cu ajutorul tuturor instituţiilor implicate, fiind necesară colaborarea
cu acestea pentru furnizarea unor date şi informaţii corecte şi concrete, altfel rezultatele
obţinute nu reprezintă o imagine fidelă a statusului strategiei. Aceste fişe, precum şi
categoriile de indicatori menţionaţi nu sunt limitative, reprezintă doar un punct de pornire în
evaluarea stadiului implementării strategiei.

Colectivul responsabil cu implementarea proiectelor din cadrul Primăriei, poate introduce în
fişele de monitorizare, pe parcursul derulării acestui proces, şi alte categorii de indicatori,
atunci când consideră că este necesar acest lucru, pentru o mai bună monitorizare.

OBIECTIVUL GENERAL NR. 1

Dezvoltarea infrastructurii şi protecţia mediului – regenerare urbană DIMP
Indicatori de impact  Actualizarea planurilor urbanistice

 Clarificarea situaţiei legale a terenurilor
 Clarificarea situaţiei spaţiilor publice
 Inventarierea spaţiilor comerciale
 Modernizarea infrastructurii stradale
 Modernizarea spaţiilor pietonale
 Infrastructura de mediu modernizată

conform standardelor europene
 Educarea populaţiei pentru curăţenie
 Educarea populaţiei pentru protecţia

mediului

<de completat în timpul
monitorizării>

Indicatori de
rezultate

 Numărul de autorizaţii pentru construire
 Suprafaţa terenurilor incluse în intravilan
 Numărul de apartamente recepţionate
 Numărul de clădiri reabilitate
 Regulament de utilizare a spaţiilor

comerciale
 Regulament privind imaginea unitară a

clădirilor
 Design unitar al mobilierului urban
 Numărul de campanii de conştientizare

derulate
 Numărul şi lungimea străzilor modernizate
 Numărul şi suprafaţa spaţiilor pietonale

modernizate
 Nr de km de reţele de apă

<de completat în timpul
monitorizării>
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 Nr de km de reţele de canalizare
 Nr de km de reţea de siguranţă
 Nr de coşuri de gunoi amplasate
 Nr de m pătraţi de spaţii verzi şi parcuri

nou înfiinţate Nr de campanii de
conştientizare realizate

 Nr de cetăţeni informaţi

OBIECTIVUL GENERAL NR 2

Dezvoltarea economică şi competitivitatea mediului de afaceri – relansare echilibrată cod
DEC
Indicatori de impact  Analize obiective asupra mediului de

afaceri
 Bariere birocratice diminuate
 Dezvoltare economică sprijinită prin

măsuri active
 Creşterea economiei locale
 Activităţi economice prietenoase mediului
 Surse de energie alternativă
 Activităţi ecologice promovate
 Agenţi economici informaţi
 Piaţa a muncii aflată în echilibru
 Cererea corelată cu oferta pe piaţă

<de completat în timpul
monitorizării>

Indicatori de
rezultate

 Nr de sondaje realizate
 Nr de centre de asistenţă înfiinţate
 Nr întreprinzătorilor asistaţi
 Nr întreprinzătorilor informaţi
 Nr de firme nou înfiinţate
 Nr de activităţi noi demarate (domenii noi

atinse)
 Nr facilităţilor fiscale acordate
 Suprafaţa zonelor industriale dezvoltate
 Nr de centrale non convenţionale înfiinţate
 Volumul de energie electrică produsă şi

furnizată
 Nr de campanii de informare derulate
 Nr de parteneriate iniţiate
 Nr de programe derulate
 Nr de şomeri re-încadrati în muncă
 Nr de proaspăt absolvenţi încadraţi

<de completat în timpul
monitorizării>

OBIECTIVUL STRATEGIC NR 3
Sănătate, cultură şi tineret: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a coeziunii şi incluziunii
sociale (cod SCT)
Indicatori de impact  Servicii sociale de calitate

 Servicii de sănătate publică de calitate
 Creşterea calităţii vieţii persoanelor defa-

vorizate
 Diminuarea riscului de excluziune socială
 Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate

<de completat în timpul
monitorizării>
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 Îmbunătăţirea infrastructurii de asistenţă
socială

 Creşterea calităţii învăţământului formal
 Înfiinţarea de noi servicii extra curriculare
 Cadre didactice perfecţionate
 Forţa de muncă recalificată
 Programe de instruire
 Unităţi de învăţământ reparate şi igienizate
 Şcoli şi ateliere şcolare reabilitate
 Instituţii de învăţământ dotate
 Funcţionari publici instruiţi
 Servicii publice de calitate
 Implementarea sistemului de management

al calităţii
 Înfiinţarea biroului de implementare şi

monitorizare a implementării strategiei
 Promovarea activităţilor sportive
 Creşterea stării de sănătate a populaţiei
 Creşterea gamei de activităţi recreative
 Îmbunătăţirea infrastructurii sportive
 Îmbunătăţirea infrastructurii de agrement
 Creşterea calităţii vieţii
 Creşterea siguranţei cetăţeanului
 Creşterea şi diversificarea sectorului ONG

Indicatori de
rezultate

 Nr de unităţi medicale private înfiinţate
 Nr de medici stabiliţi în localitate
 Nr de campanii de informare derulate
 Nr de programe derulate
 Nr de persoane asistate
 Nr de voluntari înscrişi în programele de

asistare
 Nr de centre înfiinţate
 Nr de persoane asistate pe bază de

voluntariat
 Nr de programe iniţiate (suplimentare pro-

gramului de instruire)
 Nr cadrelor didactice perfecţionate
 Nr de programe de reconversie recalificare
 Nr de programe şi cursuri organizate
 Nr de persoane absolvente de programe

şi cursuri
 Nr unităţilor de învăţământ igienizate
 Nr unităţilor de învăţământ reabilitate
 Nr şcolilor dotate cu mobilier şi echipa-

mente
 Nr de mijloace de transport elevi asigurate
 Nr de funcţionari publici absolvenţi de

programe de perfecţionare / formare
 Nr persoanelor care practică în mod

regulat sportul
 Nr de unităţi sportive înfiinţate
 Nr programelor derulate

<de completat în timpul
monitorizării>
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 Nr cetăţenilor informaţi
 Nr de baze sportive înfiinţate
 Capacitatea bazelor de agrement nou

înfiinţate
 Nr de parcuri modernizate
 Nr sistemelor de supraveghere instalate
 Nr de programe derulate
 Nr cetăţenilor informaţi
 Nr de ONG-uri înfiinţate
 Nr de programe derulate
 Nr de parteneriate iniţiate

OBIECTIVUL GENERAL NR 4
Dezvoltarea turismului şi protejarea patrimoniului specific – dezvoltare de nişă
Indicatori de impact  Plan de marketing turistic realizat

 Brand local elaborat şi promovat
 Oferta turistică îmbunătăţită
 Creearea infrastructurii turistice
 Infrastructura de cazare dezvoltată
 Patrimoniu reabilitat
 Reducerea poluării pe râul Jiu
 Obiective turistice reabilitate

<de completat în timpul
monitorizării>

Indicatori de
rezultate

 Nr de materiale de promovare editate şi
diseminate

 Nr de parteneriate iniţiate şi promovate
 Nr de programe la care s-a participat
 Nr de circuite turistice trasate
 Nr de programe de formare
 Nr de absolvenţi ai programelor de formare
 Nr de agenţi economici asistaţi
 Lungimea căilor de acces reabilitate
 Lungimea traseelor turistice semnalizate
 Numărul de locaţii turistice şi de agre-

ment nou înfiinţate
 Numărul spaţiilor de cazare reabilitate
 Numărul de hectare de teren valorificate

în scop turistic

<de completat în timpul
monitorizării>

Implementarea strategiei va avea un impact asupra tuturor domenilor de referinţă ale
Comunităţii, aşa cum au fost discutate şi analizate în cadrul procesului de elaborare a
acestui plan. Implementarea cu succes însă, va aduce în Turceni pentru anul 2020
stabilitatea şi siguranţa atât pentru cetăţeni, cât şi pentru mediul de afaceri relansat după
criza financiară actuală.

În continuare se listează cele mai importante efecte pe care le va avea asupra comunitaţii,
prezentate pe fiecare domeniu în parte:

Infrastructura. Prin proiectele promovate vor fi aduse la standarde UE căile de comunicaţie
rutieră ce facilitează accesul înspre şi dinspre localitate, iar reţelele de apă şi apă uzată vor
conecta toată populaţia şi agenţii economici care îşi vor desfăşura activitatea în Turceni.
Calitatea apei şi prestarea serviciilor  de apă şi canalizare vor respecta directivele UE,
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având în vedere procesul de regionalizare la care România trebuie sa se alinieze.
Problemele curente de poluare a aerului vor fi la nivelul 2020 monitorizate la standarde,
activităţile economice vor respecta cerinţele în privinţa impactului asupra mediului. Un
aspect important avut în vedere este şi dezvoltarea urbană prin proiectele orientate către
fondul locativ şi calitatea locuirii.

Mediul economic. Obiectivele, priorităţile şi proiectele identificate sunt orientate către
relansarea economică a Oraşului, iar orizontul 2020 schimbă profilul economic al
Turceniului prin promovarea antreprenoriatului şi parteneriatelor public-privat. Activităţile
economice anticipate vor aduce deasemenea stabilitate şi bunăstare în familiile comunităţii,
prin creşterea gradului de ocupare, a veniturilor şi implict a consumului, dar şi printr-o
coşnita raţională.

Social, cultură şi educaţie. Implementarea strategiei 2011-2020 va avea un impact pozitiv
asupra domeniilor social, cultural şi educativ. Impactul va fi unul orientat atât către
infrastructura de susţinere a acestor domenii, căt şi asupra activităţilor specifice. Un rol
important pe care îl va avea strategia este de susţinere a ONG-urilor din aceste domenii,
care vor creea valoarea adaugată. Alaturi de administraţie, conceptul strategic susţine, de
asemenea, implicarea societăţii civile la actul decizional, prin ONG-uri capabile să imple-
menteze proiecte impreună cu mediul de afaceri. Strategia susţine realizarea parteneriatului
scoală-mediu de afaceri pentru creşterea adaptabilităţii la piaţa muncii a tinerilor.

Turism. Strategia de dezvoltare 2011-2020 aduce în prim plan şi o activitate mai putin
desfăşurata, dar cu potenţial pe termen lung. Î prima perioadă de planificare, se au în
vedere în special măsuri şi proiecte de marketing pentru a crea spaţiul şi produsul de turism,
iar prin facilităţi de finanţare în perioada de programare 2014-2020 se vor putea accesa
fonduri pentru dezvoltarea de capacităti. În centrul acestui domeniu se situeaza componenta
religioasă,având în vedere structura actuală şi viitoare a populaţiei comunităţii.
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13. Plan de reducere a impactului efectelor crizei economice asupra Oraşului
Turceni

Rolul politicilor publice de reducere a impactului crizei economice asupra comunităţii locale
este de a diminua efectele crizei economice şi financiare asupra capacităţii administrative la
nivelul administraţiilor locale. Elaborarea politicilor de diminuare a acestor efecte se
realizează în baza unui diagnostic asupra cadrului socio-economic şi a operaţiunilor de
execuţie bugetară. Strategia de dezvoltare economico-socială ţine cont de particularităţile
noului context economic la nivel naţional, regional şi local. De asemenea, obiectivele pe
termen scurt precum şi planul de măsuri aferente prezentate în capitolele anterioare fac
referire directă la soluţiile de diminuare a efectelor acestei crize, respectiv:

Întreaga lume se confruntă astăzi cu efectele celei mai devastatoare lovituri date finanţelor
mondiale de la marea depresiune din 1929-1933. În fapt, aceasta a depăşit de mult limita
finanţelor şi a afectat economia reală a tuturor ţărilor, pieţele factorilor de producţie la nivelul
volumului şi mobilităţii lor, dar poate cea mai afectată este piaţa muncii, generând efecte pe
termen mediu şi lung. Este prima experienţă nefavorabilă pe care o produce efectul de
globalizare, complicaţiile pietei sub-prime din Statele Unite, generând efecte imediate în
toate colţurile lumii.

Aşadar, pentru a inteveni asupra efectelor crizei economice trebuie să fie înţelese
îndeaproape cauzele, iar printr-o metodă de tip cauză-efect să se identifice cele mai fezabile
intervenţii, cu efectele cele mai durabile. Aceste intervenţii, similar  problematicilor, trebuie
să fie alcătuite pe termen lung sau pe termen scurt; acestea vor reprezenta raspunsul
punctual la una sau mai multe problematici şi vor inventaria mai intâi problemele şi
consecintele crizei, până la identificarea soluţiei care rezolvă lanţul problematicilor.

În primul rând se vor prezenta măsurile generale anticriză ce au fost inventariate şi aplicate
printr-un pachet de acte normative de către Guvernul României, apoi se vor putea trasa cu
uşurinţă măsurile de intervenţie pe care oraşul Turceni le poate lua în perioada imediat
următoare aprobării strategiei de dezvoltare locală durabilă.

1. La nivelul instituţiilor financiare din mediul românesc au fost adresate problemele critice,
respectiv garantarea pasivelor, separarea activelor toxice (bad assets) şi recapitalizarea
instituţiilor afectate. Obiectivul BNR ramâne în continuare ţintirea inflaţiei anuale de
3,5%, ajustată în condiţiile actuale de relansare economică

2. La nivelul economiei reale, Guvernul României a adoptat un plan de măsuri anticriză
care include şi reformarea politicilor strcuturale, pentru a evita o recesiune globală
prelungită.

3. Pe termen lung, Guvernul României a încheiat cu FMI şi EU un împrumut în valoare de
19,95 miliarde Euro, pentru susţinerea în principal a măsurilor acestui plan, asigurarea
lichidităţilor pe termen lung, stimularea relansării economice, dar şi pentru refacerea
rezervelor Ministerului de Finanţe.

4. Al doilea pachet de măsuri anticriza, conţine atât măsuri economice cât şi non-
economice. Partea non-economică a pachetului de măsuri anticriză, conţine printre
altele propuneri legislative de facilitare a proceselor de achiziţie publică, precum şi
măsuri de îmbunătăţire a mecanismelor de absorbţie a fondurilor structurale.

5. După încercări timide de introducere în ultimii ani, a unui nou mecanism de organizare şi
finanţare a serviciilor publice, este deja în vigoare cadrul legislativ ce permite derularea
proiectelor de parteneriat public-privat, considerat alternativă şi instrument deopotrivă,
viabil şi fezabil de relansare a economiei reale.
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6. Se stimulează cresterea ocupării forţei de muncă şi inovarea prin intemediul programelor
de finanţare a creşterii capacităţii resursei umane din cadrul sectorului privat, deopotrivă
cel public.

Efectele crizei sunt resimţite în oraşul Turceni încă din 2008, atât în sectorul privat cât şi în
cel public, iar intervenţia structurată şi planificată este solicitată de urgenţă, aşa cum reiese
şi din cercetările cantitative şi calitative desfăşurate în cadrul acestui proiect. Strategia a fost
structurată pe fiecare domeniu de intervenţie, unde au fost identificate direcţii strategice şi
priorităţi, pentru care au fost inventariate proiecte urgente care să adreseze probleme critice
ale populaţiei. Toate aceste proiecte grupate într-o singură anvelopă anti-criză sunt
prezentate sub formă de pachete de măsuri la îndemâna autorităţii publice locale pentru
perioada 2011-2013:

1. Susţinerea activităţilor economice cu emisii reduse de noxe prin proiecte viabile care să
antreneze şi creşterea ocupării forţei de muncă

2. Susţinerea antreprenoriatului şi accesul la facilităţi pentru noile afaceri
3. Îmbunătăţirea capactităţii proprii de adresare a problemelor comunităţii, pe criterii de

cost /eficienţă, inclusiv a procedurilor de achiziţie publică
4. Cresterea veniturilor proprii la bugetul local pentru susţinerea proiectelor prioritare, în

special prin absorbţia fondurilor europene
5. Promovarea şi susţinerea parteneriatului public-privat în proiectele investiţionale în care

se identifică economie de scală

Acest plan de acţiune trebuie să fie pus în aplicare imediat de către autoritatea publică
locală, având în vedere că prin strategia de dezvoltare locală detine suficiente instrumente
pentru promovare, planificare, alcătuire şi ulterior de implementare a proiectelor prioritare.
Indicatorii de monitorizare vor fi preluati din cadrul proiectelor identificate drept prioritare şi
vor alcatui tablou de bord.

Responsabilitatea aplicarii acestui plan revine liderilor aleşi în fruntea Comunităţii, dar se
răsfrânge deopotrivă asupra fiecărui membru din Comunitate. Structurile de lucru alcătuite
în cadrul procesului de elaborare a strategiei vor avea alături de Primar responsabilităţile
imediate în aplicarea acestui plan, în monitorizarea lui, cât şi în ajustarea periodică pentru a
răspunde cât mai bine problemelor acute locale.

14. Plan de atragere de investiţii şi de valorificare a resurselor existente în
oraşul Turceni

Planul strategic este documentul de căpătâi în derularea structurată şi planificată pe termen
lung a activităţii oricărei organizaţii publice orientate către Comunitate. Este un instrument
răspândit şi în mediul privat deopotrivă asigurând continuitate în derularea activităţilor
derulate pentru Comunitate.

Pentru asigurarea relansării economice acesta este primul pas şi sigur către ţinta 2020
stabilită, dar trebuie să fie urmat şi de planificarea surselor de finanţare a programelor,
proiectelor şi măsurilor cuprinse în acest plan strategic.

În continuare se prezintă planul de atragere de investiţii pentru oraşul Turceni, atât sub
forma de metodologie cât şi a jaloanelor importante specifice:

1. Din punct de vedere procedural, în continuare se prezintă succint metodologia de
planificare multianuală şi de planificare bugetară a investiţiilor:
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a) Stabilirea politicilor bugetare şi de investiţii
b) Identificarea nevoilor de investiţii
c) Adaptarea structurii organizatorice şi a unui sistem informaţional
d) Pregătirea cererilor de finanţare
e) Analiza cererilor de finanţare
f) Stabilirea priorităţilor
g) Prognoza bugetarea şi stabilirea opţiunilor de investiţie
h) Întocmirea programului multianual şi bugetului de investiţie
i) Aprobarea programului multianual şi bugetului de investiţie
j) Monitorizarea programului multianual şi bugetului de investiţie

2. Odata cu elaborarea şi aprobarea strategiei, primii doi paşi din această metodologie au
fost parcurşi şi revine responsabilitatea autorităţii publice locale de implementare a etapelor
descrise anterior, într-o maniera ciclică, în scopul atragerii investiţiilor în Comunitate, în
special cele străine directe. Această procedură acoperă întreaga perioadă de previziune
strategică, împărţită generic în două etape, datorită surselor comunitare de investiţie a
proiectelor: 2011-2013 şi 2014-2020.

3. Drept urmare, politica de atragere a investiţiilor trebuie să fie proactivă, generatoare de
investiţii, în care iniţiativa de afaceri trebuie să fie generată de la nivelul autorităţii publice
locale, nu numai prin oferta de oportunităţi de investiţii, cât şi prin încurajarea şi dezvoltarea
unui mediu de afaceri prietenos şi generator de profit.

4. Abordarea pro-activă a investitorilor trebuie să se regăsească în sectoarele prioritare
identificate în strategie de dezvoltare durabilă şi să dirijeze investiţiile în proiectele  concrete
dezvoltate pentru perioada 2011-2020. În plus, investitorii vor dori să beneficieze printre
altele, de următoarele condiţii pe care oraşul Turceni le poate oferi:
a) acces la infrastructura de utilităţi publice
b) sprijinirea în identificarea partenerilor locali, în cazul investitorilor străini, sau de

identificare a pieţelor regionale, Naţionale pentru acei investitori autohtoni
c) alcătuirea unor parteneriate PPP pentru derularea proiectelor de investiţii în activităţi

productive şi de prestare de servicii
d) posibile reduceri la unele taxe locale, acestea fiind adresate punctual pentru a nu se

crea o practica paguboasă.

Pentru aceste situaţii se indică întocmirea separată a unei analize cost-beneficiu, prin care
să se considere nu numai elementele de natură financiară ci şi cele de natură socio-
economică pe care le poate aduce o investitie nouă la nivelul bunăstării întregii comunităţi.

5. Nu în ultimul rând, planul de atragere de investiţiii presupune activităţati intense de
promovare, diseminare de informaţii cu privire la oportunităţile oferite de către Comunitate,
toate acestea făcând obiectul unui plan de marketing care trebuie adresat odată ce strategia
este însuşită de către Comunitate.

6.Tot prin activităţi de marketing se va adresa şi altă modalitate de atragere de investiţii,
respectiv de căutare, analizare şi alcătuire a contractelor de înfrăţire instituţionala (twinning
projects). Aceste forme de parteneriat instituţional de cele mai mutle ori asigură transferul
de cunoştinţe necesar pentru aducerea bunelor practici şi experienţe între comunităţi cu
specific asemănător. Istoria postbelică a demonstat faptul că aceste parteneriate asigură nu
doar transfer de informaţii şi de politici publice şi se continuă şi cu atragerea de investitori de
la nivelul comunităţilor care exportă bună practică către cele care le importă.

Acest plan de acţiune trebuie să fie pus în aplicare imediat de către autoritatea publică
locală, având în vedere că prin strategia de dezvoltare locală detine suficiente instrumente
pentru promovare, planificare, alcătuire şi ulterior de implementare a proiectelor prioritare.
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Indicatorii de monitorizare vor fi preluaţi din cadrul proiectelor identificate drept prioritare şi
vor alcătui tablou de bord.

Responsabilitatea aplicării acestui plan revine liderilor aleşi în fruntea Comunităţii, dar se
rasfrânge deopotrivă asupra fiecărui membru din Comunitate. Structurile de lucru alcătuite
în cadrul procesului de elaborare a strategiei vor avea alături de Primar responsabilităţile
imediate în aplicarea acestui plan, în monitorizarea lui, cât şi în ajustarea periodică pentru a
răspunde cât mai bine problemelor acute locale.
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V. METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIEI

Strategia de dezvoltare durabilă a Oraşului Turceni reprezintă baza pentru dezvoltarea
economiei locale şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor. Realizată din iniţiativa Primăriei
Turceni, strategia de dezvoltare locală se bazează pe un proces participativ unic, implicând
cetăţenii, autorităţile locale, mediul privat, prin intermediul sondajelor şi dezbaterilor organizate
de către Consultant.

Pentru realizarea Strategiei s-au desfăşurat etapizat următoarele activităţi:

1. Pregătirea documentaţiei pentru culegerea informaţiilor şi constituirea Grupurilor
Consultative de Lucru pentru fiecare domeniu de interes local (1. dezvoltare urbană,
infrastructură, energie şi protecția mediului; 2. dezvoltare economică şi competitivitatea
mediului de afaceri; 3. resurse umane, inclusiv dezvoltare şi protecție socială, cultură,
tineret, societate civilă; 4. turism şi protejarea patrimoniului specific şi al mediului
natural), a Secretariatului Local şi a Comitetului Local de Coordonare, care validează
fiecare etapă din planul de implementare a strategiei, drept for cu drept de recomandare.

Managementul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă este în
responsabilitatea Comitetului Local de Coordonare. Acesta a fost ales în cooperare
cu nivelul executiv al Consiliului Local şi cu sprijinul Consultantului, având în com-
ponenţă lideri respectaţi ai comunităţii, care sunt interesaţi de viitorul economic al
localităţii pe termen lung. Dimensiunea Comitetului este suficient de mare pentru a
asigura reprezentarea tuturor grupurilor din comunitate, dar şi destul de restrânsă pentru
a se putea ajunge la consens.

În acelaşi timp cu stabilirea componenţei Comitetului Local de Coordonare, au fost
nominalizate persoanele care formează Secretariatul Local. Acesta, a avut drept
responsabilitate dezvoltarea şi implementarea activităţilor programului coordonat de
Comitetul Local de Coordonare. Este punctul de contact al proiectului, de unde se pot
afla oricând informaţii despre stadiul implementării proiectului şi care răspunde la orice
interpelare din partea Comunităţii. Persoanele desemnate din componenţa Secretaria-
tului lucrează în permanenţă şi comunică cu Grupurile de Lucru, diseminează mate-
rialele elaborate de acestea cu sprijinul Consultantului şi le difuzează către Comitetul
Local de Coordonare.

Rolul Grupurilor de Lucru este de a reprezenta comunitatea cât de mult este posibil în
procesul participativ de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă. Grupul de Lucru
identifică soluţiile pentru fiecare problemă critică, prin colectarea şi analiza informaţiilor.
Dimensiunea Grupului de Lucru este suficient de mare pentru a asigura reprezentarea
tuturor grupurilor din comunitate, dar şi destul de restrânsă pentru a se putea ajunge la
consens.

2. Întocmirea Profilului Comunităţii prin intermediul unei analize extinse a documentaţiei
disponibile privitoare la Comunitate.

Aşadar, pentru a se defini şi înainta propuneri concrete de dezvoltare durabilă, s-a
realizat, în primul rând, un diagnostic asupra cadrului socio-economic şi al activităților
desfăşurate în cadrul comunității Turceni.
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Au fost investigate 5 domenii de acțiune strategică, acestea fiind interconectate şi se
sprijină reciproc:
 dezvoltare urbană, infrastructură, energie şi protecția mediului;
 dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri;
 resurse umane, inclusiv dezvoltare şi protecție socială, cultură, tineret, societate civilă;
 turism şi protejarea patrimoniului specific şi al mediului natural
 administrația publică şi serviciile publice.

Analiza situaţiei actuale trebuie să fie cât mai realistă, drept pentru care colectarea datelor
din teritoriu a fost efectuată în colaborare cu autoritatea locală, instituţiile locale şi membrii
comunităţii locale. Prin intermediul acestor seturi integrate de informații s-a determinat, între
altele, baza economică a localităţii, s-au identificat resursele, s-a evaluat structura şi nevoile
pieţei forţei de muncă, s-a stabili un profil al populaţiei pe baza tendinţelor demografice din
ultimii ani şi s-a evaluat starea de poluare a localităţii.

3. Chestionarea mediului de afaceri în vederea identificării priorităţilor de dezvoltare şi a
problemelor cu care se confruntă în aceasta perioadă de criză.

Datele iniţiale s-au cules prin focus group şi interviuri de profunzime, în conformitate cu
specificaţiile caietului de sarcini. Agregarea datelor s-a efectuat de către Consultant cu
ajutorul Beneficiarului şi a constituit punctul de pornire în aprecierea situaţiei existente,
precum şi colectarea propunerilor de proiecte pentru relansare economică.

4. Chestionarea cetăţenilor privind dezvoltarea economică şi socială a localităţii

Aceasta are scopul de a transpune viziunea comunităţii asupra mediului socio- economic în
perspectivă. Au fost preluate atât preocupările populaţiei cu privire la aspectele de bază din
comunitate, percepţiile asupra problemelor critice, precum şi opiniile asupra manierei de
intervenţie din partea autorităţilor publice în rezolvarea acestora.

5. Analiza SWOT

Prin aplicarea metodei SWOT s-a obţinut informaţia relevantă pentru situaţia existentă
prin care s-au inventariat toate aspectele ce descriu oraşul Turceni. Rezultatul acestor
etape o constituie raportul privind analiza diagnostic.

6. Elaborarea planului de dezvoltare strategică şi determinarea cadrului de implementare a
acestuia cu ajutorul structurilor locale.

Identificarea direcţiilor de intervenţie strategică prin intermediul activităţii Grupurilor de
Lucru se finalizează prin prezentarea în faţa Comitetului Local de Coordonare a
obiectivelor specifice pentru fiecare obiectiv strategic general, respectiv a măsurilor
necesare pentru adresarea fiecărui obiectiv specific în parte.

Datorită faptului că cea mai mare parte dintre resursele umane şi financiare necesare
implementării strategiei de dezvoltare durabilă provine de la nivelul adminsitraţiei locale,
documentul de planificare strategică va fi supus spre aprobare Consiliului Local în mod
oficial. În acest fel, angajamentul implementării strategiei devine public, precum şi una
dintre priorităţile administraţiei în exerciţiile financiare publice următoare.

7. Elaborarea planului de implementare

Odată identificate obiectivele strategice şi validate de către comunitate prin intermediul
grupurilor locale de lucru organizate în acest sens, se trece la următorul pas al
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planificării strategice: identificarea proiectelor, alocarea resurselor şi identificarea
reponsabililior pentru fiecare proiect

În cadrul fiecarei grupe de lucru au fost discutate şi analizate cele mai importante proiecte
care antrenează comunitatea, în contextul limitat al resurselor umane şi financiare: toate
proiectele sunt importante pentru viitorul comunităţii şi se incadrează în noile direcţii, dar,
doar unele dintre acestea aduc un aport considerabil la nivelul bunăstarii colective într-un
interval de timp dat şi s-a impus o selectie a celor mai relevante. Au fost luate în calcul şi
condiţiile de eligibilitate menţionate în documentele programatice ale fondurilor structurale
prin care acestea se pot finanţa (ex: POR, POS Mediu etc.), astfel încât proiectele să se
încadreze cu uşurinţă în diferitele axe şi măsuri pentru finanţare.

Deasemenea, au fost identificati şi alocaţi pentru fiecare proiect în parte indicatori de
monitorizare şi evaluare, instrumente utile în activitatea ulterioară a grupurilor de lucru
pentru implementare. Este indicat ca exercitiul de monitorizare să fie efectuat cel puţin
trimestrial/semestrial, evaluarea să fie efectuată anual pentru anii care nu sunt de referinţă
în vederea practicării ajustărilor structurale la nivel de obiective specifice şi priorităţi, iar
actualizarea strategiei să fie efectuată odată la 3 ani, respectiv în anii de referinţă.
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VI. ANEXE

Anexa 1 Reprezentare grafică a obiectivelor generale, obiectivelor strategice şi

priorităţilor

Anexa 2 Lista lungă a proiectelor selectate în cadrul procesului de elaborare a

strategiei

Anexa 3 Corelarea strategiei oraşului Turceni cu obiectivele de dezvoltare regionale şi

europene

Anexa 4 Gradul de implicare a factorilor interasaţi în planificare strategică de la nivelul

comunităţii

Anexa 5 Eşalonarea proiectelor prioritare

Anexa 6 Studiul calitativ asupra cetăţenilor şi mediului de afaceri din oraşul Turceni

Anexa 7 Studiul cantitativ asupra populaţiei oraşului Turceni

Anexa 8 Listele cu instituţiile şi persoanele consultate

Anexa 9 Lista documentelor consultate

Anexa 10 Listă note de referință
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Dezvoltarea infrastructurii si protectia
mediului: regenerare urbana (cod DIPM)

Dezvoltare economica si competitivitatea
mediului de afaceri: (cod DEC)

Sanatate, cultura si tineret:  (cod SCT)

Dezvoltarea turismului si protejarea
patrimoniului specific ( cod  TPS)

DIPM 1: Inventariere urbana si periurbana

DIPM 2: Dezv si moderniz infrastructurii de drumuri

DIPM 3: Dezv si moderniz infrastructurii hidro-edilitare

DIPM 4: Refacerea si protectia mediului natural

DEC 1: Infiintarea si dezv a struct sprijinire afaceri

DEC 2: Atragerea investitiilor din afara regiunii/tarii

DEC 3: Diversif domeniilor de activitate economica

DEC 4: Relans. si dezv agriculturii si domenii conexe

SCT 1: Sanatate si asistenta sociala

SCT 2 : Dezv activitatilor culturale si de agrement

SCT 3 : Educarea si formarea continua tineri si adulti

SCT 4 : Siguranta cetateanului

SCT 5 : Societatea civila

TPS 1: Dezvoltarea infrastructurii specifice de turism

TPS 2: Dezvoltare turism prietenos mediului

DIPM 1.1 Organizare spaţială, inventar fd. construit

DIPM 1.2 Spatii de locuit

DIPM 1.3 Spaţii comerciale şi publice

DIPM 2.1. Moderniz infrastr stradale şi spaţii pietonale

DIPM 2.2 Moderniz drumuri judetene si inter-judetene

DIPM 2.3 Moderniz drumuri agricole si alte cai acces

DIPM 3.1 Moderniz si extind retelele apa si canalizare

DIPM 3.2 Modernizarea infrastructurii hidrologice

DIPM 4.1 Masuri active de protectia mediului

DIPM 4.2 Red impact neg al act ec asupra mediului si
refacerea mediului natural

DEC 1.1 Analizarea mediului de afaceri

DEC 1.2 Initiere, dezv servicii de asistenta/sprijin pt
afaceri

DEC 2.1 Masuri active promovare investitii in zona

DEC 2.2 Masuri active sprijinire investitii in zona

DEC 3.1 Programe de promovare de noi activitati

DEC 3.2 Sprijin si incurajare de noi ramuri economice

DEC 4.1 Programe informare oportunit .domeniul
agricol

DEC 4.2 Exploatarea eficienta a terenurilor agricole

SCT 1.1 Creşterea asis soc şi serv de asig sănătăţii
publice

SCT 1.2Crestere responsab fata de pers defavorizate

SCT 1.3 Facilitarea invest în infrastr de sănătate

SCT 3.1 Educaţia formală

SCT 3.2 Educaţia informală

SCT 3.3 Masuri active de sprijinire a invatamantului

SCT 3.4 Întărirea capacităţii instituţionale a APL

SCT 2.1 Activităţi culturale, de sport şi agrement

SCT 2.2Invest în infrastr de cultura, sport şi agrement

SCT 3.5 Reducerea somajului

SCT 4.1 : Siguranta cetateanului

SCT 5.1 : Societatea civila

TPS 1.1 Dezv infrastr. acces si mediu la ob. turistice

TPS 1.2 Realizarea infrastr cazare la standarde UE

TPS 2.1 Marketingul turistic

TPS 2.2 Conturare oferta turistica cu specific local

Strategia Orasului Turceni
2011-2020
Obiective generale. Obiective
strategice. Prioritati

Anexa 1
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Anexa 2 Lista lungă a proiectelor selectate în cadrul procesului de elaborare a

strategiei

Obiectivul general: Dezvoltarea infrastructurii şi protecţia mediului: regenerare urbană (cod
DIPM)

Pentru acest obiectiv strategic au fost identificate 5 obiective specifice, măsurile adoptate
pentru fiecare din aceste obiective strategice ducând la îndeplinirea obiectivului general.

Obiective strategice:
DIPM 1: Inventariere urbană şi periurbană (spaţii comerciale, terenuri, fond construit)
DIPM 2: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri
DIPM 3: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii hidro-edilitare
DIPM 4: Refacerea şi protecţia mediului natural

DIPM 1:  Inventariere urbană şi periurbană (spaţii comerciale, terenuri, fond de locuit)

Prioritatea 1: DIPM 1.1 – Organizare spaţială şi inventarierea fondului construit –
Actualizarea planului urbanistic general, clarificarea situaţiei tuturor  terenurilor şi spaţiilor
din domeniul public şi privat, atât pentru zona urbană cât şi pentru zona peri-urbană.

Proiecte:
Actualizarea Planului Urbanistic General
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Durata 6 luni
Perioada de implementare 2011
Remăsurarea tarlalelor, verificarea titlurilor de proprietate, bornarea tarlalelor şi
intabularea tuturor parcelelor
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Alte surse atrase
Durata 14 luni
Perioada de implementare 2011-2012
Studiu de identificare a variantelor de exploatare a terenurilor aflate în proprietatea
Administraţiei Publice
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Alte surse atrase
Durata 3 luni
Perioada de implementare 2015
Realizarea unui studiu de oportunitate pentru identificarea unui stil unitar în ceea ce
priveşte arhitectura clădirilor din oraş, în special a celor din zonele centrale, care
influenţează direct imaginea localităţii
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Alte surse atrase
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2016
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Prioritatea 2: DIPM 1.2 – Spaţii de locuit – Măsuri active de îmbunătăţire a confortului
spaţiilor de locuit (în special în zona de blocuri)

Proiecte:
Continuarea sprijinului acordat asociaţiilor de proprietari în reabilitarea termică a
clădirilor cu destinaţie de locuinţe (apartamente)
Parteneri PO Turceni, Asociaţiile de proprietari
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Durata 72 luni
Perioada de implementare 2011-2017
Finalizarea a trei blocuri de locuit şi a unui bloc cu destinaţie comercială şi de
ospitalitate
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local, Parteneriat Public-Privat
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 - 2013
Reabilitarea reţelei de termoficare, inclusiv inţierea şi stabilirea de parteneriate cu
CE Turceni în vederea reducerii costurilor de livrare a agentului termic – Faza 1:
studiu de oportunitate şi de fezabilitate
Parteneri PO Turceni

CE Turceni
Asociaţiile de proprietari

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Alte surse atrase

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2011 - 2012
Igienizarea şi reabilitarea subsolurilor în zona de blocuri
Parteneri Asociaţiile de proprietari

PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Fonduri private
Alte surse atrase

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 - 2013

Prioritatea 3: DIPM 1.3 – Spaţii comerciale şi publice – Inventarierea spaţiilor comerciale
şi clarificarea situaţiei spaţiilor publice.

Proiecte:
Reabilitarea termică a cladirilor publice - PC
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Alte surse atrase
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2014 - 2015
Identificarea clădirilor şi spaţiilor ce ar putea servi drept sedii de firme şi amenaja-
rea acestora în vederea închirierii
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Parteneri PO Turceni
Parteneri privaţi

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Alte surse atrase

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012-2013
Realizarea de campanii de conştientizare şi motivare a populaţiei şi agenţilor
economici privind necesitatea menţinerii unui aspect curat şi îngrijit atât în
interiorul cât şi în exteriorul spaţiilor comerciale şi a altor spaţii publice
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Alte surse atrase
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2017
Elaborarea de regulamente concrete de exploatare a spaţiilor comerciale şi a celor
cu destinaţia de birouri
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Alte surse atrase
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2016
Elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea unui stil arhitectornic/imagini
unitare a spaţiilor comerciale care să asigure o dezvoltare armonioasă şi estetică a
oraşului
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Alte surse atrase
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2016
Acordarea de facilităţi agenţilor economici pentru menţinerea în condiţii bune a
spaţiilor în care-şi desfăşoară activitatea şi respectarea normelor de estetică urbană
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Durata 60 luni
Perioada de implementare 2016 - 2020
Stabilirea şi impunerea unui design unitar al mobilierului urban şi al tuturor
formelor de publicitate stradală
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Durata 60 luni
Perioada de implementare 2016 - 2020
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DIPM 2:  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri

Prioritatea 1: DIPM 2.1. Modernizarea infrastructurii stradale şi a spaţiilor pietonale –
modernizarea zonelor de circulaţie şi transport, consolidări şi refaceri drumuri, realizarea de
spaţii pietonale în toate localităile componente şi modernizarea celor existente.

Proiecte:
Realizarea unei şosele ocolitoare (şosea de centură) care să preia traficul din zonele
centrale către exterior
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară

2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi
locale

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2014 - 2016
Reabilitare, extindere şi modernizare sistem rutier în Oraşul Turceni, Judeţul Gorj
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul pentru reabilitarea şi modernizarea a 10.000

km de drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes
local

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 - 2013
Reabilitare strazi şi trotuare zona nord blocuri Turceni
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul pentru reabilitarea şi modernizarea a 10.000

km de drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes
local

Durata 10 luni
Perioada de implementare 2012 - 2013
Reabilitarea şi, în funcţie de necesităţi, extinderea transportului urban şi peri-urban,
în concordanţă cu necesităţile concrete ale cetăţenilor
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Alte surse atrase
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2014-2015
Realizarea de parcari în toate zonele oraşului (în special în zona centrală)
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Alte surse atrase
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2014 - 2015

Prioritatea 2: DIPM 2.2 Modernizarea drumurilor judeţene şi inter-judeţene

Proiecte:
1. Reabilitare DJ 674 Vlăduleni - Urdari - Turceni - Ioneşti limita jud. Mehedinţi 38,4 km
(km 0-38+400) şi
2. Reabilitare DJ 673 Şiacu - Borăscu - Turceni - Broşteni (DN 66) km 16+650 - km 41+650



UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Inovaţie in administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional

“Dezvoltarea Capacităţii
Administrative”

Strategia de dezvoltare locală durabilă a Oraşului Turceni 2011-2020 Pagina | 116

Beneficiar Consiliul Judetean Gorj
Oportunităţi de finanţare Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară

2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi
locale; buget 1. 1.512 mii Euro şi 2. 5.100 mii Euro

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2012-2013
Modernizarea drumului de legătură între oraş şi drumul European E79
Parteneri PO Turceni

Consiliul Judetean Gorj
Oportunităţi de finanţare Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară

2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi
locale

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2015

Prioritatea 3: DIPM 2.3 Modernizarea drumurilor agricole şi a altor căi de acces

Proiecte:
Modernizarea drumuri de exploataţie agricolă realizate prin fonduri structurale
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare FEADR, PNDR, AP1, Măsura 125 – Îmbunătăţirea şi

dezvoltarea infrastructurii legate de dezvltarea şi
adaptarea agriculturii şi silviculturii, Submasura 125°,
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2012 - 2014
Sistematizarea trecerii la nivel cu calea ferată prin construirea unei pasarele sau a
unui pod şi refacerea semnalizării
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2014 - 2015

DIPM 3:  Modernizarea infrastructurii hidro-edilitare

Prioritatea 1: DIPM 3.1 Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare

Proiecte:
Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor

de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare
a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în
localităţi de până la 50.000 locuitori”, finanţat prin CNI

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2011
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Reabilitare şi extindere sisteme de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul  Turceni şi în
satele aparţinătoare Murgeşti, Gârbovu, Valea Viei, Strâmba Jiu, Turcenii de Jos şi
Stolojani
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Ministerul Mediului şi Pădurilor
Durata 48 luni
Perioada de implementare 2011 - 2014
Înfiinţare reţea canalizare şi staţie epurare în satul aparţinător Murgeşti
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme

integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare,
canalizare şi staţii de epurare - Administraţia Fondului
de Mediu

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2011 - 2012
Realizarea unei reţele de siguranţă pentru incendii şi calamităţi naturale
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Alte surse atrase
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2014 - 2015
Reabilitarea şi modernizarea canalelor de colectare a apei pluviale în zona terenurilor
agricole
Parteneri PO Turceni

Alţi parteneri privaţi
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Alte surse atrase
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2015
Realizarea şi modernizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale la nivelul
întregului oraş (inclusiv satele aparţinătoare)
Parteneri PO Turceni

Alţi parteneri privaţi
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Alte surse atrase
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2016

Prioritatea 2: DIPM 3.2 – Modernizarea infrastructurii hidrologice – Amenajarea
cursurilor de apă, reabilitarea sistemelor de scurgere a apelor pluviale.

Proiecte
Modernizarea şi consolidarea traversărilor peste râul Jiu şi pârâul Jilţ
Parteneri PO Turceni

Direcţia Apelor Gorj
Administraţia Bazinală de Apă Oltenia

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Alte surse atrase
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Durata 24 luni
Perioada de implementare 2016 - 2017
Regularizarea şi amenajarea cursului râului Jiu şi al pârâului Jilţ
Parteneri PO Turceni

Directia Apelor Gorj
Administratia Bazinala de Apa Oltenia

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Alte surse atrase

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2016 - 2017

DIPM 4:  Refacerea şi protejarea mediului natural

Prioritatea 1: DIPM 4.1 – Măsuri active de protecţia mediului – măsuri concrete de
conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici privind curăţenia şi protecţia mediului

Proiecte:
Realizarea unei campanii de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici
împotriva depozitării deşeurilor în spaţii ne-amenajate
Parteneri PO Turceni

ONG-uri în domeniul protecţiei mediului
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Alte surse atrase
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2014
Realizarea unei campanii de conştientizare privind necesitatea unei reţele de
canalizare ecologice (eliminarea foselor tradiţionale)
Parteneri PO Turceni

ONG-uri în domeniul protecţiei mediului
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Alte surse atrase
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2013

Prioritatea 2: DIPM 4.2 – Reducerea impactului negativ al activităţilor economice
asupra mediului şi refacerea mediului natural – monitorizarea cu stricteţe a indicatorilor
de poluare a mediului înconjurător, reducerea impactului negativ asupra mediului generat de
activităţile economice specifice zonei, conştientizarea agenţilor economici pentru abordarea
domeniilor de actvitate prietenoase mediului.

Proiecte:
Identificarea şi aplicarea de tehnologii privind accelerarea refacerii conţinutului de
substanţe organice în solurile din haldele de steril rezultate în urma exploataţiilor de
carieră şi re-introducerea acestora în circuitul energetic
Parteneri ADIS Gorj, posibil PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul Operaţional Sectorial de Mediu – Axa Priori-

tara 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat
al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate
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Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 - 2013

Obiectivul general: Dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri: relansare
echilibrată (cod DEC)

Obiectivul strategic în domeniul economic va fi realizat prin intermediul a 4 obiective strategice:

Obiective strategice:
DEC 1: Înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor
DEC 2: Atragerea investiţiilor din afara regiunii/ţării
DEC 3: Diversificarea domeniilor de activitate economică
DEC 4: Relansarea şi dezvoltarea agriculturii şi a domeniilor conexe acesteia

Prin urmărirea acestor obiective strategice se doreşte îmbunătăţirea mediului economic al
localităţii, atragerea de investiţii în special în tehnologii şi activităţi prietenoase mediului şi
relansarea agriculturii. În acest fel se va obţine o creştere a nivelului de trai şi ridicarea
nivelului de retenţie a tinerilor care, în condiţiile situaţiei actuale a oraşului, optează pentru
stabilirea în alte oraşe sau zone, fapt ce contribuie la îmbătrânirea populaţiei.

DEC 1: Înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor

Acest obiectiv strategic vizează sprijinirea întreprinzătorilor privaţi prin eliminarea barierelor
birocratice şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi consultanţă pentru afaceri, precum şi
dezvoltarea unei culturi antreprenoriale printre cetăţeni.

Prioritatea 1: DEC 1.1 Analizarea mediului de afaceri – Realizarea de analize obiective
ale situaţiei prezente a mediului de afaceri, înlăturarea barierelor birocratice şi crearea unui
cadru legal pentru sprijinirea şi dezvoltarea economiei locale.

Proiecte:
Realizarea de sondaje periodice pentru evaluarea mediului de afaceri local (atitudini,
nevoi, restricţii etc.)
Parteneri PO Turceni

Structuri asociative ale agenţilor economici
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Alte surse atrase
Durata 4 luni per sondaj
Perioada de implementare 2015 - 2020
Realizarea de studii şi, pe baza acestora, de campanii de informare privind
oportunităţile oferite de piaţa locală şi regională de bunuri şi servicii
Parteneri PO Turceni

Structuri asociative ale agenţilor economici
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Alte surse atrase
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2014
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Prioritatea 2: DEC 1.2: Iniţierea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi sprijin pentru
afaceri – Crearea unui cadru legal de sprijinire şi dezvoltare a economiei locale prin
structuri de asistenţă şi sprijin pentru afaceri

Proiecte:
Sprijinirea şi asistarea întreprinzătorilor locali prin intermediul unui incubator de afaceri
Parteneri PO Turceni

Structuri asociative ale agenţilor economici
Oportunităţi de finanţare ANIPIMM,

Bugetul local,
Alte surse atrase

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 - 2013
Sprijin în organizarea de târguri şi expoziţii pentru creşterea vizibilităţii agenţilor
economici locali şi pentru atragerea de noi activităţi şi investiţii în zonă
Parteneri PO Turceni, Camera de Comert şi Industrie Gorj

Federatia Regionala a IMM Oltenia. Alte structuri
asociative ale agenţilor economici

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Alte surse atrase

Durata 48 luni
Perioada de implementare 2012 - 2014

DEC 2: Atragerea investiţiilor din afara regiunii / ţării

Prioritatea 1: DEC 2.1 – Măsuri active de promovare a posibilităţilor de investiţii în zonă
- sunt vizate acele măsuri care au ca efect promovarea posibilităţilor pe care investitorii le au
în zonă, facilităţile oferite, chiar ideile de afaceri şi parteneriate viabile pe plan local

Proiecte:
Iniţierea de parteneriate cu localităţi cu specific similar şi demararea de activităţi bazate
pe schimbul de experienţă şi de bune practici
Parteneri PO Turceni
Buget estimat 20 mii Euro
Oportunităţi de finanţare Europe for Citizens

Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2011 - 2012
Elaborarea de studii privind domeniile de activitate excedentare în alte zone vs opor-
tunităţile existente pe plan local
Parteneri PO Turceni

Structuri asociative ale agenţilor economici
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Alte surse atrase
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2015
Sprijinirea participării agenţilor economici şi a antreprenorilor locali la târgurile regio-
nale/naţionale/internaţionale pentru identificarea parteneriatelor care se pot stabili
pentru atragerea de investiţii în zonă
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Parteneri PO Turceni
Camera de Comerţ şi Industrie Gorj
Structuri asociative ale agenţilor economici

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Alte surse atrase

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2016 - 2018

Prioritatea 2: DEC 2.2 – Măsuri active de sprijinire şi încurajare a investiţiilor în zonă -
sunt vizate acele măsuri care au ca efect atragerea de investiţii în oraş, în special în dome-
niile de activitate prietenoase mediului şi a celor deficitare la nivel local

Proiecte:
Înfiinţarea unui parc industrial care să atragă investitori din alte zone
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul Operaţional Regional – AP 4 – Sprijinirea

dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2014 - 2016
Identificarea şi reabilitarea de spaţii de locuit care să poata fi închiriate ca şi locuinţe
de serviciu pentru angajaţii companiilor ce investesc în zonă
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2011 - 2012
DEC 3: Diversificarea domeniilor de activitate economică

Sunt vizate acele măsuri concrete de identificare, promovare şi sprijinire de noi activităţi
economice profitabile, în special activităţi prietenoase mediului (ex: valorificarea resurselor
regenerabile)

Prioritatea 1: DEC 3.1 – Programe de promovare de noi activităţi, cu accent pe activi-
tăţile economice prietenoase mediului – este o prioritate ce vizează direct relansarea
echilibrată a activităţii economice, accesul la informaţie fiind, în esenţă, cheia obţinerii rezul-
tatelor propuse. Este absolut necesară informarea şi conştientizarea atât a populaţiei cât şi
a agenţilor economici privind necesitatea protecţiei mediului şi a încurajării activităţilor cu
impact redus asupra acestuia.

Proiecte:
Acordarea de sprijin întreprinzătorilor locali în accesarea de informaţii despre tehnolo-
giile prietenoase mediului şi facilităţi în caz de restructurare/reorientare a activităţii
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2015 - 2016
Realizarea de campanii de conştientizare a agenţilor economici şi întreprinzătorilor privaţi
asupra necesităţii protejării mediului natural în cadrul activităţii economice desfăşurate
Parteneri PO Turceni

ONG-uri cu activitate în domeniul protecţiei mediului
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Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Alte surse atrase

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2017 - 2018
Instituirea unui sistem de facilităţi fiscale pentru organizaţiile (firme, ONG-uri) care
derulează campanii de voluntariat pentru re-plantări, curăţări de parcuri şi spaţii verzi,
curăţarea apelor etc.
Parteneri PO Turceni

ONG-uri cu activitate în domeniul protecţiei mediului
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Alte surse atrase
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2014 - 2016
Iniţierea de parteneriate cu Administraţiile Publice Locale din judeţ/regiune pentru
conservarea mediului natural
Parteneri PO Turceni

Primăriile localităţilor din regiunea 4SV
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Alte surse atrase
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2014 - 2016

Prioritatea 2: DEC 3.2 – Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării de noi ramuri economice – cu
accent pe activităţile prietenoase mediului - Sprijinirea dezvoltării de noi ramuri economice
vizează crearea unui cadru legal solid şi coerent de încurajare a activităţilor economice noi şi
inovative, în special a celor conexe celor existente (în special conexe CE Turceni) şi a celor cu
impact redus asupra mediului, cu efect asupra creşterii economice locale. Astfel, este de dorit
să se pună accent pe sfera serviciilor, a tehnologiilor inovative şi pe sursele de energie
neconvenţională, prin valorificarea potenţialului natural şi prezervarea acestuia.

Proiecte:
Valorificarea resurselor locale obtinute din diverse procese de productie, prelucrare
şi exploatare
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Fonduri private
Durata 48 luni
Perioada de implementare 2015 - 2018
Realizarea de studii vizand existenţa condiţiilor specifice necesare captării energiei
solare şi eoliene
Parteneri PO Turceni

ONG-uri din domeniul protecţiei mediului
Parteneri privaţi

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Fonduri private

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2015 - 2017
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Valorificarea deşeurilor din plastic rezultate în urma colectării selective (inclusiv
achiziţionarea unei mori de măcinare a deşeurilor din plastic)
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competiti-

vităţii Economice - Axa prioritară 1 – Un sistem de
producţie inovativ şi ecoeficient

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 - 2013
Înfiinţarea unor ateliere meşteşugăreşti
Parteneri Agenţi economici

ONG
PO Turceni
Parteneri privaţi

Oportunităţi de finanţare Fonduri private
Bugetul local

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2013 - 2014

DEC 4: Relansarea şi dezvoltarea agriculturii şi a domeniilor conexe acesteia

În cadrul acestui obiectiv strategic sunt vizate acele măsuri concrete de relansare a
activităţilor în agricultură prin promovarea şi sprijinirea formelor asociative, acordarea de
facilităţi fiscale întreprinzătorilor din domeniul agricol şi zootehnic, sprijinirea demarării de
activităţi noi în acest domeniu etc.

Prioritatea 1: DEC 4.1 – Programe şi campanii de conştientizare şi informare asupra
oportunităţilor de dezvoltare în domeniul agricol şi zootehnic – este o prioritate ce
vizează direct relansarea echilibrată agriculturii prin informarea grupului ţintă – agenţi econo-
mici din domeniu şi persoane fizice deţinătoare de terenuri agricole – asupra oportunităţilor de
dezvoltare.

Proiecte:
Derularea de campanii de informare în rândul proprietarilor de terenuri agricole
privind beneficiile asocierii în vederea derulării în comun a activităţilor agricole
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi (firme, ONG-uri)
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Fonduri private
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2011-2012
Sprijinirea ONG-urilor cu activitate în domeniul agricol
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi (ONG-uri)
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Fonduri private
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2011- 2012
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Realizarea unui studiu complet privind calitatea terenurilor agricole de pe raza
oraşului şi culturile recomandate pentru specificul acestora
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi (firme, ONG-uri)
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Fonduri private
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2011 – 2012

Prioritatea 2: DEC 4.2 – Exploatarea eficientă a terenurilor agricole, valorificarea
elementelor naturale specifice şi procesarea locala a produselor primare

Proiecte:
Realizarea de amenajări piscicole, pentru producţie şi pentru agrement
Parteneri PO Turceni

Proprietarii de luciu de apă din zona
AJVPS
Alte structuri asociative

Oportunităţi de finanţare Programul Operaţional Sectorial pentru Pescuit şi
Acvacultură
Bugetul Local
Surse private

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2016 - 2020
Acordarea de facilităţi fiscale asociaţiilor de producători
Parteneri PO Turceni

Structuri asociative ale producătorilor agricoli
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2013 - 2015
Sprijin pentru înfiinţarea de micro-ferme de producţie, specializate în culturile
identificate drept adecvate calităţii terenurilor agricole
Parteneri Parteneri privaţi, PO Turceni
Oportunităţi de finanţare PNDR, fonduri private
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 - 2013
Înfiinţarea unei piete de gros pentru desfacerea produselor producătorilor locali
Parteneri Parteneri privaţi

PO Turceni
Oportunităţi de finanţare PNDR

Fonduri private
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2014 - 2015
Sprijin pentru înfiinţarea unei mini fabrici de procesare a legumelor
Parteneri Parteneri privaţi

PO Turceni
Oportunităţi de finanţare PNDR

Fonduri private
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 - 2013
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Înfiinţarea unei mini fabrici de procesare a carnii
Parteneri Parteneri privaţi

PO Turceni
Oportunităţi de finanţare PNDR

Fonduri private
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 - 2013
Înfiinţarea unui centru de colectare şi valorificare a laptelui
Parteneri Parteneri privaţi

PO Turceni
Asociaţii de producători

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 - 2013
Sprijin pentru realizarea unui sistem de sere care să utilizeze aburul furnizat de
Complexul Energetic
Parteneri Parteneri privaţi

CE Turceni
Asociaţii de producători

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2013 - 2014
Organizarea de târguri şi expoziţii locale (manifestari de tip ziua recoltei) care să
promoveze producătorii locali dar să atragă şi investiţii în acest domeniu
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi
Asociaţii de producători

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2013 - 2014
Înfiinţarea unor plantaţii de salcie suedeză pe terenurile mlăştinoase
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi
Asociaţii de producători

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2016 - 2017

Obiectivul general: Sănătate, cultură şi tineret: Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a
coeziunii şi incluziunii sociale - creşterea atractivităţii oraşului prin îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă, a coeziunii şi incluziunii sociale (cod SCT)

Una dintre problemele importante cu care se confruntă, în prezent, oraşul Turceni, este
retenţia redusă a tinerilor care, odată absolvită ultima formă de învăţământ, decid să se
stabilească în alte oraşe mai atractive din punct de vedere al condiţiilor de trai. Din acest
motiv, s-a fixat obiectivul general legat de îmbunătăţirea atractivităţii oraşului prin investirea
în resursele umane, şi au fost trasate o serie de obiective strategice, după cum urmează:
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Obiective strategice:
SCT 1 – Sanatate şi asistenţă socială, inclusiv sprijin pentru categoriile defavorizate sau

vulnerabile
SCT 2 – Dezvoltarea activităţilor culturale şi de agrement pentru toate categoriile de vârstă
SCT 3 – Educarea şi formarea continuă a tinerilor şi adultilor, reducerea şomajului
SCT 4 – Siguranţa cetăţeanului
SCT 5 – Societatea civilă

Pentru fiecare dintre aceste obiective au fost stabilite priorităţi, pentru atingerea obiectivului
general.

SCT 1 – Sănătate şi asistenţă socială, inclusiv sprijin pentru categoriile defavorizate
sau vulnerabile

Prioritatea 1 – SCT 1.1 Creşterea asistenţei sociale şi a serviciului de asigurarea a
sănătăţii publice

Proiecte:
Sprijinirea iniţiativelor de înfiinţare a unităţilor medicale private, prin acordarea de
facilităţi fiscale, în special în cazul creării de noi locuri de muncă pentru persoanele
din localitate
Parteneri PO Turceni

Parteneri privaţi
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Fonduri private
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2018 - 2020
Creşterea calităţii serviciilor medicale furnizate în cadrul instituţiilor de învăţământ
Parteneri PO Turceni

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj
Grupul Şcolar Industrial Energetic Turceni
Direcţia de Sănătate Publică Gorj
Alţi parteneri privaţi

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2015 - 2017
Acordarea de facilităţi pentru medicii care se stabilesc şi profesează în oraş (locuinţe
de serviciu cu chirie redusă, alte facilităţi pe plan local)
Parteneri PO Turceni

Spitalul Orăşenesc Turceni
Alţi parteneri privaţi

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 48 luni
Perioada de implementare 2013 - 2016
Derularea de campanii de conştientizare şi informare asupra regulilor generale de
igienă şi prevenţie
Parteneri PO Turceni

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj
Grupul Şcolar Industrial Energetic Turceni
Direcţia de Sănătate Publică Gorj



UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Inovaţie in administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional

“Dezvoltarea Capacităţii
Administrative”

Strategia de dezvoltare locală durabilă a Oraşului Turceni 2011-2020 Pagina | 127

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2015 - 2016
Derularea de campanii informare pentru persoanele vârstnice izolate social la domi-
ciliu asupra drepturilor pe care le au şi realizarea unei reţele de îngrijitori la domiciliu
pentru aceste persoane
Parteneri PO Turceni

Spitalul Orăşenesc Turceni
Direcţia de Sănătate Publică Gorj

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2017 - 2018
Eficientizare consum de energie termică la Spitalul Orăşenesc
Parteneri PO Turceni

Spitalul Orăşenesc Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor

clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie
solară, energie geotermală şi energie eoliana ori alte
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului,
apei şi solului – Admnistraţia Fondului de Mediu

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2013-2014

Prioritatea 2 - SCT 1.2 Creşterea gradului de responsabilizare a comunităţtii faţă de
persoanele defavorizate

Proiecte:
Realizarea unui studiu pentru întocmirea unui registru de sănătate al persoanelor
aparţinând categoriilor defavorizate
Parteneri PO Turceni

ONG-uri cu activitate în domeniul social
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Fonduri private
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2014
Actualizarea bazelor de date cu beneficiarii şi furnizorii de servicii sociale, instituţiile
şi organismele implicate în furnizarea de servicii sociale
Parteneri PO Turceni

ONG-uri cu activitate în domeniul social
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Fonduri private
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2013
Derularea de campanii de promovare a voluntariatului în domeniul asistenţei sociale
şi acordarea de facilităţi persoanelor care desfăşoară activităţi de voluntariat
Parteneri PO Turceni

ONG-uri cu activitate în domeniul social
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Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2014 - 2015
Realizarea, în parteneriat public privat, de programe de informare şi conştientizare
asupra categoriilor defavorizate şi a modului în care acestea pot fi susţinute
Parteneri PO Turceni

ONG-uri cu activitate în domeniul social
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Fonduri private
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2016 - 2017
Derularea de programe de diminuare a riscului de excluziune socială a persoanelor
vârstnice (sărbătorirea persoanelor vârstnice şi a cuplurilor longevive, programe edu-
caţionale şi ocupaţionale, dezvoltarea de reţele sociale între persoane vârstnice etc)
Parteneri PO Turceni

Casa de cultură Turceni
ONG-uri cu activitate în domeniul social

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 - 2013

Prioritatea 3 – SCT 1.3 Încurajarea şi facilitarea investiţiilor în infrastructura de
sănătate şi asistenţă socială

Proiecte:
Înfiinţarea unui centru multifuncţional de servicii sociale (centre de zi pentru copii şi
tineri, centre after school pentru şcolari, centre de noapte pentru persoanele fără
adapost, centre de criză pentru victimele violentei domestice, cabinete de consiliere pe
bază de voluntariat etc) - PC
Parteneri PO Turceni

ONG-uri cu activitate în domeniul social
Oportunităţi de finanţare POR Axa  3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Bugetul Local
Fonduri private

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2015 - 2017
Înfiinţarea unui centru medical pe bază de voluntariat care să acorde asistenţă
medicală gratuită categoriilor defavorizate
Parteneri PO Turceni

ONG-uri cu activitate în domeniul social
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Fonduri private
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2016 - 2018
Modernizarea infrastructurii spitalului existent şi a utilităţilor acestuia
Parteneri PO Turceni

ONG-uri cu activitate în domeniul social
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local



UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Inovaţie in administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional

“Dezvoltarea Capacităţii
Administrative”

Strategia de dezvoltare locală durabilă a Oraşului Turceni 2011-2020 Pagina | 129

Fonduri private
Compania Naţională de Investiţii – Reabilitare termică
pentru clădiri din domeniul public

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2014 - 2016

SCT 2 – Dezvoltarea activităţilor culturale şi de agrement pentru toate categoriile de
vârstă

Prioritatea 1 – SCT 2.1 – Activităţi culturale, de sport şi agrement – vizează dezvoltarea
activităţilor specifice de petrecere a timpului liber în vederea creşterii calităţii vieţii
cetăţenilor, pe de o parte, şi a atractivităţii oraşului, pe de alta parte.

Proiecte:
Derularea de programe de informare şi conştientizare a cetăţenilor privind necesitatea
activităţilor sportive
Parteneri PO Turceni

ONG-uri cu activitate în domeniul sportului
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Fonduri private
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2017
Organizarea de competiţii locale specifie pentru stimularea petrecerii timpului în aer
liber (ex: ciclism şi fotbal vara, săniuş iarna etc.)
Parteneri PO Turceni

Casa de Cultură
ONG-uri cu activitate în domeniul sportului

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2014
Dezvoltarea unor programe de activităţi recreative cu grup ţintă bine determinat (ex:
familii, grupuri socio-profesionale, pensionari, femei casnice etc.) incluzând cercuri
tematice, competiţii de mică anvergură, bazate pe mişcare şi sport în aer liber
Parteneri PO Turceni

Casa de Cultură
ONG-uri cu activitate în domeniul sportului

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2015
Continuarea organizării zilelor specifice aniversare – Ziua Copilului, Ziua Naţională,
Ziua Vârstnicilor
Parteneri PO Turceni

Casa de Cultura
Alţi parteneri din domeniul privat

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 - 2013
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Derularea de programe de mărire a fondului de carte al bibliotecii, inclusiv prin
încurajarea donaţiilor particulare de carte
Parteneri PO Turceni

Casa de Cultura
ONG-uri din domeniul cultural

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 – 2013
Organizarea unui Muzeu de artă contemporană unde să fie expuse lucrările realizate
în tabara de creaţie Constantin Brancuşi
Parteneri PO Turceni

Casa de Cultura
ONG-uri din domeniul cultural

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2014 – 2015
Înfiinţarea unui club sportiv şcolar multidisciplinar
Parteneri PO Turceni

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Grupul Şcolar Industrial Energetic
ONG-uri din domeniul sportiv

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2015 – 2016

Prioritatea 2 – SCT 2.2 - Investiţii în infrastructura de cultură, sport şi agrement

Proiecte:
Înfiinţarea unui Aqua parc
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare POR, Axa prioritară 4, Dezvoltare durabilă şi

dezvoltarea turismului, DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurilor specifice pentru
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial
turistic şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 – 2013
Înfiinţarea unui eco-parc
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare “Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii

mediului prin realizarea de spaţii verzi în localitaţi” –
Administraţia Fondului de Mediu

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2012
Amenajare amfiteatrului de vară
Parteneri PO Turceni
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Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 7 luni
Perioada de implementare 2011
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de Cultură
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, moder-

nizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor
culturale din mediul mic urban 2008-2010 - CNI

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2012
Bazin de înot oraş Turceni
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Programul Bazine de înot - MDRT
Durata Urmează a se stabili
Perioada de implementare 2012 - 2013
Înfiinţarea unei Săli de kinetoterapie
Parteneri Investitori privaţi

Spitalul Orăşenesc
Oportunităţi de finanţare Fonduri private

Bugetul local
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2012
Eficientizare consum de energie termică la Casei de Cultură şi Primărie
Parteneri PO Turceni

Spitalul Orăşenesc Turceni
Buget estimat 1.190 mii Ron
Oportunităţi de finanţare Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor

clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie
solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului,
apei şi solului – Administraţia Fondului de Mediu

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2012

SCT 3 – Educarea şi formarea continuă a tinerilor şi adulţilor, reducerea somajului

Prioritatea 1 - SCT 3.1 - Educaţia formală

Proiecte:
Iniţierea de proiecte, în parteneriat public privat, la nivel local şi regional, cu impact
asupra materiilor studiate şi a conţinutului curricular - promovarea ideii de învăţare
practică şi includere în programă a materiilor ce aduc un plus de valoare în educaţia
tinerilor - DP
Parteneri PO Turceni

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj
Grupul Şcolar Industrial Energetic Turceni
ONG-uri din domeniul educaţiei
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului
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Oportunităţi de finanţare Fonduri private
Bugetul local

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 - 2013
Derularea de acţiuni permanente de protecţie a elevilor în regiunile învecinate
unităţilor de învăţământ
Parteneri PO Turceni

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Grupul Şcolar Industrial Energetic
ONG-uri din domeniul educaţiei

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 48 luni
Perioada de implementare 2015 – 2018
Derularea de programe suplimentare programului de instruire: servicii de tip after
school, eventual pe baza de voluntariat, internat săptămânal pentru elevii navetişti şi
pentru cei aflaţi în situaţii dificile, asistarea familiilor sărace pentru evitarea
abandonului şcolar
Parteneri PO Turceni

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Grupul Şcolar Industrial Energetic
ONG-uri din domeniul educaţiei

Oportunităţi de finanţare Fonduri private
Bugetul local

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2012-2014
Derularea de programe de informare şi constientizare a parintilor şi familiei asupra
rolului acestora în procesul de învăţământ şi în derularea activităţilor
extracurriculare
Parteneri PO Turceni

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Grupul Şcolar Industrial Energetic
ONG-uri din domeniul educaţiei

Oportunităţi de finanţare Fonduri private
Bugetul local

Durata 36 luni
Perioada de implementare 2012-2014
Înfiinţarea, în cadrul grupului şcolar, a unui centru de consiliere gratuită pentru
părinţi sau familie, pentru rezolvarea problemelor şcolarului
Parteneri PO Turceni

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Grupul Şcolar Industrial Energetic
ONG-uri din domeniul educaţiei

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Fonduri private

Durata 48 luni
Perioada de implementare 2017 – 2020
Iniţierea de programe de consiliere şi orientare profesională pentru uşurarea
tranziţiei de la şcoală către locul de muncă
Parteneri PO Turceni

Inspectoratul Şcolar Judeţean
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Grupul Şcolar Industrial Energetic
ONG-uri din domeniul educaţiei

Oportunităţi de finanţare Bugetul Local
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
Fonduri private

Durata 48 luni
Perioada de implementare 2012 – 2015
Modernizare, extindere şi reabilitare a Campusului Grupului Şcolar Industrial
Energetic
Parteneri PO Turceni

Grupul Scolar Industrial Energetic
Oportunităţi de finanţare POR Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale –

DMI 3.4 Reabilitarea/modernzarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale, preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pnetru formare
profesională continuă

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 – 2014
Completarea sistemului clasic de producerea apei calde menajere cu sisteme care
utilizeaza energie solara la GSIE, Oras Turceni, Judeţul Gorj
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul Local

Programaul privind instalarea sistemelor de incalzire
care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv
inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
incalzire-beneficiari unitati administrativ-teritoriale,
institutii publice şi unitati de cult

Durata 6  luni
Perioada de implementare 2012
Înfiinţarea grădiniţei cu program prelungit cu 7 grupe, oraş Turceni
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii

(P.R.E.T.) este un proiect naţional cofinanţat de
Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei (BDCE), în valoare de 105 mil.
Euro şi se desfăşoară în intervalul 2007 - 2011

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 – 2013

Prioritatea 2 - SCT 3.2 - Educaţia informală

Proiecte:
Sprijinirea şi stimularea cadrelor didactice în a urma programe de perfecţionare şi
reciclare
Parteneri PO Turceni

Grupul Şcolar Industrial Energetic
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Surse atrase
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 – 2013
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Organizarea, în parteneriat public privat, a unor programe şi cursuri de aptitudini
practice, pentru valorificarea tradiţiei locale în domeniul meşteşugurilor
Parteneri PO Turceni

Meşteşugari locali
Asociaţii de meşteşugari

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Surse atrase

Durata 12 luni
Perioada de implementare 2015

Prioritatea 3 - SCT 3.3 – măsuri active de sprijinire a învăţământului

Proiecte:
Acordarea de beneficii şi facilităţi fiscale cadrelor didactice care se stabilesc în oraş
Parteneri PO Turceni

Grupul Şcolar Industrial Energetic
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Surse atrase
Durata 60 luni
Perioada de implementare 2012 – 2016
Realizarea de reparaţii şi de operaţiuni de igienizare a unităţilor de învăţământ şi
dotare cu mobilier modern şi echipamente informatice în şcoli, licee şi grădiniţe
Parteneri PO Turceni

Grupul Şcolar Industrial Energetic
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Surse atrase

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2019 – 2020

Prioritatea 4 SCT 3.4 Întărirea capacităţii instituţionale a APL

Proiecte:
Formarea continuă a funcţionarilor publici, pentru creşterea permanentă a calităţii şi
eficienţei serviciilor publice oferite
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

PO DCA
POS DRU

Durata 60 luni
Perioada de implementare 2012 – 2016
Instruirea continuă a funcţionarilor publici în atragerea şi gestionarea surselor externe
(inclusiv a fondurilor structurale)
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

PO DCA
POS DRU
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Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 - 2013
Derularea de campanii de informare a cetăţenilor privind planul strategic şi stadiul imple-
mentării acestuia şi stimularea acestora în creşterea nivelului de implicare cetăţenească
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Capacităţii Administrative

Durata 120 luni
Perioada de implementare 2011 - 2020

Prioritatea 5 – SCT 3.5 – Reducerea somajului

Proiecte:
Stimularea companiilor de pe raza oraşului să ofere tinerilor programe de tip “practică”
pentru facilitarea orientării profesionale
Parteneri PO Turceni

Grupul Şcolar Industrial Energetic Turceni
Reprezentanţii mediului de afaceri
ONG-uri din domeniu

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Durata 48 luni
Perioada de implementare 2011 - 2014
Instituirea unui sistem de facilităţi fiscale la înfiinţarea firmelor de orientare profesională
Parteneri PO Turceni

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Reprezentanţi ai mediului de afaceri

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Surse atrase

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2015 - 2016

Înfiinţarea de Centre de asistenţă care să acorde consiliere şi consultanţă gratuită
pentru re-orientarea şi re-conversia profesională a şomerilor
Parteneri PO Turceni

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Reprezentanţi ai mediului de afaceri

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Surse atrase

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2015 – 2016
Iniţierea de parteneriate între administraţia publică şi mediul de afaceri pentru imple-
mentarea de programe de cultură antreprenorială
Parteneri PO Turceni

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Reprezentanţi ai mediului de afaceri
Alte ONG-uri cu activitate în domeniu
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Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Surse atrase
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane – AP 3 Creşterea adaptabilităţii
lucrătorilor şi întreprinderilor – Promovarea culturii
antreprenoriatului

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2014 – 2015
Demararea unui program pilot de organizare de burse ale locurilor de muncă, pentru
o clara definire a cererii şi ofertei locale pe piaţa muncii
Parteneri PO Turceni

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Reprezentanţi ai mediului de afaceri
Alte ONG-uri cu activitate în domeniu

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Surse atrase

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 – 2013
Acordarea de facilităţi la angajarea şomerilor sau tinerilor absolvenţi (atât pentru
angajatori, cât şi pentru angajaţi, în cazul tinerilor absolvenţi)
Parteneri PO Turceni

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Reprezentanţi ai mediului de afaceri
Alte ONG-uri cu activitate în domeniu

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Surse atrase

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 – 2013

SCT 4 – Siguranţa cetăţeanului

Proiecte:
Identificarea, pe baza unor studii de specialitate, a celui mai bun traseu pentru maşina de
pompieri în cazul intervenţiilor
Parteneri PO Turceni

Unitatea de Pompieri
Reprezentanţi ai mediului de afaceri
Alte ONG-uri cu activitate în domeniu

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Surse atrase

Durata 24 luni
Perioada de implementare 2011 – 2012
Instalarea de sisteme de supraveghere video a celor mai importante artere şi intersecţii
din oraş, a obiectivelor culturale importante şi a unităţilor de învăţământ
Parteneri PO Turceni

Poliţia rutieră
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Surse atrase
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012 – 2013
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Derularea de programe de informare şi conştientizare, în unităţile de învăţământ şcolar
şi preşcolar, privind conduita generală cetăţenească (educaţia rutieră, normele elemen-
tare de siguranţă, solidaritatea socială cu persoanele aflate în pericol imediat etc.)
Parteneri PO Turceni

Grupul Şcolar Industrial Energetic Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local

Surse atrase
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2016 – 2017

SCT 5 – Societatea civilă

Proiecte:
Înfiinţarea, în cadrul Primăriei, a unei structuri specializate în relaţia cu ONG-urile care
să ofere consiliere la înfiinţare şi pe parcursul derulării activităţii şi realizarea unei baze
de date cu ONG-urile la nivel judeţean pentru identificarea şi facilitarea parteneriatelor,
acordarea de sprijin şi facilităţi ONG-urilor în creşterea capacităţii de absorbţie a
fondurilor structurale
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2014 – 2015
Programe de colaborare a administraţiei publice cu ONG-urile în adresarea problemelor
sociale
Parteneri PO Turceni

ONG-urile din domeniul serviciilor sociale
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2014 – 2015

Obiectivul general: Dezvoltarea turismului şi protejarea patrimoniului specific: dezvoltare
de nişă (cod TPS)

Pentru atingerea acestui obiectiv general, au fost conturate 2 obiective strategice:

Obiective strategice:
TPS 1 – Dezvoltarea infrastructurii specifice de turism
TPS 2 – Dezvoltarea tipurilor de turism prietenoase mediului (cicloturism, turism cultural şi

ecumenic etc.)

TPS 1 – Dezvoltarea infrastructurii specifice de turism

Prioritatea 1 – TPS 1.1 – Dezvoltarea infrastructurii de acces şi a celei de mediu
aferente obiectivelor turistice

Proiecte:
Realizarea şi instalarea unui sistem de semnalizare adecvată a obiectivelor turistice
(ex: Mânăstirea Sf. Treime de la Strâmba Jiu) pentru a facilita accesul turiştilor
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Parteneri PO Turceni
Consiliul Judeţean Gorj

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2012

Prioritatea 2 – TPS 1.2 – Realizarea infrastructurii de cazare la standarde europene

Proiecte:
Acordarea de facilităţi fiscale la înfiinţare pentru firmele cu activitate în domeniul turistic
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 36 luni
Perioada de implementare 2011 - 2013

TPS 2 – Dezvoltarea tipurilor de turism prietenoase mediului (cicloturism, turism
cultural şi ecumenic etc.)

Prioritatea 1 – TPS 2.1 – Marketingul turistic

Proiecte:
Realizarea, pe baza unor studii de specialitate, a unui plan de marketing turistic, care
sa ia în calcul toate posibilitatile de dezvoltare
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2014
Editarea de materiale de promovare a specificului local
Parteneri PO Turceni

Agenti economici din domeniu
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2014
Realizarea unui calendar de evenimente locale şi regionale
Parteneri PO Turceni

Agenti economici din domeniu
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2013
Realizarea unor circuite turistice pe fiecare formă de turism – cicloturism, vizitarea monu-
mentelor istorice, vizitarea monumentelor ecumenice, a obiectivelor industriale etc.
Parteneri PO Turceni

Agenţi economici din domeniul turismului
CE Turceni

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2012-2013
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Initierea de parteneriate între Administraţia locală şi structurile asociative din domeniul
turismului pentru identificarea activităţilor turistice de nişă (exemplu: găzduirea de
festivaluri cu specific urban, industrial etc.)
Parteneri PO Turceni

Agenţi economici din domeniul turismului
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2016-2017
Iniţierea de parteneriate cu ONG-urile din turism pentru organizarea de programe de
informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la cicloturism
Parteneri PO Turceni

Agenţi economici din domeniul turismului
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2017-2018

Prioritatea 2 – TPS 2.2 – Conturarea unei oferte turistice reale, adaptate specificului local

Proiecte:
Sprijinirea şi facilitarea organizării de programe de re-orientare şi formare de personal
pentru turism
Parteneri PO Turceni

Agenţi economici din domeniul turismului sau al
formării profesionale
Grupul Şcolar Industrial Energetic

Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2014-2015
Acordarea de sprijin, ulterior înfiinţării, pentru agenţii economici din turism, pentru
obţinerea clasificărilor în conformitate cu standardele naţionale şi europene
Parteneri PO Turceni

Agenţi economici din domeniul turismului
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2019-2020
Înfiinţarea unui birou de sprijin şi consultanţă pentru firmele din domeniul turismului
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 24 luni
Perioada de implementare 2015-2016
Înfiinţarea unui centru de închiriere de biciclete pentru toate vârstele, în vederea
încurajării cicloturismului
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local
Durata 12 luni
Perioada de implementare 2015
Crearea strategiei de dezvoltare locala durabila a Oraşului Turceni
Parteneri PO Turceni
Oportunităţi de finanţare Bugetul local,
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PO DCA, Axa Prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi
proces  ale managementului ciclului de politici publice”,
domeniul de intervenitie 1.1 „Îmbunătăţirea procesului
de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”,
operațiunea „Strategii de dezvoltare locală”

Durata 20 luni
Perioada de implementare 2011-2011
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Anexa 3 Corelarea strategiei oraşului Turceni cu obiectivele de dezvoltare regionale,  şi europene
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Anexa 4 Gradul de implicare a factorilor interasaţi în planificare strategică de la nivelul comunităţii
(inainte de implementarea strategiei - culoarea galbena şi dupa - culoarea rosie)
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Anexa 5 Eşalonarea proiectelor prioritare
Mii EURO

Denumire proiect 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Actualizarea Planului Urbanistic General (actualizarea în conformitate cu situaţia prezentă) 20 20

Remăsurarea tarlalelor, verificarea titlurilor de proprietate, bornarea tarlalelor și intabularea tuturor parcelelor 45 45

Continuarea sprijinului acordat asociațiilor de proprietari în reabilitarea termică a clădirilor cu destinație de locuințe
(apartamente) 36 143 143 143 143 143 143

Finalizarea a trei blocuri de locuit și a unui bloc cu destinație comercială și de ospitalitate 480 2,160 2,160

Faza 1 - proiectare pentru proiectul "Reabilitarea rețelei de termoficare, inclusiv ințierea și stabilirea de parteneriate cu CE
Turceni în vederea reducerii costurilor de livrare a agentului termic" 50 150

Igienizarea și reabilitarea subsolurilor în zona de blocuri 137 616 616

Realizarea unei șosele ocolitoare (șosea de centură) care să preia traficul din zonele centrale către  exterior 813 813 813

Reabilitare, extindere si modernizare sistem rutier in Orasul Turceni, Judetul Gorj 1,052 1,052

Reabilitare strazi si trotuare zona nord blocuri Turceni 342 342

Modernizarea drumuri de exploatație agricolă realizate prin fonduri structurale 250 350 400

Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată 451

Reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare în orașul Turceni și în satele aparținătoare Murgești,
Gârbovu, Valea Viei, Strâmba Jiu, Turcenii de Jos și Stolojani 7,546 7,546 7,546 7,546

Înființare rețea canalizare și stație epurare în satul aparținător Murgești 375 874

Sprijinirea și asistarea întreprinzătorilor locali prin intermediul unui incubator de afaceri 10 240

Inițierea de parteneriate cu localități cu specific similar și demararea de activități bazate pe schimbul de experientă și de
bune practici 10 10

Înființarea unui parc industrial care să atragă investitori din alte zone 1,667 1,667 1,667

Înființarea unor ateliere meșteșugărești 20 30

Sprijinirea ONG-urilor cu activitate în domeniul agricol 10 30

Înființarea de micro-ferme de producție, specializate în culturile identificate ca adecvate calității terenurilor agricole 200 400 400

Înființarea unei mini fabrici de procesare a legumelor 800 1200

Realizarea unui sistem de sere care să utilizeze aburul furnizat de Complexul Energetic 300 700

Eficientizarea consumului de energie termică la Spitalul Orășenesc 283 283

Modernizarea infrastructurii spitalului existent și a utilităților acestuia 300 600 600

Organizarea zilelor specifice aniversare – Ziua Copilului, Ziua Națională, Ziua Vârstnicilor etc. 20 20 20

Înființarea unui Aqua parc 143 714 1,998

Înființarea unui eco-parc 238

Finalizarea amfiteatrului de vară – punct central al activității culturale în oraș 193

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură 714

Bazin de înot oraș Turceni 400 1,400

Eficientizare consum de energie termică la Casa de Cultură și Primărie 283

Inițierea de proiecte, în parteneriat public privat, la nivel local și regional, cu impact asupra materiilor studiate și a
conținutului curricular – promovarea ideii de învățare practică 5 20 35

Modernizare, extindere și reabilitare a Campusului Grupului Școlar Industrial Energetic 2,515 2,515 3,353

Completarea sistemului clasic de producerea apei calde menajere cu sisteme care utilizeaza energie solara la GSIE, Oras
Turceni, Judetul Gorj 239

Înființarea, în parteneriat cu mediul de afaceri, a unor grădinițe cu program prelungit, în concordanță cu programul de lucru
al părinților 400 600

Sprijinirea și stimularea cadrelor didactice în a urma programe de perfecţionare şi reciclare 200 200

Formarea continuă a funcționarilor publici, pentru creșterea permanentă a calității și eficienței serviciilor publice oferite 80 80 80 80 80

Derularea de campanii de informare a cetăţenilor privind planul strategic și stadiul implementării acestuia şi stimularea
acestora în creşterea nivelului de implicare cetăţenească 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stimularea companiilor de pe raza orașului să ofere tinerilor programe de tip “practică” pentru facilitarea orientării
profesionale 5 5 5 5

Identificarea, pe baza unor studii de specialitate, a celui mai bun traseu pentru mașina de pompieri în cazul intervențiilor 5 15

Instalarea de sisteme de supraveghere video a celor mai importante artere şi intersecţii din oraş, a obiectivelor culturale
importante și a unităților de învățământ 100 100

Realizarea și instalarea unui sistem de semnalizare adecvată a obiectivelor turistice 20

Acordarea de facilități fiscale la înființare pentru firmele cu activitate în domeniul turistic 5 10 15

Crearea Strategiei de dezvoltare durabila a Orasului Turceni 176

Anual: 9,924 20,653 21,382 15,322 3,305 3,305 145 2 2 2
Bugetul estimat pentru perioada 2011-2020 (mii Euro)

Cumulat: 74,041
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Strategia de dezvoltare locală a Orașului Turceni

Lista proiectelor prioritare cu defalcare pe surse de finantare
Mii EURO

Nr.
Crt Denumire proiect 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Actualizarea Planului Urbanistic General (actualizarea în conformitate cu situaţia prezentă) 20 20

din care acoperit din bugetul local 20 20

2 Remăsurarea tarlalelor, verificarea titlurilor de proprietate, bornarea tarlalelor și intabularea tuturor parcelelor 45 45

din care acoperit din bugetul local 45 45

3 Continuarea sprijinului acordat asociațiilor de proprietari în reabilitarea termică a clădirilor cu destinație de locuințe
(apartamente) 36 143 143 143 143 143 143

din care acoperit din bugetul local sau imprumut, urmat de recuperare de la utilizatori 36 143 143 143 143 143 143

4 Finalizarea a trei blocuri de locuit și a unui bloc cu destinație comercială și de ospitalitate 480 2160 2160

din care acoperit din bugetul local sau imprumut, urmat de recuperare de la utilizatori 480 2160 2160

5 Faza 1 - proiectare pentru proiectul "Reabilitarea rețelei de termoficare, inclusiv ințierea și stabilirea de parteneriate cu CE
Turceni în vederea reducerii costurilor de livrare a agentului termic" 50 150

din care acoperit din bugetul local 50 150

6 Igienizarea și reabilitarea subsolurilor în zona de blocuri 137 616 616

din care acoperit din bugetul local sau imprumut, urmat de recuperare de la utilizatori 137 616 616

7 Realizarea unei șosele ocolitoare (șosea de centură) care să preia traficul din zonele centrale către  exterior 813 813 813

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 16 16 16

8 Reabilitare, extindere si modernizare sistem rutier in Orasul Turceni, Judetul Gorj 1,052 1,052

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 53 53

9 Reabilitare strazi si trotuare zona nord blocuri Turceni 342 342

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 17 17

9 Modernizarea drumuri de exploatație agricolă realizate prin fonduri structurale 250 350 400

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 13 18 20

10 Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată 451

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 99

11 Reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare în orașul Turceni și în satele aparținătoare Murgești,
Gârbovu, Valea Viei, Strâmba Jiu, Turcenii de Jos și Stolojani 7,546 7,546 7,546 7,546

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 377 377 377 377

12 Înființare rețea canalizare și stație epurare în satul aparținător Murgești 375 874

din care acoperit din bugetul local sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 22 52

13 Sprijinirea și asistarea întreprinzătorilor locali prin intermediul unui incubator de afaceri 10 240

din care acoperit din bugetul local 10 5

14 Inițierea de parteneriate cu localități cu specific similar și demararea de activități bazate pe schimbul de experientă și de
bune practici 10 10

din care acoperit din bugetul local 10 10

15 Înființarea unui parc industrial care să atragă investitori din alte zone 1,667 1,667 1,667

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 83 83 83

16 Înființarea unor ateliere meșteșugărești 20 30

din care acoperit din bugetul local 20 30

17 Sprijinirea ONG-urilor cu activitate în domeniul agricol 10 30

din care acoperit din bugetul local 10 30

18 Înființarea de micro-ferme de producție, specializate în culturile identificate ca adecvate calității terenurilor agricole 200 400 400

din surse fonduri private 200 400 400

19 Înființarea unei mini fabrici de procesare a legumelor 800 1,200

din surse fonduri private 800 1,200

20 Realizarea unui sistem de sere care să utilizeze aburul furnizat de Complexul Energetic 300 700

din surse fonduri private 300 700

21 Eficientizarea consumului de energie termică la Spitalul Orășenesc 283 283

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 57 57

22 Modernizarea infrastructurii spitalului existent și a utilităților acestuia 300 600 600

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 15 30 30

23 Organizarea zilelor specifice aniversare – Ziua Copilului, Ziua Națională, Ziua Vârstnicilor etc. 20 20 20

din care acoperit din bugetul local 20 20 20

24 Înființarea unui Aqua parc 143 714 1,998

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 43 214 599

25 Înființarea unui eco-parc 238

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 26

26 Finalizarea amfiteatrului de vară – punct central al activității culturale în oraș 193
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Strategia de dezvoltare locală a Orașului Turceni

Lista proiectelor prioritare cu defalcare pe surse de finantare
Mii EURO

Nr.
Crt Denumire proiect 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

din care acoperit din bugetul local 193

27 Reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură 714

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 357

28 Bazin de înot oraș Turceni 400 1,400

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 20 70

29 Eficientizare consum de energie termică la Casa de Cultură și Primărie 283

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 14

30 Inițierea de proiecte, în parteneriat public privat, la nivel local și regional, cu impact asupra materiilor studiate și a
conținutului curricular – promovarea ideii de învățare practică 5 20 35

din care acoperit din bugetul local 5 20 35

31 Modernizare, extindere și reabilitare a Campusului Grupului Școlar Industrial Energetic 2,515 2,515 3,353

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 126 126 168

32 Completarea sistemului clasic de producerea apei calde menajere cu sisteme care utilizeaza energie solara la GSIE, Oras
Turceni, Judetul Gorj 239

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 48

33 Înființarea, în parteneriat cu mediul de afaceri, a unor grădinițe cu program prelungit, în concordanță cu programul de lucru
al părinților 400 600

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 20 30

34 Sprijinirea și stimularea cadrelor didactice în a urma programe de perfecţionare şi reciclare 200 200

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 10 10

35 Formarea continuă a funcționarilor publici, pentru creșterea permanentă a calității și eficienței serviciilor publice oferite 80 80 80 80 80

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 4 4 4 4 4

36 Derularea de campanii de informare a cetăţenilor privind planul strategic și stadiul implementării acestuia şi stimularea
acestora în creşterea nivelului de implicare cetăţenească 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

din care acoperit din bugetul local 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

37 Stimularea companiilor de pe raza orașului să ofere tinerilor programe de tip “practică” pentru facilitarea orientării
profesionale 5 5 5 5

din care acoperit din bugetul local 5 5 5 5

38 Identificarea, pe baza unor studii de specialitate, a celui mai bun traseu pentru mașina de pompieri în cazul intervențiilor 5 15

din care acoperit din bugetul local 5 15

39 Instalarea de sisteme de supraveghere video a celor mai importante artere şi intersecţii din oraş, a obiectivelor culturale
importante și a unităților de învățământ 100 100

din care acoperit din bugetul local si/sau imprumut pentru asigurare cash flow pana la rambursare 5 5

40 Realizarea și instalarea unui sistem de semnalizare adecvată a obiectivelor turistice 20

din care acoperit din bugetul local 20

41 Acordarea de facilități fiscale la înființare pentru firmele cu activitate în domeniul turistic 5 10 15

din care acoperit din bugetul local 5 10 15

42 Crearea Strategiei de dezvoltare durabila a Orasului Turceni 176

din care acoperit din bugetul local 3

Situatia recapitulativa a bugetului pentru proiectele prioritare, cu defalcare pe surse
posbile de finantare

mii Euro

Alocare bugetara estimativa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total buget 2011-2020 (1), din care: 9,827 20,715 21,299 15,322 3,305 3,305 145 2 2 2

Contributie buget local (2) 425 307 97 37 2 2 2 2 2 2

Contributie buget local sau imprumut, urmat de recuperare utilizatori (3) 653 2,918 2,918 143 143 143 143

Contribuitie buget local sau imprumut pentru cash flow pana la rambursare (4) 502 1,388 1,340 740 134 134

Surse din fonduri private (5) 200 1,815 2,470 700

Fonduri nerambursabile (guvernamentale si/sau europene) (6) 8,047 14,286 14,473 13,702 3,026 3,026

Note:
1. Bugetul fiecarui an de proiectie se defalca în functie de: 1.sursa de finantare a proiectelor,
în baza oportunitatilor de finantare prosibile/probabile atat în exercitiul curent de programare
bugetara (2007-2013) cat şi în urmatorul program (2014-202); 2.tipul proiectelor şi 3.
maturitatea proiectelor şi 4. decizia de finantare.
2. Pentru proiectele finantate din bugetul propriu au fost preluate integral sumele
bugetate/estimate (ex: actualizarea PUG, verificarea titlurilor de proprietate şi bornarea
tarlalelor)
3. Pentru proiectele a caror decontare este facuta cu utilizatorii finali, se preiau integral
sumele bugetate/estimate în bugetul local sau sunt acoperite printr-un impurmut rambursabil
(ex: reabilitarea terminca a blocurilor, igienizarea şi reabilitarea subsolurilor de blocuri).
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Valorile indicate pot fi considerate sume maxime, doar în cazul în care recuperarea sumelor
alocate în perioada imediat anterioara nu ajung la concurenta valorilor curente.
4. Pentru proiectele cu finantare europeana, a fost estimat pentru fiecare proiect în parte un
buget necesar pentru finantarea proprie şi pentru asigurarea cash-flow-ului pana la
ramabursare; valorile au fost estimate fie 1. pe baza % specific fiecarui program
posibil/probabil privind componenta de finantare locala indicat în ghidul axei/masurii PO, fie
2. a fost aproximate la 5% din bugetul anual al proiectului (ex: 20% pentru proiectul
„Eficientizare consum de energie termica la Spitalul Orasenesc Turceni”, 5% pentru
proiectele finantatabile prin POR, respectiv 2% finantare proprie şi 3% pentru cash-flow
curent, în plus fata de prefinantare - daca este permisa de program)
5. Pentru proiectele de interes privat, sumele estimate au fost grupate separat; aceste
proiecte nu greveaza bugetul local (ex: micro-ferme, sere etc.)
6. A fost constituit buget separat privind fondurile nerambursabile pentru fiecare proiect în
parte. Acestea sunt estimate pe baza % specific fiecarui program posibil/probabil privind
componenta de co-finantare indicata în ghidul axei/masurii PO.
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Anexa 6 Studiul calitativ asupra cetăţenilor şi mediului de afaceri din oraşul  Turceni
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Anexa 7 Studiul cantitativ asupra populaţiei oraşului Turceni
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Anexa 8 Listele cu instituţiile şi persoanele consultate

1. Primăria Orașului Turceni
a. Iordache Ion – Primar

b. Dumitru Gâlceavă - Viceprimar

c. Costin Bicău – Administrator Public

d. Mițaru Oana – Inspector Asistent

e. Matieșescu Gheorghe – Inspector Urbanism

f. Rădoi Minel - Șef Serviciu Contabilitate

g. Zoican Alexandra – Referent Birou Asistență Socială

h. Văduva Nicoleta – Referent Asistență Socială

i. Bădoiu Nicoleta - Bibliotecar

2. Grupul Școlar Industrial Energetic Turceni

a. Cornescu Doru Ion – Director

b. Miuț Maria – Secretar

3. Turceni Sal SRL
a. Ungureanu Nicolae – Director

4. Serviciul Public Turceni
a. Paul Luță – Director

5. Spitalul Orășenesc Turceni

a. Grecu Marcel – Director

6. Casa de Cultură Turceni
a. Dinu Ioana – Referent

7. Consiliul Judetean Gorj
a. Daniel Raus - Șef Serviciu Urbanism
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Anexa 9 Lista documentelor consultate

1. Monografia Orașului Turceni (www.turceni.ro)
2. Strategia de dezvoltare socio-economică a Județului Gorj 2007-2013
3. Plan Urbanistic General (PUG), Turceni-Gorj, proiect nr. 62/2001
4. Planul Urbanistic General, proiect nr. 5/1997 elaborat de PDV Arhigect SRL Tg Jiu
5. Raport privind starea factorilor de mediu în Județul Gorj, Agenția pentru Protecția

Mediului Târgu Jiu
6. Statistici ale DSP Gorj (www.aspgorj.ro)
7. Statistici ale Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro)
8. Statistici ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj
9. Anuarul Statistic al României (2008, 2009)
10. Recensământul General al Populației și Locuințelor (www.recensamant.ro)
11. Situații și statistici ale Spitalului Orășenesc Turceni (www.spitalturceni.ro)
12. Planul Național de Dezvoltare 2007-2013
13. Documentele Cadru de Implementare ale Programelor Operaționale
14. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabila
15. Agenda Locală 21
16. Planul de Dezvoltare a Regiunii Sud Vest Oltenia pentru perioada 2007 – 2013
17. Documente, statistici și situații centralizatoare puse la dispoziție de PO Turceni
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Anexa 10 Listă note de referință

1 Monografia Oraşului Turceni, www.turceni.ro
2 Strategia de dezvoltare socio-economică a Județului Gorj 2007-2013
3 Sursa: www.hartagorj.ro
4 Sursa: www.turceni.ro
5 „Plan Urbanistic General (PUG), Turceni-Gorj, proiect nr. 62/2001”, pag. 9-11
6 Sursa: www.hartagorj.ro
7 Agenția pentru Protecția Mediului Târgu Jiu, „Raport privind starea factorilor de mediu în

judeţul Gorj - 2009”, pag 55.
8 Agenția pentru Protecția Mediului Târgu Jiu, „Raport privind starea factorilor de mediu în

judeţul Gorj - 2009”, pag 12.
9 Statistici DSP Gorj
10 Planul Urbanistic General, proiect nr. 5/1997 elaborat de S.C. PVD ARHITECT S.R.L. Tg-

Jiu
11 Sursa: Anuarul statistic al Romaniei (2008, 2009)
12 Sursa: Recensământul general al populației şi locuințelor, www.recensamant.ro
13 Sursa: www.recensamant.ro
14 Sursa: www.spitalturceni.ro
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Material realizat în cadrul proiectului „Crearea Strategiei de dezvoltare durabila a Oraşului
Turceni”, cod SMIS 3056, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, AP 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului ciclului de politici publice”, DMI: „Îmbunătăţirea procesului de luare a
deciziilor la nivel politico-administrativ”.

Primaria Oraşului Turceni
Strada Muncii, nr. 452, Turceni
Cod poştal: 217520, judetul Gorj
Telefon:  0253 335024
Fax:        0253 335026
E-mail: primaria_t@yahoo.com

Data publicării: Februarie 2011

Editor: Asocierea SC Totem Communication SRL, SC Global Services Group SRL

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României.


