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INTRODUCERE 

Strategia de dezvoltare spaţială a judeţului este orientată către atingerea celor trei ţinte care 
asigură coeziunea economică, socială şi teritorială, creşterea competitivităţii şi anume: dezvoltarea 
policentrică şi noi relaţii urban - rural, accesul egal la infrastructuri şi cunoaştere şi dezvoltarea 
durabilă, managementul prudent al resurselor naturale şi al patrimoniului. 

Strategia de dezvoltare spaţială a judeţului cuprinde obiectivele strategice generale care vizează 
dezvoltarea teritoriului pe termen lung. Obiectivele strategice generale sunt formulări cu caracter de 
principii majore, care indică direcţiile de dezvoltare ale judeţului, prin valorificarea potenţialului 
material şi uman propriu şi care asigură eliminarea reducerea decalajelor dintre situaţia existentă şi cea 
dorită. 

Obiectivele strategice generale sunt stabilite în conformitate cu prevederile din documentaţiile 
de amenajarea teritoriului naţional şi regional precum şi cu elementele rezultate din contextul 
suprateritorial macro-regional şi european privind marile coridoare de transport, energetice, ecologice 
şi cooperarea transfrontalieră. 

Obiectivele pentru domeniile şi sub-domeniile aferente dezvoltării spaţiale şi socio-economice 
sunt stabilite în raport cu disfuncţionalităţile constatate şi identificate în etapa de analiză şi în 
concordanţă cu diagnosticul formulat. 

Strategia de dezvoltare spaţială a judeţului cuprinde un program de măsuri, alcătuit pe 
domeniile analizate şi pe componentele acestora Programul de măsuri este un set coerent şi corelat de 
prevederi de dezvoltare şi intervenţie în teritoriu care privesc judeţul în ansamblu sau anumite zone ale 
acestuia, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de bază (UATB). 

Măsurile se subordonează obiectivelor generale şi obiectivelor pe domenii, constituind 
modalităţi de realizare a acestora şi conturând arii specifice de intervenţie în spaţiul judeţean. 

Măsurile de amenajare a teritoriului au dimensiune spaţială din care decurg implicaţiile cu 
caracter economic, social şi ecologic, susţinute organizatoric şi juridic, structurate pe etape cu durată 
determinată, cu precizarea celor prioritare /urgente. 

Fiecare măsură sau set de măsuri va fi relaţionate cu un obiectiv specific referindu-se la modul 
concret de influenţare a dezvoltării spaţiale a judeţului. 

Strategia de dezvoltare spaţiala a judeţului cuprinde şi propuneri privind cadrul instituţional de 
implementare monitorizare a măsurilor prevăzute cât şi de evaluare a rezultatelor şi de actualizări 
periodice ale documentaţiei. 
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A DOMENIUL ŢINTĂ-STRUCTURA TERITORIULUI 

A1. OBIECTIVE ALE DEZVOLTĂRII JUDEŢULUI GORJ, 2007 – 20131 

DOMENIUL MEDIU ŞI RESURSE NATURALE 

VIZIUNEA GENERALĂ 

În 2013 viaţa este mai frumoasă, dezvoltarea durabilă şi viitorul comunităţii sigur, într-un Gorj 
cu ape curate, aer nepoluat şi terenuri consolidate, cu păduri reîntinerite şi cu biodiversitate, cu 
rezervaţii naturale protejate, cu biserici şi mănăstiri seculare bine întreţinute şi admirate de vizitatori, cu 
localităţi primitoare, înscrise armonios în mediul natural şi construit, şi în care este organizat sistemul 
de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere (colectare selectivă). 

OBIECTIV GENERAL: 

Îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei judeţului datorită protecţiei şi îmbunătăţirii 
calităţii mediului şi gestionării durabile a resurselor naturale în judeţul Gorj, favorizate de 
îmbunătăţirea sistemelor integrate de tratare a apei şi de management al deşeurilor, de diminuarea 
poluării şi păstrării biodiversităţii conform standardelor europene de mediu, de reducerea efectelor 
negative asupra mediului cauzate de sistemele de încălzire urbană şi a modificărilor climatice, de 
utilizarea tehnologiilor moderne în activităţile economice şi de adoptarea măsurilor de prevenire a 
dezastrelor naturale în zonele vulnerabile expuse riscurilor. 

OBIECTIVE STRATEGICE 

1. PROTECŢIA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI 

2. GESTIONAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE 

 

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ 

VIZIUNEA GENERALĂ 

În anul 2013 judeţul Gorj are o infrastructură modernă şi eficientă, a cărei dezvoltare, operare şi 
întreţinere se face cu ajutorul unei baze de date existente la nivelul fiecărei administraţii publice locale. 

Infrastructura de drumuri se caracterizează prin drumuri modernizate care duc la obiective 
economice, culturale, sociale si turistice, prin construcţia de noi drumuri şi dotări, spaţii de parcare, 
panouri luminoase cu indicarea în timp real a informaţiilor despre trafic, trotuare pentru pietoni în toate 
localităţile pentru o siguranţă sporită a circulaţiei, piste pentru biciclişti, centuri ocolitoare în zona 
oraşelor pentru descongestionarea traficului, prin îmbunătăţirea funcţionării transportului în comun. 

Infrastructura de utilităţi hidro-edilitare şi de comunicaţii se caracterizează prin utilităţi noi si 
eficiente: sisteme de apă potabilă şi apa uzată, Internet, telefonie fixă si mobilă, iluminat public, 
alimentare cu gaze. 

                                                 
1 Conform STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICE A JUDEŢULUI GORJ 2007-2013, adoptată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 105 din 20.12.2007, Proiect Phare 2004 – Societatea civilă, Componenta 2 – 
Adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar.  

Infrastructura serviciilor sociale, de educaţie şi sănătate se caracterizează prin unităţi şcolare, 
sanitare, culturale şi sociale moderne şi funcţionale. 

În fiecare localitate funcţionează centre de informare şi prealarmare a cetăţenilor pentru situaţii 
de dezastre naturale. 

OBIECTIV GENERAL: 

Dezvoltarea infrastructurii publice şi a serviciilor edilitar-gospodăreşti la standarde europene, ca 
urmare a modernizării şi a dezvoltării unor reţelei de drumuri comunale şi judeţene de transport rapid, 
eficient şi durabil pentru persoane şi bunuri şi cu o mai bună conexiune la reţelele de transport 
naţionale şi coridoarele pan-europene, a dezvoltării reţelei hidro-edilitare la nivelul a 50 % din 
populaţia judeţului, a valorificării durabile a patrimoniului natural, istoric şi cultural, a creşterii 
atractivităţii judeţului ca destinaţie turistică cu facilităţi şi utilităţi moderne de agrement şi recreere, a 
asigurării calităţii dotărilor sociale, de sănătate şi de educaţie, a creării sistemelor informaţionale şi a 
mijloacelor moderne de comunicaţii, toate acestea constituind motorul dezvoltării economice şi sociale, 
crescând accesibilitatea populaţiei la servicii publice cu cel puţin 50 %, asigurând îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă în judeţul Gorj. 

OBIECTIVE STRATEGICE 

1. MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI 

2. MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII HIDRO-EDILITARE 

3. MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIO-CULTURALE 

4. MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAŢII 

 

DEZVOLTAREA ÎN CONTEXT TERITORIAL (supra-naţional, naţional, regional) 

OBIECTIV GENERAL 
Accesibilitate şi conectivitate sporită a judeţului la reţele trans-europene 

OBIECTIVE SPECIFICE 

• Susţinerea cu prioritate a axei majore de comunicaţie nord-sud a judeţului pentru conectare 
la marile coridoare şi culoare de comunicaţie şi transport. 

• Modernizarea axelor diagonale nord-vest – sud-est şi sud-vest – nord-est de importanţă 
regională. 

• Modernizarea traseelor rutiere transmontane. 

• Cooperare inter-judeţeană şi trans-regională pentru dezvoltarea regiunii turistice de interes 
naţional a Carpaţilor Meridionali. 

• Valorificarea poziţiei de pol energetic regional şi naţional prin dezvoltarea unui „cluster” 
energetic. 

• Stimularea cooperării inter-urbane în zonele de graniţă (Bumbeşti-Jiu – Petroşani, Novaci – 
Horezu, Turceni – Filiaşi – Strehaia, Tismana – Baia de Aramă) şi consolidarea poziţiei 
municipiului Motru ca centru de echilibru inter-judeţean între Tg. Jiu şi Dr. Turnu Severin. 
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A.2 OBIECTIVELE CADRULUI NATURAL 
A.2.1 OBIECTIVELE MAJORE PENTRU ELEMENTELE CADRULUI NATURAL 

Conservarea patrimoniului natural şi refacerea zonelor degradate 
Direcţiile de intervenţie propuse în vederea menţinerii potenţialului natural deosebit al judeţului 

vizează: 

 managementul îmbunătăţit al resurselor naturale în vederea unei dezvoltări durabile prin 
aplicarea unor planuri adecvate de management în ariile protejate de interes naţional 
prioritar (reţeaua Natura 2000); 

 conservarea florei, faunei şi a diversităţii biologice, protejarea zonelor verzi, pădurilor şi 
zonelor umede, protejarea resurselor balneoturistice şi valorificarea durabilă a resurselor de 
substanţe minerale utile; 

 protejarea patrimoniului natural de interes naţional declarat şi a celui de interes local şi 
protejarea peisajului, prin extinderea zonelor instituite ca protejate şi managementul modern 
al acestora. 

Protecţia şi conservarea biodiversităţii 
În conformitate cu principiile Declaraţiei şi Convenţiei de la Rio de Janeiro, dezvoltarea 

durabilă presupune şi conservarea biodiversităţii pentru generaţiile viitoare prin instituirea unei 
reţele de arii naturale protejate care să păstreze elemente reprezentative pentru toate tipurile de habitat 
şi toate speciile existente într-o anumită regiune. 

Propunerile care vizează conservarea biodiversităţii au în vedere: 

 protecţia şi conservarea speciilor de floră vulnerabile, endemice sau rare 
 protecţia faunei  
 protejarea zonelor umede 
 evaluări de tendinţă şi de variaţie a nivelului de populare 

Măsuri de reconstrucţie ecologică 
Arealul montan necesită împăduriri  şi  înierbări  (acolo unde s-a practicat păşunatul intensiv) şi 

în luncile râurilor este necesară refacerea zăvoaielor degradate ca urmare a exploatării agregatelor 
minerale. 

Îmbunătăţirea calităţii solurilor 

Din analiza situaţiei existente rezultă că fondul funciar agricol al judeţului Gorj (cca. 250 mii 
ha) se încadrează în clasele de calitate II-IV,  necesitând măsuri sau lucrări de prevenire a degradărilor 
sau de ameliorare a diferitelor situaţii din teren în scopul creşterii productivităţii terenurilor cu 
pretabilităţi diferite la arabil. Suprafeţele afectate de procesele de pantă, de eroziune, de alunecări 
însumează 129883 ha din care cele puternic, foarte puternic şi excesiv afectate reprezintă peste 70%. 

Pentru precizarea mai exactă a suprafeţelor care necesită diferite lucrări ameliorative se 
impun studii aprofundate şi la scări de detaliu, mai ales când se prefigurează intenţia de schimbare a 
folosinţei actuale. 

Cerinţele ameliorative pentru terenurile agricole din clasa a II-a (16723 ha; 6,7 %), se referă la 
măsuri ameliorative simple de prevenire a degradării solurilor şi anume: arături pe curba de nivel, 
asolamente de protecţie, lucrarea solului la umiditatea optimă, rigole şi şanţuri de scurgere a apei pe 
solurile cu exces de umiditate stagnantă sau controlul adâncimii nivelului freatic în vederea prevenirii 
excesului de umiditate freatică. 

Cerinţele ameliorative pentru terenurile agricole din clasa a III-a (58211 ha; 23,3%) sunt: 

 pe terenurile plane sau slab depresionare, răspândite pe culmi largi specifice podişurilor 
colinare din sudul judeţului, pentru ameliorarea regimului aerohidric al solurilor, se 
recomandă lucrări de afânare adâncă şi drenaj superficial; 

 pe terenuri de luncă cu apa freatică situată la 1-2 m adâncime, se recomandă lucrări de 
desecare şi culturi tolerante la excesul de umiditate freatic; 

 pe terenuri plane sau slab înclinate (culmi şi terase) din dealuri subcarpatice şi piemontane, 
afectate de exces moderat de umiditate stagnantă, se indică lucrări de drenaj superficial 
(local, desecare) şi practicarea de culturi tolerante la excesul de umiditate; 

 pe terenuri de versant cu pante de 15-20% din dealuri subcarpatice şi piemontane, se 
indică lucrări antierozionale mai complexe: culturi în fâşii, benzi înierbate sau asolamente 
de protecţie. 

Cerinţele ameliorative pentru terenurile agricole din  clasa a IV-a (143203ha; 57,2%) se referă la: 

 terasele înalte din depresiunile  subcarpatice necesită amendare cu calcar, lucrări de desecare 
şi culturi tolerante la excesul de umiditate; 

 versanţi şi culmi înguste, cu pante de 15-25%, afectate de eroziune puternică, local cu 
alunecări semistabilizate şi active sau cu soluri puternic acide, reclamă lucrări complexe de 
agrotehnică şi amenajări antierozionale asociate cu eliminarea excesului de umiditate pe 
pante, amenajarea suprafeţelor cu alunecări sau amenajare calcaroasă. Măsurile ameliorative 
recomandate sunt foarte costisitoare, de lungă durată şi nu rezolvă în totalitate problema. 
Împădurirea acestor versanţi cu specii antierozionale şi trecerea lor în folosinţă silvică este 
considerata o soluţie mult mai eficientă. 

Terenurile din clasa a V- a  (32131 ha, 12,8%) grupează versanţii puternic înclinaţi (25- 35%) 
din zona subcarpatică şi montană, dominate de prezenţa păşunilor şi păşunilor şi fâneţelor naturale 
slab productive, care sunt folosite foarte puţin pentru arabil.  

Tabel nr. 1: Centralizator clase de calitate a terenurilor 

 Clase de calitate a terenurilor ha % 
1 Clasa I 0 0 
2 Clasa a II-a 16723 6,68 
3 Clasa a III.a 58211 23,26 
4 Clasa a IV-a 143203 57,22 
5 Clasa a V-a 32131 12,84 
Total  250268 100 
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A.2.2 OBIECTIVE PRIVIND ZONELE EXPUSE LA RISCURI NATURALE 
(INUNDAŢII ALUNECĂRI DE TEREN, SEISME) 

A.2.2.1 INUNDAŢII 

Obiectivul PATJ Gorj în domeniul riscurilor naturale decurge din Strategia Naţională de 
Protecţia Mediului – 2004-2025. Acesta reprezintă ”Protecţia şi valorificarea durabilă a elementelor 
mediului natural, prin identificarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive (riscuri 
naturale) în scopul gestionării eficiente a resurselor materiale”. 

Obiectivul sectorial este ”Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile naturale în scopul 
gestionării eficiente a resurselor materiale”. Acesta este preluat la nivelul judeţului prin ”Planul de 
Analiza şi Acoperire a riscurilor – PAAR Gorj” 2008 - din zona de competenţă a Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Gorj (C.J.S.U. Gorj) (documentul ce cuprinde riscurile potenţiale identificate 
la nivelul judeţului Gorj, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul acestora)  

Inundaţiile produse pe teritoriul judeţului au în principal, cauze naturale: 

 ploi cu debit mare căzute în timp scurt în areale neapărate împotriva inundaţiilor; 

 cumularea în albiile râurilor a unor cantităţi mari de apă provenită din ploi şi topirea 
bruscă a zăpezii; 

Aceste cauze se suprapun cauzelor antropice, care amplifică efectele inundaţiilor, principalele 
cauze fiind: 

 gradul de amenajare redus al cursurilor  mici de apă, din lipsa fondurilor; 

 lipsa şi neîntreţinerea lucrărilor de combatere a eroziunii solului;   

 managementul defectuos al terenurilor din zonele inundabile sau cu vulnerabilitate la 
inundaţii. 

Managementul inundaţiilor este o activitate intersectorială, care cuprinde managementul 
resurselor de apă, amenajarea teritoriului, dezvoltarea urbană, protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi 
silvică ş.a., fiecărui sector revenindu-i realizarea unor acţiuni specifice.  

Activitatea de management al inundaţiilor se constituie într-o problemă politică de planuri şi 
programe cu scop principal de protecţie a vieţii, bunurilor şi a mediului împotriva inundaţiilor, şi 
anume: 

- Planul de Management al Riscului la Inundaţii - se elaborează pentru fiecare bazin 
hidrografic în parte; 

- Programul Naţional de Prevenire, Protecţie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor - se 
elaborează la nivelul teritoriului naţional şi are la bază planurile de management al 
riscului la inundaţii la nivel de bazin hidrografic; 

- Planuri bazinale de apărare împotriva inundaţiilor (Planuri operative de intervenţie) la 
nivel judeţean, municipal, orăşenesc şi comunal, elaborate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei existente în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă.  

În contextul prezentat, acţiunea majoră care trebuie întreprinsă la nivelul judeţului, este 
realizarea hărţii de risc la inundaţii, acţiune prevăzută şi în legea 575/2001 – Plan de Amenajare a 

Teritoriului Naţional, Secţiunea V – Zone de risc natural. În baza viitoarei hărţi şi a prevederilor 
legislaţiei în vigoare, se va realiza amenajarea teritoriului judeţului în condiţiile apărării împotriva 
inundaţiilor.  

Pentru prevenirea şi limitarea pagubelor produse de inundaţii s-a adoptat “Strategia Naţională 
de Management al Riscului la Inundaţii” (H.G. 1.854/2005), care propune ca principale activităţi în 
managementul riscului la inundaţii următoarele: 

a. activităţi preventive: avizare mai responsabilă a proiectelor lucrărilor de artă (poduri, 
podeţe), o bună comunicare cu populaţia din zonele cu risc ridicat la inundaţii, respectarea 
legislaţiei privind utilizarea terenurilor în zonele inundabile, aplicarea celor mai bune practici 
în domeniul agricol şi silvic, necesitatea acţiunilor de împădurire în zonele de formare a 
viiturilor, în zonele inundabile şi în luncile râurilor, utilizare şi management terenuri în zone 
inundabile, întreţinerea infrastructurilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor şi a 
albiilor cursurilor de apă; 

b. activităţi de management operativ: detectarea formării viiturilor şi a inundaţiilor probabile, 
prognoza evoluţiei şi propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă, avertizarea autorităţilor 
locale şi a populaţiei asupra duratei şi severităţii inundaţiilor, asigurarea de resurse (materiale, 
financiare şi umane) la nivel judeţean pentru intervenţia operativă; 

c. activităţi care se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii: ajutorarea populaţiei 
afectată de dezastru pentru satisfacerea nevoilor imediate şi revenirea la viaţa normală, 
reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor, revizuirea activităţii de management în 
vederea îmbunătăţirii acestuia. 

Principiile strategiei amintite sunt: 

 principiul dezvoltării durabile pe baza căruia acţiunile întreprinse trebuie să aibă un impact 
suportabil din punct de vedere economic, ecologic şi social; 

 abordarea strategică pentru o perioadă de timp, astfel încât să poată fi luate în considerare 
eventualele schimbări în frecvenţa şi vulnerabilitatea la inundaţii, precum şi a altor aspecte 
posibile; 

 simplitatea şi transparenţa acţiunilor comune ale administraţiei centrale şi locale, a 
comunităţilor locale vor conduce la diminuarea pagubelor generate de inundaţii, printr-o mai 
bună înţelegerea a riscului la inundaţii; 

 abordarea bazinală prin care se introduce conceptul de plan de gestionare a riscului la 
inundaţii şi aplicarea unor programe de măsuri, elaborate în concordanţă cu prevederile 
Directivei Cadru privind Apa, la nivel de bazin hidrografic; 

 abordarea interdisciplinară a fenomenului inundaţiilor, care presupune abordarea tuturor 
aspectelor relevante ale gestionării apelor în legătură cu amenajarea teritoriului, utilizarea 
terenurilor, transport şi dezvoltare urbană, agricultură, conservarea naturii la nivel naţional, 
regional, local; 

 principiul solidarităţii  potrivit căruia măsurile de protecţie împotriva inundaţiilor adoptate 
de unii, nu trebuie să compromită capacitatea altora, situaţii în amonte sau aval, de a-şi 
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adopta propriile măsuri de apărare; 

 menţinerea echilibrului între măsurile şi acţiunile managementului inundaţiilor (preventive, 
de răspuns şi de reconstrucţie) prin utilizarea planurilor de măsuri structurale şi nestructurale, 
de amenajare a teritoriului, a măsurilor biologice şi a planurilor de intervenţie pentru situaţii 
de urgenţă; 

 aplicarea celor mai bune practici propuse de Uniunea Europeană şi de Comisia Economică 
a Naţiunilor Unite pentru Europa privind măsurile preventive împotriva inundaţiilor, de 
protecţie şi diminuare a efectelor acestora; 

 acţiuni concrete şi integrate pe întreaga suprafaţă a bazinului hidrografic; principiu care 
reprezintă o condiţie prealabilă pentru succesul strategiei şi a planului de reducere a riscului 
la inundaţii. 

Obiectivele strategiei de management al inundaţiilor sunt: 

 obiective sociale care urmăresc protejarea populaţiei şi a comunităţilor umane împotriva 
inundaţiilor prin asigurarea unui nivel acceptabil de protecţie a populaţiei; 

 obiective economice care urmăresc protecţia împotriva inundaţiilor a infrastructurii 
economice existente şi garantarea satisfacerii oportunităţilor economice ale generaţiilor 
viitoare; 

 obiective de mediu care urmăresc atingerea obiectivele economice şi sociale, cu păstrarea 
echilibrului între dezvoltarea economico – socială şi mediu. 

Principalele măsuri nestructurale aplicate la nivel local pentru apărarea împotriva inundaţiilor, 
în conformitate cu Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii sunt: 

 măsuri pentru avertizare-alarmare la primirea avertizărilor hidrologice şi meteorologice:  

 instituirea permanenţei la Primării; 

 verificarea legăturilor de transmisie cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă (CJSU); 

 verificarea mijloacelor de alarmare şi formare a echipelor de alarmare; 

 înştiinţarea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) 
despre probabilitatea creşterii nivelurilor pe râuri; 

 informare CJSU asupra măsurilor luate. 

 măsuri luate la atingerea cotei de atenţie: 

 convocarea CLSU; 

 instituirea permanenţei la mijloacele de apărare; 

 verificarea şi pregătirea stocului de apărare; 

 instituirea formaţiilor de intervenţie ; 

 supravegherea cursurilor de apă de pe raza administrativă. 

 măsuri luate la atingerea cotei de inundaţie: 

 asigurarea măsurilor de evacuare a populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale 
din zonele inundabile; 

 stabilirea şi pregătirea spaţiilor pentru cazarea eventualilor sinistraţi şi pentru 
asigurarea asistenţei medicale şi condiţiilor minime de subzistenţă ; 

 supravegherea în continuare a nivelurilor pe cursurilor de apă; 

 informarea populaţiei despre pericolul producerii de inundaţii; 

 deplasarea stocului de apărare în zonele critice şi luarea primelor măsuri de 
intervenţie; 

 introducerea restricţiei de circulaţie; 
 luarea măsurilor de eliminare a eventualelor blocaje; 

 informarea factorilor responsabili asupra măsurilor luate şi a evoluţiei 
fenomenului (Raport operativ).  

 măsuri luate la atingerea cotei de pericol: 

 alarmare populaţiei (sirene,clopote,por-tavoce,mass-media); 

 evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale; 

 cazarea sinistraţilor; 

 acordarea asistenţei medicale ; 

 asigurarea cu apă şi alimente de strictă necesitate; 

 informarea factorilor responsabili asupra măsurilor luate şi a evoluţiei 
fenomenului (Raport operativ).  

 măsuri luate după ieşirea din starea de apărare: 

 repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă, evacuare a apelor 
uzate, care au fost afectate, precum şi evacuarea apelor din inundaţii şi băltiri de 
pe terenurile agricole; 

 aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare; 

 stabilirea pagubelor fizice şi valorice; 

 refacerea căilor de comunicaţii şi podurilor; 

 refacerea linilor de telecomunicţii şi de transport al energiei electrice; 

 repararea şi punerea în funcţie a conductelor de apă, aburi, gaze, petrol avariate 
sau distruse; 

 repunerea în funcţiune a obiectivelor social –economice afectate; 

 sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea locuinţelor avariate sau 
distruse; 

 demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare, care împiedică 
desfăşurarea normală a activităţilor şi recuperare materialelor care mai pot fi 
folosite. 
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Măsurile structurale sunt propuse de administratorul bazinului hidrografic, Administraţia 
Bazinală de Apă Jiu - Sistemul de Gospodărire al Apelor Gorj. Principalele lucrări hidrotehnice 
prevăzute în Programul Tehnic al SGA Gorj sunt: 

 apărări de mal şi îndiguiri pe râul Jiu, zona Drăguţeşti, pe 400m; 

 consolidări de mal pe râul Şuşiţa, la Târgu Jiu, pe 50m; 

 regularizarea râului Şuşiţa pe sectorul Ursaţi-confluenţa cu r. Jiu, L=8km, măsură pentru 
care este elaborat studiu de fezabilitate; 

 consolidarea malului drept al pr. Amaradia, în zona Târgu Jiu – Drăguteşti, pe 50m lungime; 

 apărări de mal şi decolmatări pe pr. Ciocadia, la Bengeşti – Ciocadia, pe 600m lungime; 

 regularizare r. Câlnic, pe zona Zorleşti-Dobrana, L=5km; 

 pe pr. Jilţ, la Bolboşi sunt propuse lucrări de recalibrare a albiei pe 300m şi refacere de mal 
pe 100m lungime; 

 regularizarea albiei pr. Jilţ şi afluenţi, pe sectorul Bolboşi-Borascu-Drăgoţeşti, L=12km, 
măsură pentru care este întocmit studiu de fezabilitate; 

 regularizarea r. Sohodol, în zona Arcani - Runcu, L=5km, este întocmit studiu de 
fezabilitate; 

 regularizări şi apărări de mal pe r. Blahniţa, pe zona Surupaţi-Hăieşti, L=3km, este întocmit 
proiect tehnic; 

 regularizarea r. Gilort în Albeni-sat Bolboceşti, L=2km, este întocmit proiect tehnic; 

 regularizare şi apărare de mal pe pr. Cioiana, în zona localităţii Bălteni, L=2km; 

 lucrări de reparaţii la zidul de sprijin pe pr. Turbaţi, zona Măghereşti; 

 decolmatări periodice ale râului Gilort, la Novaci şi Pociovaliştea; 

 punerea în siguranţă a prizei cu barare de la ac. Rovinari, măsură care are studiu de 
fezabilitate; 

 lucrări de amenajare a pr. Pocruia, pe sectorul pod Pocruia-Sohodol: regularizare albie 1km, 
apărări de maluri 1km; 

 lucrări de amenajare a râului Tismana, în localitatea Tismana: regularizare albie 5km, 
apărare de mal 4km; 

 lucrări de apărare pe pr. Orlea, pe sectorul Izvarna-aval pod Celei: regularizare albie 4km, 
apărare de mal 1km. 

A.2.2.2. ALUNECĂRI DE TEREN         

Prezenta analiza a avut ca sursă a datelor studiul “Identificarea şi delimitarea hazardurilor 
naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean. 
Secţiunea III. Regiunea 4 - Judeţul Gorj” elaborată de IPTANA şi studiul ISU – „Schema cu riscurile 
teritoriale din zona de competenţă a inspectoratului pentru situaţii de urgenţă al judeţului Gorj”-  2011. 

În judeţul Gorj, factori de natură geologică, geomorfologică, climatică şi antropică au favorizat 
producerea alunecărilor de teren, care au afectat aşezări omeneşti, terenuri agricole, forestiere şi căi de 
comunicaţie. Din totalul de 61 de comune, 57 sunt afectate de fenomene caracteristice alunecărilor de 
teren din care 43 (75%) cu un potenţial ridicat de producere. 

Conform analizei din etapa anterioară a studiului PATJ Gorj, un număr important de unităţi 
administrativ teritoriale sunt afectate de alunecări de teren, cu degradări importante ale zonelor urbane, 
rurale, agricole, de-a lungul căilor de comunicaţie, cu implicaţii socio-economice importante.  

Faţă de situaţia alunecărilor de teren din judeţul Gorj, semnalată în analiza din faza anterioară, 
conform datelor oferite de ISU Gorj prin „Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă a 
inspectoratului pentru situaţii de urgenţă al judeţului Gorj”-  2011, completam analiza cu informaţii 
asupra alunecărilor de teren care s-au produs în anul 2009 şi 2010. 

Sunt în evidenţă 57 de localităţi pe teritoriul cărora se afla 123 zone cu alunecări de teren. 
În perioada ianuarie 2009 şi decembrie 2009 au fost constatate reactivări ale alunecărilor anterioare sau 
alunecări recente de teren. Situaţia actualizată a alunecărilor de teren din judeţ este prezentată în Anexa 
la acest capitol. 

În scopul atingerii obiectivelor stabilite, dezvoltarea sectorului de îmbunătăţiri funciare 
necesită un set de măsuri de prevenire sau de atenuare / stopare a alunecărilor de teren. Acestea 
sunt foarte variate şi specifice fiecărui caz în parte, funcţie de originea şi amploarea fenomenului: 

a. Măsuri şi acţiuni pentru eliminarea sau reducerea instabilităţii versanţilor şi a 
declanşării fenomenelor de alunecare din cauze naturale (precipitaţii atmosferice, eroziunea apelor 
curgătoare, acţiunea apelor subterane): 

 îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de îmbunătăţiri funciare 
aplicate în complex cu alte tipuri de lucrări (hidroameliorative şi agropedoameliorative) 
funcţie de modul de utilizare a terenului; 

 îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi prin lucrări de 
colectare şi evacuare a apei. 

 captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări de drenaj pe versanţi 

 lucrări pedoameliorative (nivelare-modelare, astuparea crăpăturilor) pe versanţii afectaţi de 
alunecări active şi pe terenuri cu alunecări stabilizate 

b. Vulnerabilitatea naturală a solurilor, este accentuată şi de activităţile umane (în principal 
agricultura, defrişarea abuzivă a pădurilor, arături transversale pe versanţi, săpături la baza versanţilor 
pentru diverse construcţii), care determină eroziunea solului. Pe aceste terenuri sunt necesare măsuri 
pentru eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze antropice: 

 stoparea defrişărilor ilegale 

 stabilizarea şi valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri şi însămânţare cu amestec 
de ierburi care, prin consumul mare de apă, asigură protecţia antierozională şi stabilizarea 
versanţilor   

 executarea arăturilor de-a lungul curbei de nivel  
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 evitarea supraîncărcării versanţilor prin executării de construcţii şi căi de comunicaţii 
(drumuri, căi ferate) pe versanţii instabili   

c. Pe terenurile afectate de eroziuni şi alunecări de teren indiferent de cauza acestora se 
recomandă:  

 întocmirea hărţilor risc la alunecări de teren (conform Legii 575/2001) mai ales în zone în 
care există elemente importante supuse riscului şi declararea acestora ca ”zone de risc la 
alunecări de teren”.  

 întocmirea studiilor geotehnice care să ofere soluţiile tehnice de consolidare a versanţilor 
instabili prin lucrări de artă speciale (ziduri de sprijin etc.) 

În mod special, pentru stabilizarea alunecărilor din cele două zone amintite mai sus (comuna 
Roşia de Amaradia şi satul Seciurile) este necesar un program de măsuri care să cuprindă: 

 interzicerea cu desăvârşire a unor noi construcţii în vatra satului Seciurile, pentru a nu 
îngreuna şi mai mult versanţii. 

 lucrări de hidroamelioraţii pe cursul p. Cotului şi p. Ciovria; 

 praguri antierozionale dispuse transversal pe direcţia de curgere a p. Cotului şi a afluenţilor 
pe stânga ai p. Ciovria; 

 executarea unor foraje pentru punerea în evidenţă a adâncimii suprafeţei de alunecare, foraje 
care vor permite drenarea şi pomparea apei din masa alunecată; 

 interzicerea culturilor prăşitoare pe pantele versanţilor, pentru a nu se crea căi de acces 
pentru apa pluvială; 

 reducerea încărcării, respectiv a greutăţii masei de pământ din zona de frunte a alunecării; 

 executarea de drenuri de suprafaţă şi subterane pentru îndepărtarea excesului de umiditate 
din acumulatul de alunecare; 

 înierbarea, urmată de plantarea de arbori din esenţe hidrofile şi cu rădăcini adânci, respectiv 
salcâmi, nuci, stejari; 

Dat fiind faptul că în judeţ sunt prezente, ca activităţi antropice, cariere în care se extrage 
cărbunele, au fost prevăzute halde pentru depozitarea sterilului rezultat în urma procesului de 
exploatare. Se impune o grijă permanentă pentru stabilizarea acestora. Este vorba despre haldele de 
zgura şi cenuşa de la SE ROVINARI (Cicani-Beterega şi Balta Uncheaşului), haldele de zgura şi 
cenuşa de la SE TURCENI (Turceni şi Valea Ceplei), depozitul de zgura şi cenuşă SC UATAA  Motru, 
depozitul  SC ARTEGO SA (Preajba), depozitul SC MACOFIL SA (Runcu-Răchiţi)  

Acestea pot prezenta un potenţial pericol, în cazul în care nu se ţine seamă de anumite măsuri de 
prevenire, din care se aminteşte: 

- nu se va depăşi înălţimea maximă stabilită prin calcul, prin adăugarea de material steril în 
exces; 

- verificarea capacităţii portante a patului haldei; 

- executarea de drenuri superficiale şi de adâncime pentru evacuarea apei în exces; 

- înierbarea taluzelor haldei, pentru a împiedica pătrunderea apei pluviale; 

- executarea de aliniamente de pilotaje, transversale pe lungimea haldelor mari, pentru 
asigurarea unui grad mai mare de stabilitate.   

Pentru prevenirea declanşării unor noi alunecări de teren, se impune obligativitatea obţinerii 
avizului organelor de specialitate în cazul amplasării unor noi construcţii, luându-se în considerare 
valoarea probabilităţii de producere a alunecărilor, respectiv a coeficientului mediu de hazard – Km 
stabilita prin studiul IPTANA 2008 – „Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean. Secţiunea III. 
Regiunea 4 - Judeţul Gorj”. Se interzice cu desăvârşire amplasarea construcţiilor pe suprafeţele cu 
potenţial ridicat de producere a alunecărilor. 

Având în vedere amploarea deosebită a degradărilor provocate de alunecările de teren în judeţul 
Gorj, se impune executarea unui program de monitorizare a alunecărilor de teren, cuprinzând cartarea 
amănunţită a alunecărilor, lucrări de foraj, completate cu metode geofizice pentru determinarea 
adâncimii suprafeţei de alunecare, a cauzelor evoluţiei imprevizibile a fenomenului precum şi măsuri 
de stabilizare a versanţilor deja afectaţi de fenomen sau cu potenţial ridicat de declanşare a alunecărilor 
de teren. 

Suportul legal şi instituţional al activităţii legate de prevenirea producerii alunecărilor de teren îl 
constituie:  Legea Protecţiei mediului nr.137/1995 - Autorităţile judeţene şi locale de protecţia 
mediului, Legea Protecţiei Civile nr. 106/1996 – Comandamentul Protecţiei Civile, Inspectoratele 
judeţene. 

A.2.2.3. SEISME 

Conform Legii nr. 575 / 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – 
Secţiunea a V-a – “Zone de risc natural” unităţile administrativ teritoriale urbane din judeţul Gorj  
amplasate în zone pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minim VII şi trebuie 
să facă obiectul planurilor de apărare împotriva efectelor seismelor sunt: 

Tabel nr. 2: Municipii şi oraşe cu risc seisimic 

Denumire UATB Nr. de locuitori 

Municipiul Târgu Jiu 95.892 

Municipiul Motru 22.338 

Oraşul Bumbeşti Jiu 10.473 

Oraşul Novaci 5.991 

Oraşul Rovinari 13.390 

Oraşul Tg, Cărbuneşti 8.999 

Oraşul Ţicleni 5260 

Oraşul Tismana 7.784 

Oraşul Turceni 8.197 

Total 178.324 

Sursa datelor: ISU 2011, Legea 575/2001 

Întrucât perioada medie de revenire a cutremurelor de intensitate VII este de 50 de ani, se 
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impune iniţierea de măsuri specifice în caz de urgenţă pentru unităţile administrativ teritoriale 
evidenţiate în tabelul de mai sus. Categoriile de clădiri cele mai vulnerabile în cazul unui cutremur 
puternic şi constituie o prioritate absolută la intervenţie o reprezintă: 

- construcţiile executate între 1950 şi 1976 conform normativelor de proiectare în vigoare 
atunci care au fost proiectate cu considerarea unor forţe seismice mai reduse; acestea s-au 
comportat satisfăcător în 1977 dar unele cazuri (de ex. cele cu parter flexibil) au suferit mai 
multe avarii; 

- clădirile joase din zidărie şi alte materiale locale executate tradiţional fără control tehnic 
specializat. 

Alte măsuri necesare: 

- Elaborarea hărţilor de hazard seismic pentru zonele vulnerabile: Municipiul Târgu Jiu, 
Oraşele Bumbeşti Jiu, Motru, Novaci, Rovinari, Tg, Cărbuneşti, Ticleni, Tismana, Turceni 
asigură informaţii esenţiale pentru creerea şi îmbunătăţirea normativelor de proiectare 
seismică a clădirilor.  

- Asigurarea rezistenţei /consolidării clădirilor, a infrastructurii tehnice şi de transport pe baza 
informaţiilor oferite de zonarea şi microzonarea seismică a localităţilor 

- Protecţia antiseismică a construcţiilor trebuie să conţină în mod obligatoriu o evaluare cât 
mai realistă a hazardului seismic. Studiile de microzonare seismică ce includ influenţa 
condiţiilor de teren şi cartografiază parametrii mişcării terenului în anumite zone (pentru 
zone urbane) au rolul de a sublinia diferenţele de hazard seismic ce pot exista în zona 
respectivă şi ca în viitor poate fi necesară o abordare la scara locală a evaluării acţiunii 
seismice.  

- Adoptarea sistemelor de avertizare seismică cu câteva secunde înainte de producerea unui 
cutremur pentru punerea în siguranţă a obiectivelor de importanţă vitală, a opririi alimentării 
cu gaze, mobilizarea personalului de intervenţie etc. 

- Stabilirea centrelor de protecţie civilă în caz de dezastru, programe de informare şi instruire, 
simulări etc. 

- Respectarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Prevederi de proiectare pt 
clădiri” – indicativ P100 -1/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERINŢE 

 Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). Hărţi 
de hazard la nivelul teritoriului judeţean. Secţiunea III. Regiunea 4 - Judeţul Gorj” - IPTANA – 
2009 

 Plan de Analiză şi Acoperire a Riscurilor - PAAR – ISU, 2011. 

 „Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă a inspectoratului pentru situaţii de urgenţă 
al judeţului Gorj” - Studiul ISU 2011. 

 Studiu – Harta României cu lucrările de îmbunătăţiri funciare (irigaţii si desecări) – ISPIF, 1993. 

 Master Plan pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată, judeţul Gorj, elaborat în anul 2006; 

 Planul de management al bazinului hidrografic Jiu,  

 SC Apa Regio SA Târgu Jiu, an de referinţă 2010, 

 Legea nr. 575 / 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a 
V-a – “Zone de risc natural”. 

 HG 1582/noiembrie 2006 (MO 953/ XI 2006) – ”Lista amenajărilor de îmbunătăţiri funciare administrate 
de ANIF”. 

 Cod de proiectare seismică – „Prevederi de proiectare pt clădiri” – indicativ P100 -1/2006. 
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A.3. OBIECTIVE SPECIFICE DE MEDIU2 

Judeţul Gorj dispune de un potenţial natural variat, pentru a cărui protecţie şi conservare se 
impun a fi adoptate o serie de măsuri, în special în vederea limitării acţiunilor antropice cu potenţial 
distructiv. 

Deşi la nivel judeţean şi local se constată o serie de acţiuni ce au în vedere protecţia mediului 
înconjurător, referitoare la monitorizarea calităţii aerului, apei, solului şi a gestiunii deşeurilor, este 
necesară implementarea unor noi programe care să vizeze îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu 
printr-o serie de măsuri, axate pe diminuarea principalelor probleme de mediu identificate şi 
monitorizate la nivelul judeţului Gorj (emisii poluante din industrie, minerit, surse de degradare a 
apelor subterane şi a apelor de suprafaţă, peisaje degradate din activităţile miniere etc.).  

În ceea ce priveşte conservarea valorilor naturale şi protecţiei mediului, au fost concepute 
programe care urmăresc, în principal, gospodărirea corespunzătoare a pădurilor, monitorizarea ariilor 
naturale protejate precum şi reducerea presiunii asupra spaţiilor verzi din zonele urbane. 

Acţiunile ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea obiectivului sectorial îmbunătăţirea calităţii 
factorilor de mediu şi protecţia şi conservarea valorilor naturale şi de patrimoniu pot fi sintetizate 
printr-o serie de programe, care cuprind atât măsuri generale (la nivel judeţean), cât şi măsuri specifice 
(cu aplicabilitate la nivel de UAT).  

La nivelul judeţului Gorj sunt propuse 10 programe de îmbunătăţire a calităţii mediului, ce 
cuprind măsuri complementare, din care: 17 măsuri generale şi 18 măsuri specifice.  

A.3.1 PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII AERULUI 

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul 
poluanţilor în mediu. Poluarea aerului are multe şi semnificative efecte adverse asupra sănătăţii 
populaţiei, dar poate provoca daune şi florei şi faunei în general.  

În ultimii 50 de ani activităţile umane au făcut să crească sensibil concentraţiile de gaze cu efect 
de seră din atmosferă, această creştere conducând la intensificarea efectului de seră natural, cu efecte 
negative semnificative asupra ecosistemelor naturale şi asupra populaţiei. Astfel, un obiectiv important 
este reprezentat de stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă, la un nivel care să 
împiedice perturbarea antropică periculoasă a sistemului climatic. 

Din aceste motive este necesar să se acorde o atenţie deosebită activităţii de supraveghere şi de 
îmbunătăţire a calităţii aerului. Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la 
sursele staţionare şi sursele mobile (traficul rutier), cu preponderenţă în marile oraşe, precum şi de 
transportul poluanţilor la lungă distanţă. 

În vederea propunerii de măsuri cu privire la menţinerea şi /sau îmbunătăţirea calităţii aerului în 
judeţul Gorj, a fost necesară o corelare între strategiile /proiectele /programele propuse la nivel 
european, dar şi naţional şi sectorial. Documentele relevante în acest sens sunt următoarele: 

                                                 
2 Inclusiv deşeuri şi reţea de monitorizare a factorilor de mediu. 

1. Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului 
înconjurător (Directiva-cadru); 

2. Programul Operaţional Sectorial de Mediu – Axa prioritară 3 “Reducerea poluării şi 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de 
încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai 
afectate de poluare”; 

3. Strategia Naţională privind protecţia atmosferei, aprobată prin HG 586/2004; 

4. Program integrat de gestionare a calităţii aerului în judeţul Gorj 2010-2013. 

Programul de îmbunătăţire a calităţii aerului vizează diminuarea surselor majore de poluare, 
prin 4 măsuri complementare:   

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ  

• M.I. – Monitorizarea emisiilor generate de mijloacele de transport auto, feroviare şi 
aeriene; 

Măsuri specifice cu aplicabilitate la nivel de UAT 

• M.1. - Retehnologizarea unităţilor industriale; 

• M.2. – Reducerea cantităţii emisiilor poluante din activităţile miniere; 

• M.3. - Respectarea concentraţiilor maxime admisibile impuse de lege pentru principalii 
poluanţi. 

Îmbunătăţirea calităţii aerului impune reducerea surselor majore de poluare, provenite în special 
din industrie şi din minerit (activităţi economice predominante în judeţul Gorj), dar şi din activităţile de 
gestionare a deşeurilor, din traficul rutier şi din sistemele de încălzire a locuinţelor.  

Monitorizarea emisiilor generate de activităţile de transport se va realiza cu scopul limitării 
emisiilor de poluanţi (SO2, NOx, NH3, pulberi), dar şi pentru a atinge plafoanele de emisie, conform 
angajamentelor asumate. Această măsură se aplică în toate UAT-urile din judeţ, activitatea de 
monitorizare având un rol esenţial în procesul de prevenire a poluării mediului. 

Retehnologizarea unităţilor industriale conform ,,Programelor pentru conformare“ respectiv 
,,Planurilor de acţiuni’’ elaborate de agenţii economici şi aprobate de ARPM Craiova/Eşalonate pe 
parcursul perioadei de tranziţie până în anul 2013, va trebui să aibă în vedere implementarea unor 
tehnologii moderne cu un grad redus de poluare şi/sau care să permită reţinerea şi neutralizarea 
emisiilor poluante. UAT-urile vizate de această măsură sunt cele puternic industrializate, respectiv: 
Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti Jiu, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Turceni, Dragoteşti şi Fărcăşeşti. 

Reducerea emisiilor provenite din activităţile miniere se impune în zona exploatărilor de 
cărbune şi în zona haldelor de steril. Unităţile cu profil de extracţie minieră a zăcămintelor de cărbune 
care au un impact semnificativ asupra mediului sunt situate în zonele Rovinari, Motru şi Jilţ, însă 
aplicarea acestei măsuri se impune şi în alte 9 UAT-uri: Târgu Jiu, Bumbeşti Jiu, Târgu Cărbuneşti, 
Turceni, Albeni, Bâlteni, Dragoteşti, Fărcăşeşti, Peştişani şi Teleşti.  

Încadrarea principalilor poluanţi atmosferici în limitele admise de legislaţia în vigoare este 
necesară, având în vedere depăşirile concentraţiei maxime admisibile înregistrate pentru indicatorul 
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pulberi sedimentabile (PM10) în 6 UAT-uri: Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti Jiu, Rovinari, Târgu 
Cărbuneşti, Turceni.  

A.3.2 PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI 
SUBTERANE 
Calitatea apelor din România este urmarită conform structurii şi principiilor metodologice ale 

Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu 
cerinţele Directivelor Europene.  

Sistemul naţional de monitorizare al apelor cuprinde două tipuri de monitoring, conform 
cerinţelor prevăzute în Legea Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată de Legea 310/2004, care 
transpune prevederile Directivei Cadru 60/2000/CEE în domeniul apei şi celelalte Directive UE. Astfel 
se realizează un monitoring de supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor de apă din 
cadrul bazinelor hidrografice şi un monitoring operaţional (integrat monitoringului de supraveghere) 
pentru corpurile de apă ce prezintă riscul de a nu îndeplini obiectivele de protecţie a apelor.  

Judeţul Gorj este tributar, în cea mai mare parte, bazinului hidrografic al râului Jiu. Având o 
suprafaţă totală a bazinului de peste 10 000 km2, râul Jiu colectează apele mai multor afluenţi dintre 
care menţionăm: Sadu, Tismana, Jilţ, Motru, Gilort, Amaradia etc.  

Din punct de vedere al indicatorilor chimici generali, conform datelor furnizate de APM Gorj, 
râurile din bazinul hidrografic Jiu se încadrează în cea mai mare parte în clasa a I-a de calitate. Excepţia 
o constituie râul Jiu, care se încadrează în clasa a II-a de calitate pe toate secţiunile de control, râul 
Calnic, care pe secţiunea de control amonte confluenţa râu Jiu (1 km) se încadrează în clasa a II-a de 
calitate, râul Jilţ, care pe secţiunea de control amonte confluenţa râu Gilort (1 km) se încadrează în 
clasa a II-a de calitate şi râul Suşita, care pe secţiunea de control amonte de confluenţa cu râul Jiu (1 
km) se încadrează în clasa a II-a de calitate. O situaţie mai gravă se înregistrează în cazul râului Cioiana 
care pe secţiunea de control amonte confluenţa cu râul Jiu (1 km) se încadrează în clasa a III-a de 
calitate, iar pe celelalte secţiuni de control se încadrează în clasa a II-a de calitate. Deteriorarea calităţii 
apei acestor tronsoane de râuri este rezultatul pierderilor accidentale de ape uzate de la exploatările 
petroliere şi/sau miniere din zona. 

Astfel, propunerea de măsuri, cu privire la menţinerea şi /sau îmbunătăţirea calităţii apei în 
judeţul Gorj, este necesară în vederea limitării cantităţilor de poluanţi atât din apele de suprafaţă cât şi 
în apele subterane.  

Documentele relevante pentru componenta de mediu apă, reprezentate de strategiile /proiectele/ 
programele propuse la nivel european, naţional şi sectorial sunt următoarele: 

1. Directiva Cadru Apă, 2000/60/EC, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 310/2004 
pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996; 

2. Programul Operaţional Sectorial de Mediu – Axa prioritară 1 – Sector Apă/Apă uzată; 

3. Schema Directoare de Amenajare şi Management a Bazinului Hidrografic Jiu. 

Programul de îmbunătăţire a calităţii apelor vizează diminuarea surselor de poluare prin 
implementarea unor măsuri complementare, şi anume: 

 

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ  

• M.II. - Distribuirea apei potabile la parametri corespunzători de calitate; 

• M.III. - Analiza fizico-chimică şi biologică a probelor de apă prelevate din secţiunile de 
monitorizare; 

Măsuri specifice cu aplicabilitate la nivel de UAT 

• M.4. - Diminuarea poluării apelor din surse spitaliceşti; 

• M.5. - Efectuarea analizelor chimice a probelor de apă prelevate din forajele de 
explorare ale Direcţiei Apelor Jiu. 

Localităţile urbane şi 31 de comune din judeţul Gorj sunt alimentate cu apă în sistem centralizat, 
însă canalele colectoare şi staţiile de epurare sunt subdimensionate şi nu pot prelua decât o parte din 
debitul de ape uzate. Sunt necesare lucrări de modernizare şi de extindere a utilajelor tehnologice, 
deoarece acestea se află într-un grad avansat de uzură (conform PLAM Gorj).  

Controlarea parametrilor de calitate ai apei înainte de distribuţia acesteia către populaţie este 
necesară, având în vedere că în prezent calitatea corpurilor de apa este afectată de deversările de ape 
uzate menajere şi industriale, neepurate sau insuficient epurate. Normele care reglementează cerinţele 
de calitate pe care apele utilizate sau destinate potabilizării după o tratare corespunzătoare sunt 
prevăzute în NTPA 013 aprobată prin HG 100/2002. 

În general, staţiile de epurare existente pe teritoriul judeţului Gorj sunt într-un grad avansat de 
uzură, având capacitatea de epurare insuficientă pentru debitele de apă uzată. Cele mai multe staţii de 
epurare nu realizează parametrii calitativi reglementaţi, deversând în cursurile de apă receptoare debite 
de ape insuficient epurate. O problemă majoră o constituie evacuările directe de ape neepurate, datorită 
lipsei staţiilor de epurare. 

Colectarea apelor uzate la reţeaua de canalizare se realizează în 13 localităţi (9 oraşe şi 4 
comune). Pentru racordarea locuinţelor la reţeaua de distribuţie a apei potabile sunt propuse investiţii 
pentru colectarea apelor uzate menajere şi pentru tratarea apelor uzate înainte de evacuare. Conform 
datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj, la nivelul anului 2006 erau înregistraţi 184.2 
km de reţea de canalizare. 

În jurul captărilor şi rezervoarelor de apă precum şi în jurul staţiilor de epurare a apelor uzate 
este necesar să se instituie zone de protecţie sanitară conform legislaţiei în vigoare (Ordinul 
1278/2011). 

Pentru o bună gestionare a resurselor de apă, este necesar să se contorizeze consumul, prin 
asigurarea acestor sisteme, acolo unde nu există. 

Modernizarea, retehnologizarea şi extinderea staţiilor de epurare este necesară, deoarece acestea 
nu asigură epurarea apelor până la parametrii stabiliţi prin HG 188/2002. Aplicarea acestei măsuri va 
avea ca rezultat îmbunătăţirea calităţii râurilor în care sunt deversate apele după epurare.  

O altă măsură ce vizează îmbunătăţirea calităţii apei, se referă la reducerea cantităţilor de 
poluanţi specifici din apele provenite de la unităţile spitaliceşti, prin încadrarea concentraţiilor de 
poluanţi în condiţiile de descărcare a apelor uzate prevăzute de HG 188/2002. Măsura se va aplica în 
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UAT-urile în care există unităţi spitaliceşti, şi anume: Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti Jiu, Novaci, 
Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Turceni, Runcu, Căpreni, Logreşti, Mătăsari. 

Se impune, de asemenea, monitorizarea calităţii apelor subterane, îndeosebi în zonele unde 
există surse de nitraţi din activităţile agricole. Conform Ordinului 1552 din 2008 şi a Ordinului 743 din 
2008 pentru aprobarea listei localităţilor unde există surse de nitraţi,  UAT-urile din judeţul Gorj în care 
va fi aplicată această măsura sunt: Albeni, Aninoasa, Arcani, Bălăneşti, Băleşti, Bâlteni, Bărbăteşti, 
Bengeşti Ciocadia, Brăneşti, Câlnic, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Cruşeţ, Dăneşti, Dragoteşti, 
Fărcăşeşti, Glogova, Godineşti, Ioneşti, Jupâneşti, Leleşti, Padeş, Peştişani, Plopşoru, Rovinari, Runcu, 
Săcelu, Săuleşti, Schela, Scoarţa, Stăneşti, Stoina, Ţânţăreni, Târgu Cărbuneşti, Teleşti, Ţicleni, 
Tismana, Turburea, Turceni, Turcineşti, Urdari şi Vladimir. 

A.3.3. PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII SOLULUI: 
Solul este principalul suport al tuturor activităţilor socio-economice şi constituie factorul de 

mediu expus cel mai uşor la poluare. 

Solul este un agregat complex care influenţează şi este influenţat de procesele şi condiţiile din 
mediul înconjurător. Astfel, solul va fi afectat de calitatea aerului în zonă, de deversările accidentale de 
fluide poluante sau de depozitările necontrolate de deşeuri.  

Factorii de presiune asupra stării de calitate a solurilor, la nivelul judeţului Gorj, se 
concretizează în: îngrăşăminte chimice utilizate neraţional, produse fitosanitare, reziduuri zootehnice, 
poluanţii proveniţi din sectorul industrial (minier, siderurgic, energetic), emisii de la termocentrale 
(datorită funcţionării pe bază de cărbuni).  

În anul 2009, în judeţul Gorj s-au inventariat un număr de 151 situri contaminate, dintre care 53 
au fost investigate, motiv pentru este necesară aplicarea unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii solului, 
în concordanţă cu politicile /programele /proiectele /strategiile europene, naţionale şi sectoriale. 
Acestea au fost corelate cu situaţia la nivel judeţean, fiind luate în considerare următoarele: 

1. Obiectivele naţionale şi regionale de mediu pentru perioada 2007-2012 

2. Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud – Vest Oltenia,  2007-2013 

Programul de îmbunătăţire a calităţii solului vizează diminuarea surselor de poluare prin 
implementarea de măsuri complementare, atât la nivel de judeţ cât şi specifice, în zonele predispuse a fi 
afectate: 

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ  

• M.IV. –  Planificarea eficientă a teritoriului, în raport cu necesităţile de dezvoltare; 

Măsuri specifice cu aplicabilitate la nivel de UAT 

• M.6. – Reabilitarea siturilor industriale abandonate, în vederea utilizării eficiente din 
punct de vedere economic; 

• M.7. – Reducerea poluării difuze, din surse agricole, a freaticului de mică adâncime; 

• M.8. – Reducerea volumului de apă uzată neepurată, evacuată din sectorul zootehnic. 

Din momentul poluării solului cu diverşi compuşi, acesta devine o sursă de poluare atât pentru 
apele subterane sau de suprafaţă (apele pluviale constituind vehicolul), cât şi pentru atmosferă 
(volatilizarea acestor compuşi). 

Se recomandă aplicarea unor măsuri de planificare a teritoriului, relaţionate cu necesităţile de 
dezvoltare pentru o utilizare eficientă a terenurilor şi implicit a solurilor, ca  resursă de bază pentru 
societate şi economie.  

Datorită restructurărilor din industrie, un procent semnificativ din unităţile industriale au fost 
abandonate, devenind neproductive. Astfel, pentru o utilizare eficientă a acestora există multiple 
posibilităţi, atât prin reintroducerea arealelor în circuitul natural (noi spaţii verzi, împăduriri), cât şi prin 
utilizarea în alte scopuri, profitabile economic (de exemplu pentru turism).  

O altă măsură prioritară are în vedere diminuarea cantităţii de nitriţi şi nitraţi, proveniţi din 
activităţile agricole, întrucât conform Ordinului 1552 din 2008 şi Ordinului 743 din 2008 (emis de 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale), pentru 
aprobarea listei localităţilor unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, se constată că sunt 
menţionate 43 UAT-uri din judeţul Gorj.  

Ultima măsură prevăzută pentru acest program se referă la reducerea poluării solului generată 
de evacuarea pe sol a apelor uzate necorespunzator epurate provenite din sectorul zootehnic. Poluarea 
cu reziduuri provenite din activitatea zootehnică se înregistrează, în special, în mediul rural. În judeţul 
Gorj funcţionează 2 complexe zootehnice, S.C. Suinprod S.A. care este profilat pe creşterea porcinelor 
şi S.C. Aviinstant – creşterea păsărilor, suprafaţa totală afectată de reziduuri zootehnice fiind de 4 ha. 

 

A.3.4. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A ACŢIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN 
SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR DE GESTIONARE A DEŞEURILOR  

Una dintre problemele majore cu care se confruntă judeţul Gorj este nevalorificarea deşeurilor. 
Din cauza tehnologiilor învechite din industrie, care sunt mari consumatoare de materie şi energie, sunt 
generate anual mari cantităţi de deşeuri, de diverse categorii. 

Mineritul, petrolul, industria energetică, agricultura şi activităţile gospodăreşti sunt sursele 
importante de generare a deşeurilor atât din punct de vedere cantitativ cât şi din punct de vedere al 
impactului asupra mediului. 

Deşeurile nerecuperate sunt depozitate, fiecare categorie putând prezenta un potenţial risc 
pentru mediu.  

Astfel, în judeţul Gorj este necesar să se implementeze un program care va cuprinde o serie de 
măsuri în vederea soluţionării problemelor legate de gestionarea deşeurilor, în concordanţă cu politicile 
programele /strategiile europene, naţionale, regionale: 

1. Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 - Sector managementul deşeurilor 
/ reabilitarea terenurilor poluate istoric; 

2. Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor; 

3. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, Gorj, 2008. 
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Soluţionarea eficientă a problemelor legate de gestionarea deşeurilor presupune:  

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ  

• M.V. –  Implementarea măsurilor de colectare selectivă a deşeurilor;  

• M.VI. – Utilizarea deşeurilor pentru producerea de energie; 

Măsuri specifice cu aplicabilitate la nivel de UAT 

• M.9. -  Extinderea serviciilor de salubrizare; 

• M.10. -  Exploatarea şi valorificarea materialelor utile, din depozitele industriale; 

• M.11. – Construirea de staţii de transfer, ceea ce implică: studii de fezabilitate, 
proiectarea, finanţarea, construirea şi operarea facilităţilor. 

Metodele actuale, neperformante, de colectare – lipsa amenajării şi exploatarea deficitară şi 
transport a deşeurilor industriale - generează un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu. 
Gestiunea deşeurilor necesită adoptarea unor măsuri specifice, adecvate fiecărei faze de eliminare a 
deşeurilor în mediu. 

Amenajarea depozitelor de deşeuri conforme se realizează respectând legislaţia românească şi 
europeană în vigoare. În Capitolul 22 - Protecţia mediului înconjurător din Tratatul de Aderare a 
României la Uniunea Europeană, angajamentele asumate pe plan naţional includ şi închiderea 
depozitelor necorespunzătoare din mediul rural până la data de 16 iulie 2009. 

În zona rurală a judeţului Gorj există un număr semnificativ de depozite neautorizate. Pentru 
acestea, sistarea activităţii este stabilită clar, urmând ca odată cu implementarea activităţii de transfer 
(existentă, în momentul de faţă, în stadiul de proiect), spaţiul rural să fie arondat unor staţii de transfer. 

Astfel, au fost inventariate un număr de peste 61 de depozite comunale necontrolate, având o 
suprafaţă de cca. 40.54 ha, care produc o cantitate semnificativă de levigat. 

Ţinând cont că 95% din populaţia urbană beneficiază de servicii de colectare a deşeurilor 
menajere şi de faptul că în zona rurală în general nu există servicii specializate pentru colectarea şi 
transportul deşeurilor, extinderea serviciilor de salubrizare este necesară la nivel judeţean.  

Mineritul, industria extractivă, industria energetică, agricultura şi activităţile gospodăreşti sunt 
surse importante de generare a deşeurilor, atât din punct de vedere cantitativ cât şi din punct de vedere 
al impactului asupra mediului. Deşeurile nerecuperate sunt depozitate, fiecare categorie putând 
prezenta un potenţial risc pentru mediu. 

 

A.3.5. PROGRAMUL DE CONSERVARE A VALORILOR NATURALE,  
Programul este deosebit de important datorită faptului că pe teritoriul judeţului Gorj există 50 de 

arii naturale protejate, dintre care 40 de interes naţional, conform Legii nr. 5/2000 si H.G. nr. 
1143/2007 si 10 de interes judeţean conform Deciziei nr. 82/1994 a Consiliului Judeţean Gorj.  

Acţiunea de protejare a valorilor naturale propusă pentru judeţul Gorj se corelează cu o serie de 
documente strategice la nivel european şi naţional: 

1. Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4 – Protecţia naturii; 

2. Strategia Naţională de Conservare a Biodiversităţii. 

În vederea protejării patrimoniului natural, se vor lua următoarele măsuri: 

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ  

• M.VII. –  Protecţia ecosistemelor forestiere prin respectarea prevederilor legale privind 
regimul de construire şi distanţele minime faţă de acestea; 

• M.VIII. – Realizarea de studii detaliate cu privire la biodiversitate; 

• M.IX. - Inventarierea speciilor de păsări de pe teritoriul judeţului. 

Măsuri specifice cu aplicabilitate la nivel de UAT 

• M.12. -  Administrarea (custodia) în totalitate a ariilor naturale protejate; 

• M.13. -  Respectarea zonelor de protecţie a ariilor naturale protejate; 

• M.14. – Evitarea fragmentării habitatelor prin alegerea unor amplasamente optime 
pentru proiectele de infrastructură; 

• M.15. – Aplicarea măsurilor de ameliorare a habitatelor fragmentate; 

• M.16. - Refacerea peisajului în zonele afectate de activităţile miniere. 

Varietatea mare a ariilor de protecţie specială avifaunistică şi a ariilor naturale protejate de 
importanţă comunitară, peste care se suprapun Parcurile Naţionale protejate şi un Parc Natural, conduce 
la concluzia că judeţul studiat dispune de o bogăţie naturală deosebită, care trebuie valorificată. 

Starea precară a unor habitate naturale (zona Motru-Rovinari este considerată areal cu mediu-
critic), ca urmare a presiunilor antropice (activităţi miniere, activităţi de extracţie din cariere, centrale 
termoelectrice, activităţi tehnologice, acumulări hidrotehnice) are consecinţe negative asupra întregului 
mediu natural, inclusiv asupra topoclimatului. 

Defrişările, depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor, înlocuirea habitatelor 
naturale, cu rezultatul acţiunilor antropice (ex: peisajul iniţial de luncă a Jiului a devenit un peisaj 
antropic industrial), conduc la pierderea valorii estetice şi ecologice anterioare (ex: zona central sudică 
a judeţului, caracterizată de prezenţa ariilor naturale protejate ale siturilor de importanţă comunitară – 
ROSCI - este direct afectată de exploatările miniere, ale petrolului şi gazelor naturale, unele peisaje 
fiind afectate iremediabil; acţiunea antropică avansată din această zonă este posibilă datorită bogaţiei 
subsolului). 

Ameninţarea cu dispariţia a unor specii de floră şi faună rare sau endemice este în strânsă 
legătură cu starea de sănătate a habitatelor acestora. 

Pentru garantarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural este necesară 
identificarea tuturor bunurilor naturale supuse unui regim special de ocrotire, conform Legii nr. 
462/2001. Este necesară, de asemenea, constituirea şi organizarea reţelei de arii naturale protejate, 
reprezentative pentru judeţul Gorj şi declanşarea procedurii de instituire a regimului de protecţie. 

Conservarea biodiversităţii respectiv a diversităţii sistemelor ecologice şi biologice trebuie 
proiectată şi realizată pe baza unei game largi de strategii, programe, metode şi tehnologii de suport a 
componentelor capitalului natural, iar pe de altă parte managementul dezvoltării sistemelor socio-



Actualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean Gorj            Consiliul Judeţean Gorj  

Elaboratori: UAUIM-CCPEC, Bucureşti, împreună cu, INCD URBAN-INCERC, Sucursala Urbanproiect, Universitatea din Bucureşti – CICADIT, SC. Quattro Design. – Bucureşti, Halcrow România, SC: Atelier Proiectare Perfect SA Tg. Jiu. 20 

economice, respectiv a capitalului creat în fiecare dintre acestea. 

Pentru a ocroti speciile de păsări,  este necesară o inventariere riguroasă, la nivelul întregului 
judeţ, în vederea  protejării şi conservării  habitatelor acestora, deoarece ocrotirea efectivă a anumitor 
specii nu se poate realiza decât în contextul general al conservării mediului înconjurător. 

Pădurea, pe lângă calitatea de resursă naturală, este şi un mediu de viaţă, astfel încât toate 
speciile ce compun fauna şi flora îşi duc existenţa în cadrul unor procese de interacţiune şi de aici 
rezultă că orice verigă lipsă în acest lanţ poate cauza dezechilibre (putând conduce chiar la dispariţia 
unor specii). Se constată astfel importanţa planificării unor activităţi în sensul menţinerii în echilibru a 
tuturor acestor componente, cu etape bine determinate, care conduc la rezultate vizibile la nivel zonal şi 
chiar naţional.  

Astfel, pentru protecţia ecosistemelor forestiere, larg răspândite pe suprafaţa judeţului Gorj, este 
necesar să se respecte prevederile legale privind regimul de construire şi distanţele minime la care 
acestea se execută, faţă de păduri. 

De asemenea, pentru a evita fragmentarea habitatelor, se propune desemnarea unor 
amplasamente optime pentru viitoarele proiecte de infrastructură şi stabilirea măsurilor compensatorii, 
în cazul în care nu există soluţii pentru reducerea efectelor negative (interes public major, inclusiv 
raţiuni socio-economice). 

Zonele de protecţie ale ariilor naturale protejate trebuie respectate, astfel, realizarea proiectelor 
de infrastructură în interiorul sau imediata vecinătate a acestora trebuie evitată.  

Evaluarea corectă şi detaliată a biodiversităţii în zonele în care se vor realiza viitoarele proiecte, 
este necesară, pentru adoptarea măsurilor de protejare a acestora cu scopul de a le conserva şi totodată 
pentru desemnarea unor noi arii speciale de protecţie şi conservare pentru a reduce pericolul dispariţiei 
speciilor periclitate. 

Refacerea peisajului în zonele afectate de activităţile miniere în zona lacului abandonat Ceauru, 
în zonele afectate de extinderile de suprafaţă, în zonele afectate de extragerea petrolului şi gazelor 
naturale, trebuie să constituie unul dintre obiectivele majore ale autorităţilor. Măsurile de refacere a 
peisajului trebuie să facă obiectul unor studii la nivelul judeţului şi apoi să-şi găsească locul în 
programele statului, judeţului şi administraţiei publice locale. 

A.3.6. PROGRAMUL DE CONSERVARE A VALORILOR CULTURALE  
Programul conţine trei măsuri prin care se propune protejarea patrimoniului cultural construit, 

dar şi încadrarea noilor construcţii în peisajul cultural specific zonei. 

Din punct de vedere al patrimoniului construit, conform Ordinului nr. 2314/2004, modificat de 
Ordinul 2385/2008, în cazul judeţului Gorj există 473 de monumente istorice. 

Patrimoniul construit a fost evaluat conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice Art.7, care grupează monumentele în: 

• grupa A-monumente istorice de valoare naţională şi universală 

• grupa B-monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local. 

În vederea elaborării măsurilor cuprinse în acest program, s-a luat în considerare: 

1. Ghidul monumentelor – Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Gorj 

Astfel, programul include:  

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ 

• M.X. – Reabilitarea peisajelor culturale degradate 

• M.XI. – Încadrarea construcţiilor noi în specificul zonei; 

• M.XII. – Minimizarea efectelor negative ale noilor facilităţi asupra monumentelor 
istorice. 

Peisajele culturale ale judeţului au fost generate de patru subcategorii: aşezări umane, 
infrastructuri, amenajări hidrotehnice /piscicole şi plantaţiile. 

Gorjul este considerat judeţul cu cea mai mare varietate a arhitecturii ţărăneşti din Oltenia, iar 
principalul material de construcţie este lemnul de stejar. O disfuncţie majoră este slaba promovare a 
patrimoniului construit şi nivelul scăzut al investiţiilor străine şi autohtone, atenţia acestora fiind 
îndreptată spre alte zone ale ţării. Lipsa investiţiilor şi conştientizarea redusă a valorii patrimoniului 
construit va conduce la degradarea acestuia. 

În judeţul Gorj, un singur UATB nu are monumente istorice (Godineşti), iar 41 UATB (59% din 
numărul total al judeţului) au un număr de 1-5 monumente istorice. De asemenea, este de remarcat 
numărul foarte mare de monumente istorice de lemn localizate pe teritoriul judeţului Gorj. 

În funcţie de configuraţia arhitecturală sau amplasament, realizarea noilor construcţii trebuie să 
ţină cont de aspectul general al zonei şi de prezenţa obiectivelor de patrimoniu sau a zonelor de 
protecţie a acestora. Măsura se va aplica în toate UAT-urile din judeţul Gorj. 

Interzicerea realizării facilitaţilor de producţie în zone protejate sau în interiorul zonelor de 
protecţie a monumentelor istorice constituie o măsura propusă în acest program şi care trebuie aplicată 
în toate UAT-urile din judeţul Gorj.  

A.3.7. PROGRAMUL PENTRU CONSERVAREA ŞI GESTIONAREA RESURSELOR 
NATURALE 
Obiectivul principal vizează îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale şi evitarea exploatării 

lor excesive, recunoaşterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme.  

Programul asociat acestui obiectiv sectorial cu măsurile / proiectele specifice, este reprezentat 
de:  

1. ,,Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, Axa 
prioritară 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul 
combaterii schimbărilor climatice 

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ 

• M.XIII. – Utilizarea resurselor regenerabile de energie; 

Măsura propusă va avea ca efect reducerea ponderii energiei produsă din surse convenţionale 
(hidrocarburi în general) şi atingerea ţintei naţionale de 24% energie regenerabilă până în anul 2020. 

Aplicabilitatea măsurii va fi stabilită în urma unor studii la nivel de UATB care vor fundamenta 
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pretabilitatea implementării sistemelor de producere a energiei neconvenţionale în fiecare areal. 

În judeţul Gorj, sectorul energetic cuprinde următoarele activităţi: extracţia şi prepararea 
cărbunelui, extracţia petrolului şi a gazelor naturale, extracţia şi prepararea minereurilor radioactive, 
industria de prelucrare a ţiţeiului, producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, 
gaze şi apă caldă.  

Producţia şi consumul de energie contribuie la deteriorarea ecosistemelor naturale, schimbări 
climatice, dar şi la degradarea sănătăţii umane. De aceea, o orientare spre energiile regenerabile este 
necesară în judeţul Gorj. De asemenea, ponderea energiei electrice produsă din surse regenerabile de 
energie la consumul naţional brut de energie trebuie să ajungă la 24% până în 2020, conform 
prevederilor legale, măsura propusă contribuind la atingerea acestei ţinte naţionale.  

Potenţialul resurselor energetice regenerabile ale judeţului Gorj constǎ din: energie solarǎ 
(termică şi fotovoltaică), hidroenergetică (micro- şi mini-hidrocentrale), biomasă (lemn şi deşeuri 
vegetale). 

În judeţul Gorj, relieful în trepte, determină un potenţial care se reduce de la sud spre nord, din 
punct de vedere al utilizării componentei termice a energiei solare, datorită scăderii nivelului radiaţiei 
solare, în acest sens. Având în vedere amplasarea judeţului, energia solară se poate utiliza numai pentru 
prepararea apei calde menajere în zona sudică.  

În judeţul Gorj, sursele de producere a energiei electrice, folosind micro-hidrocentrale şi mini-
hidrocentrale sunt instalate, în general, pe firul apei, funcţionând fără acumulări semnificative de apă 
ceea ce are drept consecinţă o producţie fluctuantă de energie de-a lungul anului. 

Potenţialul estimat al biomasei ce ar putea fi utilizată în judeţul Gorj este de 568 TJ, din care 
9% biomasă forestieră şi 91% biomasă agricolă. 

 

A.3.8. PROGRAMUL DE ASIGURARE A SĂNĂTĂŢII UMANE/POPULAŢIEI. 

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ 

• M.XIV.– Protejarea sănătăţii umane prin amplasarea obiectivelor industriale în afara 
zonelor rezidenţiale; 

• M.XV. – Respectarea normelor pentru zgomote şi vibraţii 

Măsuri specifice cu aplicabilitate la nivel de UAT 

• M.17. - Realizarea perdelelor verzi de protecţie între zonele rezidenţiale şi cele 
industriale; 

• M. 18. -  Extinderea spaţiilor verzi în zonele urbane şi reabilitarea celor existente. 

Cu privire la dezvoltarea sectorului industrial, va trebui să se aibă în vedere amplasarea noilor 
obiective industriale în afara zonelor rezidenţiale, pentru protejarea sănătăţii umane, în concordanţă cu 
legislaţia în vigoare. 

Conform APM Gorj, în cursul anului 2008 s-au înregistrat un număr de 22 depăşiri ale limitei 
de zgomot admise la exterior locuinţelor situate în imediata vecinătate a unor zone funcţionale din 
mediul urban şi rural, cu o valoare maximă de 68,3 dB în zona Jilţ Nord, în apropierea depozitului de 

cărbune aparţinând E.M.C. Jilţ, Cariera Jilţ Nord. S-au înregistrat un număr de 5 depăşiri ale limitei de 
zgomot admise la limita zonelor funcţionale ale incintelor industriale, cu o maximă de 75,1 dB la limita 
vestică a depozitului de cărbune aparţinând E.M.C. Roşia, Cariera Roşia şi un număr de 2 depăşiri ale 
limitei de zgomot admise în punctele de determinare situate pe străzi de categorie tehnică IV. În anul 
2009 nu s-au efectuat determinări sonometrice din cauza lipsei aparaturii specifice. 

Efectele depăşirii limitelor de zgomot asupra sănătăţii umane sunt cunoscute, astfel măsurile 
pentru reducerea poluării fonice aşa încât să se respecte limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, se 
pot concretiza prin: utilizarea unor echipamente şi tehnologii performante din punct de vedere al 
nivelului de zgomot generat, izolarea fonică a clădirilor unde se găsesc surse generatoare de zgomot şi 
vibraţii, asigurarea perdelelor verzi de protecţie de-a lungul drumurilor şi căilor ferate. 

Realizarea perdelelor verzi de protecţie între zonele rezidenţiale şi cele industriale contribuie la 
îmbunătăţirea stării de sănătate umană, prin crearea efectului de barieră în calea poluanţilor atmosferici. 
Implementarea acestei măsuri în oraşele industriale din judeţul Gorj - Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti Jiu, 
Novaci, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Tismana, va aduce beneficii atât mediului cât şi populaţiei.  

Conform datelor furnizate de APM Gorj, la nivelul anului 2009, suprafaţa de spaţii verzi pe cap de 
locuitor din Târgu Jiu este de 6.59 mp/loc, măsura de extindere a spaţiilor verzi în acest caz, fiind 
urgentă. De asemenea, reabilitarea spaţiilor verzi existente reprezintă o măsura necesară atât pentru 
îmbunătăţirea sănătăţii umane, cât şi pentru îmbunătăţirea esteticii urbane şi a calităţii mediului.   

 

A.3.9. COMPONENTA TRANSPORT DURABIL 
Programul asociat obiectivului sectorial este reprezentat de:  

1. Programul Operaţional Sectorial Transport 

Pentru această componentă, obiectivul de mediu relevant pentru PATJ este reprezentat de 
dezvoltarea unei infrastructuri durabile de transport, obiectiv ce poate fi atins prin intermediul măsurii 
următoare: 

Măsura generală cu aplicabilitate la nivel judeţean  

• M.XVI.– Reducerea emisiilor datorate traficului; 

Prin implementarea acestei măsuri se urmăreşte încadrarea emisiilor provenite din activităţile 
legate de transport în limitele impuse de legislaţia în vigoare. 

A.3.10. PROGRAM DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 
În ceea ce priveşte educaţia ecologică, prin PATJ se propune creşterea gradului de 

conştientizare asupra problemelor de mediu, prin intermediul următoarei măsuri: 

Măsuri generale cu aplicabilitate la nivel judeţean pentru educarea populaţiei în ceea ce 
priveşte problemele de mediu 

• M.XVII.– Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei asupra problemelor de 
mediu; 

Prin implementarea acestei măsuri se urmăreşte asigurarea cunoştinţelor, deprinderilor, 
motivaţiilor şi a valorilor necesare populaţiei în scopul asumării răspunderii de menţinere a calităţii 
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mediului. 

REFERINŢE 

 Strategia Naţională de Protecţia Mediului – 2004-2025. 

 Raport anual privind starea factorilor de mediu, întocmit de APM Gorj, pe anii 2007, 2008 şi 2009. 

 Programul Operaţional Sectorial de Mediu POSMEDIU. 

o Axa prioritară 1: Extinderea si modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată.  

o Axa prioritară 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor istorice contaminate. 

o Axa prioritară 3: Reducerea poluării provenite de la sistemele de încălzire urbană în 
localităţile cele mai afectate. 

o Axa prioritară 4: Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 
Naturii. 

o Axa prioritară 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 
zonele cele mai expuse la risc. 

o Axa prioritară 6: Asistenţă Tehnică. 

 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Gorj, 2008 
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A.4. OBIECTIVE ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI VALORIFICARE A 
PATRIMONIULUI CULTURAL  

Studiul de faţă , care urmăreşte evoluţia istorică a judeţului Gorj, situaţia patrimoniului cultural, 
a peisajelor naturale şi culturale, a fost împărţit în mai multe etape. În prima etapă a fost studiată 
evoluţia împărţirii administrative şi istoricul judeţului. Concluziile acestei părţi au condus la stabilirea 
unităţilor administrativ-teritoriale care vor fi studiate ulterior pentru a deveni oraşe (individual sau prin 
gruparea mai multor comune), s-a stabilit  potenţialul istoric al zonei de sud-vest a ţării şi au fost 
cercetate mănăstirile cu fortificaţii (construite în sec. XIV-XV). În final au fost stabilite o serie de 
trasee de vizitare detaliate la punctul 3.3.3. 

A doua parte a studiului s-a concentrat asupra patrimoniul natural şi construit. În această etapă 
au fost determinate tipurile de peisaje naturale, rutele de migraţie ale păsărilor, ariile naturale protejate 
incluse în teritoriul judeţului şi factorii care au influenţat în mod negativ peisajele naturale. Concluzia a 
fost aceea că exploatările miniere şi industria petrolieră sunt cauza principală a degradărilor peisajelor 
judeţului Gorj, degradare care este una dintre cele mai grave din întreaga ţară. Există pe teritoriul 
studiat un număr mare de mine, cariere deschise şi halde de steril, dintre care o mare parte nu mai 
funcţionează. Impactul asupra mediului al acestor exploatări este mare, si este necesară aplicarea unor 
soluţii de ecologizare a arealelor cu mediu critic şi de refacere a peisajelor. 

Studiul patrimoniului construit cuprinde listarea tuturor monumentelor istorice din judeţ. S-a 
constatat că 38% dintre monumentele incluse în capitolul II Arhitectură (Lista Monumentelor Istorice 
2004) sunt din lemn, răspândite în 52 UATB, din totalul de 70; de aici, importanţa şi semnificaţia 
arhitecturii de lemn... 

Ultima parte a studiului s-a oprit asupra infrastructurii tehnice istorice din judeţ. Existenţa 
drumurilor vechi, alături de numeroase puncte de interes de pe traseele lor, între care şi urmele unor 
aşezări dacice şi romane, au condus la propunerea unor trasee istorico-culturale în judeţ şi în afara lui. 
Evoluţia căilor ferate din judeţ a fost marcată în anul  1980 de desfiinţarea unei linii cu ecartament 
îngust, numită  „Cloşanul”, care lega localităţile Târgu-Jiu-Preajba-Cloşani; se propune refacerea ei pe 
aceeaşi rută, care are o lungime de 69 de km şi 10 staţii intermediare,  reluată  ca traseu turistic şi 
pentru transportul interurban.. 

Judeţul Gorj se remarcă  printr-un număr mare de elemente memoriale şi de personalităţi care au 
marcat recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a acestui teritoriu. Între ele, sculptorul Constantin 
Brâncuşi  a realizat în perioada interbelică cel mai important ansamblu de artă monumentală modernă 
din lume şi este personalitatea originară din Gorj cu cea mai mare recunoaştere pe plan internaţional. 
Am considerat că este necesară înfiinţarea unei şcoli pentru sculptura în lemn, a unui laborator de 
tratare a lemnului, a unei şcoli de restaurare a picturii pe lemn şi a Muzeului Operei lui Constantin 
Brâncuşi în legătură cu Ansamblul Eroilor; de asemenea am propus un traseu cultural „Constantin 
Brâncuşi ”, detaliat la punctul 3.3.3. 

În concluzie, judeţul Gorj are un potenţial turistic şi cultural mare, importante zone cu peisaj 
degradat şi populaţie săracă  (efect al închiderii numărului mare de mine din judeţ, ocupaţie 
predominantă aici în perioada de exploatări masive) Odată cu închiderea acestor mine, o mare parte  a 
populaţiei ocupate în sectorul primar a rămas fără locuri de muncă, mulţi dintre oamenii aflaţi în 

această situaţie întorcându-se la practica agrigulturii de subzistenţă. Propunerile acestui studiu de 
înfiinţare a unor şcoli, de organizare a unui număr mare de trasee turistice şi de promovare la nivel 
local, naţional şi internaţional a judeţului Gorj, pot constitui o bază de dezvoltare a sectorului terţiar, 
rezolvându-se astfel şi o parte din problemele legate de ocuparea forţei de muncă şi de veniturile 
populaţiei.  

A.4.1. OBIECTIVE REFERITOARE LA MEDIU ŞI CADRU NATURAL 
 A.4.1.1. OBIECTIV SPECIFIC 

▪ Îmbunătăţirea calităţii mediului în judeţul Gorj. 

 A.4.1.2. SUB-OBIECTIVE SPECIFICE / PROGRAME ASOCIATE 
▪ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului. 

▪ Studierea arealelor cu mediu critic datorită exploatărilor miniere şi a industriei 
petroliere. 

▪ Studierea riscurilor naturale şi antropice 

▪ Delimitarea peisajului cultural şi natural, stabilirea activităţilor umane compatibile cu 
protejarea peisajelor. 

▪ Delimitarea monumentelor naturii şi a zonelor de protecţie a acestora, stabilirea 
activităţilor umane compatibile cu protejarea naturii. 

▪ Studierea migraţiei păsărilor şi a măsurilor pentru protejarea avifaunei. 

 A.4.1.3. MĂSURI ŞI INTERVENŢII  
▪ Reabilitarea peisajelor culturale degradate. 

▪ Refacerea peisajului în zonele afectate de activităţile miniere (Politică naţională). 

▪ Definitivarea planurilor de management al deşeurilor menajere şi industriale. 

▪ Delimitarea zonelor de risc natural şi antropic; stabilirea regulilor de utilizare a 
terenurilor delimitate 

▪ Transpunerea în documentaţiile de urbanism a delimitărilor şi a activităţilor din 
domeniul peisajului cultural şi natural. 

▪ Transpunerea în documentaţiile de urbanism a delimitărilor şi a activităţilor din 
domeniul monumentelor naturii şi zonelor de protecţie ale acestora. 

▪ Stabilirea măsurilor de protejare a avifaunei în documentaţiile de urbanism, definitivarea 
planurilor de management şi a regulamentelor ROSPA, ROSCI. 

A.4.2. OBIECTIVE REFERITOARE LA  PATRIMONIUL CONSTRUIT ŞI 
CULTURAL 

 A.4.2.1. OBIECTIV SPECIFIC 

▪ Protejarea şi conservarea patrimoniului construit. 

A.4.2.2. SUB-OBIECTIVE SPECIFICE/ PROGRAME ASOCIATE 
▪ Inventarierea valorilor locale şi stabilirea măsurilor de protejare ale acestora. 

▪ Păstrarea şi valorificarea patrimoniului imaterial, a ocupaţiilor tradiţionale şi a modului 
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de viaţă rural. 

▪ Protejarea patrimoniului rural şi a aşezărilor rurale. 

▪ Cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic. 

▪ Educarea tineretului şcolar în spiritul păstrării valorilor culturale locale. 

A.4.2.3. MĂSURI ŞI INTERVENŢII 
▪ Delimitarea zonelor de protecţie ale tuturor monumentelor istorice (inclusiv a zonei 

protejate „Calea Eroilor”, Târgu Jiu) şi stabilirea modului de construire în aceste zone, 
păstrarea altor clădiri valoroase. 

▪ Limitarea extinderii teritoriale a localităţilor rurale din zonele montane şi piemontane, 
evitarea construcţiilor de mari dimensiuni. 

▪ Subvenţionarea desfăşurării festivalurilor şi concursurilor, a funcţionării muzeelor şi 
expoziţiilor, favorizarea comerţului specific. 

▪ Prezentarea istoriei locale şi a valorilor locale în şcoli, licee. 

▪ Studii istorice şi sociologice pentru fiecare UATB în parte, stabilirea specificităţii locale, 
a autenticităţii, a clădirilor care pot deveni monument istoric. 

▪ Păstrarea clădirilor valoroase, în special a celor din lemn; restaurarea /consolidarea 
monumentelor istorice şi a altor clădiri valoroase, restaurarea zonelor istorice urbane şi 
rurale (zone naturale protejate). 

▪ Cercetări arheologice în zonele înscrise în Registrul Arheologic Naţional şi cercetări 
arheologice de salvare în zonele de protecţie ale monumentelor istorice. 

▪ Reabilitarea peisajului cultural degradat, decolmatarea lacului Târgu Jiu, reabilitarea 
zonei lacului Ceauru ş.a. 

▪ Marcarea pe teren a zonelor culturale protejate. 

▪ Stabilirea programelor de vizitare a monumentelor istorice. 

▪ Stabilirea minelor şi carierelor vizitabile şi a programului de vizitare. 

▪ Înfiinţarea muzeului pentru Arta Lemnului Gorj. 

▪ Înfiinţarea  Muzeului Operei lui Constantin Brâncuşi la Ansamblul Eroilor. 

▪ Înfiinţarea „Academiei Gorjene de Artă”: şcoli pentru sculptura în lemn, laborator de 
tratare a lemnului, şcoli de restaurare a picturii pe lemn. 

▪ Permanentizarea în Târgu Jiu a „Colocviului Brâncuşi” (manifestare ştiinţifico-artistică 
anuală). 

▪ Înfiinţarea unor noi muzee săteşti cu amplasamente stabilite prin PUG. 

A.4.3. OBIECTIVE REFERITOARE LA DEZVOLTAREA TURISMULUI 

 A.4.3.1. OBIECTIV SPECIFIC 

▪ Dezvoltarea turismului prin valorificarea potenţialului turistic local. Strategia turismului 
trebuie să sporească atractivitatea judeţului şi să se adreseze turiştilor români şi străini, 
sub sloganul „Gorjul – Monumente din lemn în Ţara lui Brâncuşi”. 

 A.4.3.2. SUB-OBIECTIVE SPECIFICE/ PROGRAME ASOCIATE 

▪ Organizarea turistică cu folosirea resurselor judeţului şi ale teritoriilor învecinate 
(judeţele     Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Hunedoara). 

▪ Valorificarea memoriei locurilor sub toate aspectele: istoria şi tradiţiile, monumentele, 
personalităţile, populaţia şi ocupaţiile, oraşele şi satele, etniile şi religiile, evenimentele. 

▪ Valorificarea tradiţiilor de preparare a mâncărurilor şi a băuturilor. 

▪ Valorificarea peisajelor naturale (inclusiv avifauna, flora şi pădurile). 

▪ Valorificarea peşterilor din judeţ. 

 A.4.3.3. MĂSURI ŞI INTERVENŢII  

▪ Promovarea turismului rural (agroturismului). 

▪ Măsurile de dezvoltare a turismului vor avea în vedere organizarea unor trasee de 
vizitare, după cum urmează: 

1. Traseu cultural „Constantin Brâncuşi”: Hobiţa – Târgu Jiu – Craiova (Muzeul 
Naţional de Artă Craiova) – Bucureşti  (Muzeul Naţional de Artă Bucureşti) –  Veneţia 
(Colecţia Peggy Guggenheim) – Paris (Musee d’Art Moderne) –  New York (Solomon 
R. Guggenheim Museum) – Washington D.C. (Smithsonian Institution) – Philadelphia 
(Museum of Art) 

2. Traseu istorico-cultural „100 de monumente din lemn” 

3. Traseu de observare a florei, faunei (în special avifauna – Padeş – Tismana – masivul 
Retezat – Defileul Jiului – Novaci – Transalpina – Săcelu) şi de vizitare a peşterilor. 

4. Traseu de observare a peisajului cultural. 

5. Traseul armatei romane: Turnu Severin – Cătunele – Săcelu – Bumbeşti-Jiu – Valea 
Jiului – Sarmizegetusa Augusta Dacica 

6. Traseul cetăţile dacilor: Buridava (Ocnele Mari) – Alimpeşti – Albeni – Jupâneşti – 
Bărbăteşti – Valea Jiului – Băniţa (Petroşani) – Sarmizegetusa Regia şi cetăţile dacilor 
(Grădiştea Muncelului) 

7. Traseul „Ţara Loviştei” (antic şi medieval), accesibil parţial cu mijloace de transport 
auto, parţial pe jos – Munţii Orăştiei 

8. Traseu istorico-cultural „Hotarul Ortodoxiei”: Cozia – Polovragi – Vişina – Tismana –
Hobiţa – Topolniţa 

9. Traseu turistic „Valea Jiului” (Bechet – Craiova – Târgu Jiu – Bumbeşti –  Petroşani –  
Uricani – Munţii Retezat) 

10. Traseu istorico-cultural: calea ferată istorică – „Cloşanul” (Târgu Jiu – Teleşti – 
Peştişani –Tismana, Cloşani) 

11. Traseu de vizitare a minelor şi carierelor 

12. Traseu „Viile Gorjului” 

13. Traseu istoric „Tudor Vladimirescu”: Padeş – Baia de Aramă – Broşteni – Strehaia –
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Ţânţăreni – Craiova –  Slatina – Bucureşti 

14. Traseu „Ecoturism în Gorj” 

Aceste trasee cuprind majoritatea punctelor şi zonelor importante din judeţ şi din teritoriile 
înconjurătoare ale acestuia. Există şi alte puncte interesante sau evenimente care se pot adăuga 
obiectivelor vizitabile: personalităţile moderne şi contemporane (Tudor Vladimirescu, Constantin 
Brâncuşi, Vasile Lascăr,. Gheorghe  Magheru, Gheorghe Tătărăscu, George Uscătescu, Ecaterina 
Teodoroiu, Iorgu Iorgoven, Maria Lătăreţu, ş.a.); muzeele, expoziţiile şi colecţiile etnografice; 
târgurile, sărbătorile, hramurile, festivalurile; obiceiurile ţărăneşti; bucătăria tradiţională; spectacolele şi 
simpozioanele. 

Studiul pentru valorificarea potenţialului turistic al judeţului Gorj3 propune un număr mare de 
proiecte, dintre care am extras următoarele: 

 Elaborarea calendarului anual al evenimentelor: festivaluri, târguri, hramuri 

 Crearea şi înregistrarea, în parteneriat cu judeţele Vâlcea şi Mehedinţi, Dolj, Olt, a mărcii 
turistice „Oltenia” la OSIM 

 Identificarea şi promovarea unor produse turistice specifice originale şi inedite pentru piaţa 
turistică 

 Întocmirea listei producătorilor autentici de artă tradiţională din Gorj 

 Dezvoltarea unui Centru de informaţii turistice în municipiul Târgu-Jiu  

 Promovarea şi introducerea în circuitele ecoturistice a parcurilor şi rezervaţiilor naturale 

 Crearea unor sisteme de servicii integrate pentru agroturism  

 Crearea centrelor de tradiţii populare din zona submontană 

 Popularea lacurilor de acumulare şi cursurilor de apă din nordul judeţului cu păstrăvi şi 
înfiinţarea de zone de recreere 

 Modernizarea drumurilor de legătură cu alte judeţe: Târgu Jiu-Schela-Uricani (jud. 
Hunedoara); Tălpăşeşti-Stroieşti-Runcu-Cheile Sohodolului-Valea de Peşti (jud. 
Hunedoara); Stăneşti-Vaideei-Straja (jud. Hunedoara); Novaci-Rânca-Obârşia Lotrului-
Voineasa (jud. Vâlcea); Polovragi-Petrimanu-Voineasa  (jud. Vâlcea); Turceni-Mătăsari-
Strâmba-Vulcan (jud. Hunedoara); Valea Cernei-Cerna Sat-Câmpul lui Neag 

 Racordarea localităţilor montane la drumurile către creasta montană 

 Program integrat de valorificare a arhitecturii tradiţionale prin cointeresarea proprietarilor în 
păstrarea, reabilitarea şi integrarea în circuitul turistic rural a caselor ţărăneşti, negustoreşti 
şi boiereşti 

 Conservarea obiectivelor din vechile centre rurale şi restaurarea clădirilor de interes 
arhitectonic: şcoli vechi, clădiri particulare vechi, centre de cultură etc. 

                                                 
3 STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEŢULUI GORJ, Partea a 5-a Proiecte de dezvoltare 
turistică, documentaţie în curs de avizare,  autori proiect: prof. univ. dr. Neamţu Adina Claudia, conf. univ. dr. Neamţu Liviu, sursa: 
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Programe%20-%20Strategii/Studiu%20valorificare%20potential%20turistic/Studiu%20turism%20-
%20RO.pdf 

 Revitalizarea vechilor meşteşuguri tradiţionale – olărit, prelucrare păr de capră, 

 împletituri, sculptură, lemn artizanal etc. – în zonele Glogova, Ştefăneşti, Găleşoaia (olărit), 
Bărbăteşti (prelucrare păr de capră), Polovragi, Tismana (artizanat) etc. şi în localităţile cu 
cătune cu populaţie de rudari (exemple: Albeni, Buduhala-Teleşti, Baia de Fier etc.) 

 Realizarea unor sate de vacanţă cu locuri de campare, inclusiv prin strămutarea unor case 
tradiţionale valoroase din punct de vedere arhitectural (exemple: Bumbeşti Jiu, Polovragi, 
Crasna, Dragoeni, Albeni, Schela, Stăneşti, Runcu, Padeş, Tismana etc.) 

 Crearea unei infrastructuri corespunzătoare pentru ca, în ansamblu, capodoperele 
brâncuşiene să devină un veritabil loc de pelerinaj turistic şi cultural de nivel european 
(inclusiv un muzeu dedicat vieţii şi operei lui Brâncuşi, cuprinzând documente originale şi 
copii, fotografii, copii după operele reprezentative, filme documentare, cărţi dedicate operei 
şi vieţii geniului gorjean etc.) 

 Transformarea lacului de acumulare din Sâmbotin într-un centru de agrement 

 Amenajarea în zona de deal şi zona submontană a unor trasee de cicloturism, mountain-
bike, ATV, enduro etc., de diferite niveluri de dificultate 

 Reabilitarea zonelor miniere în care exista cratere (bazine cu apă pentru agrement) 

 Amenajarea în carierele zonei Mătăsari – Rovinari – Motru a unui traseu pentru curse Off 
Road (agrement şi competiţii sportive) 

 Construirea pe domeniul public, în zonele balnearo-turistice, de utilităţi sanitare (sanatorii) 
necesare în primul rând bătrânilor 

 Realizarea de tabere de copii, tineret, studenţeşti în bazele dezafectate ale UM (exemple: 
Rânca, Bâlta – comuna Runcu) 

 Dezvoltarea Glogova - mezotermal ca staţiune balneară/ dezvoltarea zăcămintelor 
geotermale 

A.4.4. OBIECTIVE REFERITOARE LA REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 

A.4.4.1. OBIECTIV SPECIFIC 

▪ Consolidarea sistemului judeţean de aşezări  

A.4.4.2. SUB-OBIECTIVE SPECIFICE / PROGRAME ASOCIATE 

▪ Programe de îmbunătăţire a capacităţilor de administrare a aşezărilor şi teritoriului 

A.4.4.3. MĂSURI ŞI INTERVENŢII  

▪ Studierea posibilităţilor unor comune de a deveni oraşe 

▪ Elaborare PUG pentru UATB cu statut administrativ nou 

▪ Actualizarea PUG învechite - UATB în care PUG a fost aprobat ante 2001 
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A.4.5. ALTE STUDII LA NIVELUL JUDEŢULUI GORJ 
Aceste studii pot determina unele măsuri care se vor prelua în documentaţiile de urbanism şi în 

SPF: 

 Managementul deşerilor menajere şi industriale 

 Riscurile naturale şi antropice 

 Măsurile pentru stabilizarea populaţiei localităţilor 

 Măsurile pentru protecţia populaţiei de vârsta a III-a şi pentru educarea copiilor care au familiile 
plecate la muncă 

 Studierea migraţiei păsărilor şi măsurile de protecţie a acestora 

 Planul de protecţie şi îmbunătăţire a peisajului în judeţul Gorj, în special peisajele degradate în 
urma exploatărilor miniere  

 Măsurile de protecţie ale ROSPA şi ROSCI din judeţ, în acord cu planurile de management ale 
acestora. 

 Peisajul cultural şi măsurile de protecţie a peisajului 

 Reţeaua de căi ferate 

 Reţeaua de drumuri  

 Propunerea clasării în LMI a unor construcţii 

 Valorificarea meşteşugurilor tradiţionale 

 Măsurile de educare a copiilor care au familiile plecate la muncă  

 Măsurile pentru protecţia populaţiei din vârsta a III-a 

 Studiile traseelor turistice: 

- Personalităţile judeţului (în primul rând: Constantin Brâncuşi, Tudor Vladimirescu, 
Constantin Brâncuşi, Vasile Lascăr,. Gheorghe  Magheru, Gheorghe Tătărăscu, George 
Uscătescu, Ecaterina Teodoroiu, Iorgu Iorgovan, Maria Lătăreţu) 

- Văile râurilorimportante din judeţ, ŞoseauaTransalpina  

- Căile ferate istorice 

- Siturile arheologice, castrele romane, aşezările dacilor şi romanilor 

- Mănăstirile, schiturile, bisericile, hramurile 

- Muzeele judeţului 

- Olăritul, sculptura în lemn, ţesătoria, alte meşteşuguri 

- Tradiţiile gorjenilor 

- Târgurile şi iarmaroacele  

- Festivalurile folclorice 

- Monumentele istorice din lemn 
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A.5. OBIECTIVE REFERITOARE LA REŢEAUA DE LOCALITĂŢII 

OBIECTIV GENERAL 

• Consolidarea sistemului urban al judeţului şi dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi în 
context local şi regional. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

• Consolidarea poziţiei şi rolului reşedinţei de judeţ ca poartă a Olteniei dinspre vest şi nord, 
prin dezvoltarea funcţiilor terţiare şi valorificarea potenţialului cultural şi turistic. 

• Consolidarea poziţiei şi rolului de pol de echilibru inter-judeţean a municipiului Motru. 

• Susţinerea dezvoltării economice şi echipării oraşelor cu rol de echilibru în teritoriu: Novaci, 
Tismana, Turceni.  

• Diversificarea profilului funcţional al oraşelor industriale Bumbeşti-Jiu, Rovinari, Târgu 
Cărbuneşti, Ţicleni şi asigurarea nivelului minim de echipare tehnică şi socială. 

• Dezvoltare de „locuri central” cu rol de echilibru cu prioritate în zona de sud-est a judeţului.  

• Susţinerea dezvoltării unor oraşe şi comune, cu potenţial turistic şi cultural ca staţiuni de 
interes local sau regional şi asigurarea echipării şi accesibilităţii corespunzătoare către 
acestea. 

• Valorificarea optimă a patrimoniului construit şi cultural material şi imaterial al judeţului. 

• Optimizarea serviciilor urbane şi a calităţii locuirii în principalele localităţi ale judeţului. 

• Stabilizarea populaţiei în zonele cu risc de depopulare. 

• Stimularea cooperării intercomunale la nivel judeţean şi trans-judeţean în zonele periurbane, 
de interes turistic şi de dezvoltare economică prioritară. 

• Susţinerea dezvoltării concentrate şi grupate a localităţilor în defavoarea tendinţei de 
dezvoltare liniară, nefavorabilă unei echipări şi a unui mediu socio-economic adecvate. 

• Actualizarea în mod coordonat şi cu prioritate a PUG-urilor pentru oraşele noi şi comunele 
din zona de nord, de interes turistic precum şi pentru cele cu potenţial de „loc central”.  

 

A.5.1. OBIECTIVE REFERITOARE LA SISTEMUL DE AŞEZĂRI 
Pentru o dezvoltare echilibrată a sistemului de aşezări al judeţului Gorj se propune organizarea 

unui număr de 6 Unităţi Teritoriale Specifice (UTS), din care 3 principale şi 3 secundare, arondate 
funcţional unor centre urbane principale şi secundare după cum urmează: 

UTS 1 – Sistemul principal Tg. Jiu, coordonat de reşedinţa de judeţ, cu 3 subsisteme: 

- subsistemul central Tg. Jiu – Bumbeşti-Jiu – Rovinari 

- subsistemul estic – Novaci (pol de echilibru zonal) 

- subsistemul vestic – Tismana (pol de echilibru zonal) 

Oraşele Bumbeşti-Jiu şi Rovinari vor asigura funcţii specializate la nivel de judeţ şi 
complementare la nivel de sistem. 

UTS 2 – Sistemul principal Motru - Turceni, coordonat de municipiu 

- pentru dezvoltarea şi consolidarea rolului judeţean şi regional al municipiului Motru, se va 
dezvolta un sistem inter-comunitar Motru – Mătăsari - Cătunele 

UTS 2 – Sistemul principal Tg. Cărbuneşti - Ţicleni, coordonat de sistemul urban al celor 
două oraşe 

- pentru echilibrarea sistemului teritorial se vor dezvolta ca locuri centrale, comunele Bustuchin, 
Căpreni, Hurezani, Stejari şi Turburea. 

Dimensiunile, nivelul de echipare şi potenţialul celor 6 UTS sunt prezentate în tabelele .... 

 
Figura nr. 1: Ierarhii şi relaţii în sistemul urban extins al judeţului Gorj 

 
Oraşele Novaci, Tismana, Ţicelni şi comuna Runcu vor fi sprijinite să devină staţiuni de interes 

regional prin echipare adecvată şi asigurarea unei accesibilităţi optime. 
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Figura nr. 2: Unităţi şi sub-unităţi teritoriale specifice ale judeţului Gorj 

 

Tabel nr. 3: Date statistice generale la nivel de UTS /S-UTS 

populaţie 
2010 

populaţie 
2025 

suprafaţa UTS 
(ha) 

densitate 
(loc//kmp) CENTRALIZATOR 

UTS 
nr 

UATB 01.01.2010 prognoza 2008 01.01.2010 
UTS1 28 210518 201690,1 311990 67,48 
UTS1 - S-UTS 1.1 15 161106 155821,6 134300 119,96 
UTS1 - S-UTS 1.2 8 27695 25279,4 76637 36,14 
UTS1 - S-UTS 1.3 5 21717 20589,1 101053 21,49 
UTS2 17 75047 67366,9 88475 84,82 
UTS3 25 91351 86892,3 159709 57,2 
TOTAL 70 587434 557639,4 872164 67,29 
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TABEL NR. 4: CARACTERISTICI PRIVIND MĂRIMEA ŞI ECHIPAREA UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR TERITORIALE SPECIFICE 

Populaţie  Educaţie Sănătate Cultură Echipare tehnico-edilitară 

Nr. 
crt. Denumire UAT 

Suprafaţă 
(ha) 2010 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  
1.  TARGU-JIU 9333 96235 92118,6 1 17 1 1 10 3 1 3 12 31 1 1 1 78   
2.  BUMBEŞTI-JIU 21402 10436 9640,4  1 1 1  2   2 4 1 1 1 19 7  
3 .   ROVINARI 2632 13359 13401,0  1 1 1 1     5 1 1 1 1   
4.  Arcani 2697 1334 1172,4      1   2   1  2   
5.  Băleşti 7886 7565 7886,6            1 1 4   
6.  Bălăneşti 6281 2201 1872,1      1      1  15   
7.  Dăneşti 8092 3702 3711,3            1  2 1  
8.  Drăguţeşti 6151 5326 5708,2           1 1  5 1  
9.  Leleşti 3018 1818 1660,0      1      1 1 5   
10.  Muşeteşti 9189 2129 1840,4      1   1   1  4 2  
11.  Runcu 27220 5519 5015,6  1 1 1  1   3 1  1  8 3  
12.  Schela 8765 1777 1217,6            1  6 3  
13.  Scoarţa 8578 4892 4879,3            1  16 1  
14.  Stăneşti 10008 2544 2351,6            1 1 4 1  
15.  Turcineşti 3048 2269 3346,5             1 5 1  
Total S-UTS 1.1 134300 161106 155821,6 1 20 4  4 11 10 1 3 20 41 4 14 7 174 20  
16.  NOVACI 17485 5997 5670,1  1 1 1 1  1 2 17 3 1 1  3 3  
17.  Alimpeşti 3511 2170 2140,2            1  4   
18.  Baia de Fier 12024 4229 4047,1  1    1   7 1  1  10 4  
19.  Bengeşti-Ciocadia 6328 3271 2658,1      1        33   
20.  Bumbeşti - Piţic 3679 2332 2033,9      1        6   
21.  Crasna 20908 5119 4562,1      1   1   1  18 3  
22.  Polovragi 8495 2901 2761,2      2   3 1  1  8 2  
23.  Săcelu 4207 1676 1406,8      1 1  3   1  7 5  
Total S-UTS 1.2 76637 27695 25279,4 0 2 1 1 1 7 2 2 31 5 1 6 0 89 17  
24.  TISMANA 30779 7744 7111,0  1    1   8 1 1 1  17 16  
25.  Godineşti 5132 2240 2007,9            1 1 0 2  
26.  Padeş 38981 5044 5002,2         2   1  8 16  
27.  Peştişani 21687 3903 3530,9  1    1   2 1  1  8 2  
28.  Teleşti 4474 2786 2937,1            1  6   
Total S-UTS 1.3 101053 21717 20589,1 0 2 0 0 0 2 0 0 12 2 1 5 1 39 36  
Total UTS 1 311990 210518 201690,1 1 24 5 5 12 19 3 5 63 48 6 25 8 302 73  
1.  MOTRU 5009 22223 17893,4  2 1 1 1   2 1 5 1 1 1 6   
2.  TURCENI 7893 8177 8030,5  1 1 1     1 3 1 1 1 5 2  
3.  Bolboşi 4206 3308 3395,1              1   
4.  Borăscu 7207 3567 3582,1              1 1  
5.  Cătunele 3242 2668 2723,1            1  9 1  
6.  Câlnic 6426 2235 2109,2      1   1   1  3   
7.  Ciuperceni 7007 1791 2012,1            1  3   
8.  Drăgoteşti 2893 2665 2734,0            1  1   
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Populaţie  Educaţie Sănătate Cultură Echipare tehnico-edilitară 

Nr. 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  
9.  Glogova 4210 1875 1858,4            1  5 1  
10.  Fărcăşeşti 8406 3462 2937,3  1          1  4   
11.  loneşti 4356 2467 2363,8              1 1  
12.  Mătăsari 4644 5269 3144,3  1  1      1 1 1 1 3   
13.  Negomir 5351 3917 3904,5              2 1  
14.  Samarineşti 3248 1847 1908,3            1  6   
15.  Slivileşti 6149 3639 3554,1              11   
16.  Urdari 3427 3104 3472,6            1  1 1  
17.  Văgiuleşti 4801 2833 1744,2              6   
Total UTS 2 88475 75047 67366,9 0 5 2 3 1 1 0 2 3 9 3 11 3 68 8  
1.  TÂRGU-CĂRBUNEŞTI 13125 8992 8699,4  1 1 1 1 2  2  4 1 1 1 16   
2.  ŢICLENI 7229 5221 5217,3  1     1  1 1 1 1 1 1 1  
3.  Albeni 4511 2966 3062,1      1    1  1 1 6   
4.  Aninoasa 9246 3985 3468,6            1 1 2 2  
5.  Bărbăteşti 3788 1753 1713,8      1      1 1 11 1  
6.  Berleşti 5788 2248 2012,9              1   
7.  Bâlteni 9161 7799 7706,8  1        1 1 1 1 5 1  
8.  Brăneşti 4581 2410 2180,8              2 1  
9.  Bustuchin 6096 3470 3414,1  1         1 1 1 2   
10.  Căpreni 5730 2165 1772,8    1        1 1 1   
11.  Cruşeţ 8622 3523 2967,3            1  3   
12.  Dănciuleşti 5996 2638 2359,9      1        1   
13.  Hurezani 3839 1692 1622,7      1      1 1 1   
14.  Jupâneşti 5724 2317 2249,9              9   
15.  Licurici 6165 2424 2356,2              2   
16.  Logreşti 6815 2835 2680,3    1      1    4   
17.  Plopşoru 8002 6893 7414,4            1  10 1  
18.  Prigoria 6690 3326 3175,9            1  6   
19.  Roşia de Amaradia 4190 3284 3024,1  1          1  2   
20.  Săuleşti 5573 2289 2020,3          1  1 1 2 2  
21.  Stoina 4183 2472 1757,6  1        1   1 7   
22.  Turburea 6754 4579 4960,0  1    1    1  1 1 7 1  
23.  Stejari 7455 2984 2979,6            1 1 2   
24.  Ţânţăreni 4549 5818 6070,3      1      1  22 1  
25.  Vladimir 5897 3268 2005,6      1       1 6 1  
Total UTS 3 159709 91351 86892,3 0 7 1 3 1 9 1 2 1 11 4 17 14 131 12  
Total judeţ 560174 376916 355949,3 1 36 8 11 14 29 4 9 67 68 13 53 25 501 93  
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A.5.2. OBIECTIVE REFERITOARE LA INFRASTRUCTURA EDILITARĂ 
Strategia de dezvoltare a infrastructurii tehnice de alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate 

în localităţile din judeţ este propusă în documentaţia „Master Plan pentru sectorul de apă potabilă şi 
apă uzată în judeţul Gorj”, elaborat în anul 2006. Acestă documentaţie, realizată în cadrul programului 
ISPA 2003/16/P/PA/013-05 este prima etapă în pregătirea proiectului, constituind cadrul tehnic pentru 
dezvoltarea judeţului în domeniul apelor uzate şi al apei potabile în perioada 2006-2026.  

Scopul Master Plan-ului este de identificare şi stabilire a priorităţilor, precum şi de etapizare a 
măsurilor pentru asigurarea conformării la directivele relevante ale Uniunii Europene. 

Obiectivele majore în dezvoltarea infrastructurii hidroedilitare sunt: 

 asigurarea serviciilor de apă şi canalizare la tarife acceptabile pentru populaţie în 
aglomerările umane mai mari de 2.000 locuitori; 

 asigurarea apei potabile de calitate adecvată în toate aglomerările judeţului; 

 îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă; 

 îmbunătăţirea nivelului de gospodărire a nămolului provenit din staţiile de epurare. 
Activităţile necesare atingerii obiectivelor prezentate trebuie adaptate “mediului” specific 

judeţului: 

 construcţia  şi modernizarea surselor de apă; 

 construcţia şi reabilitarea staţiilor de tratare a apei; 

 extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizarea apelor uzate; 

 construcţia şi actualizarea staţiilor de epurare; 

 construcţia şi reabilitarea utilajelor de tratare a nămolului; 

 contorizarea consumului de apă potabilă şi reducerea pierderilor de apă din sistemele de 
alimentare cu apă şi de canalizare ape uzate; 

 pregătirea măsurilor pentru consolidare instituţională şi asistenţă tehnică, pentru 
îmbunătăţirea capacităţii de conducere şi introducerea principiilor de funcţionare moderne. 

Măsuri pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de apă potabilă şi canalizare a apelor 
uzate sunt prevăzute şi în „Planul de management al bazinului hidrografic Jiu”, dar şi în strategia de 
dezvoltare a judeţului.  În urma coroborării acestor documentaţii se propun următoarele măsuri cu 
finaliazarea lucrărilor în perioada 2013 – 2015: 

 realizare alimentare cu apă în sistem centralizat în comunele: Albeni, Bălăneşti, Bengeşti-
Ciocadia, Berleşti, Bolboşi, Borăscu, Brăneşti, Săuleşti, Dănciuleşti, Dăneşti, Hurezani, 
Ioneşti, Jupâneşti, Licurici, Logreşti, Negomir, Peştişani, Plopşoru, Săuleşti, Slivileşti, 
Stăneşti, Teleşti, Turcineşti, Văgiuleşti, Vladimir. 

 reabilitarea şi extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă în:  

- mun. Târgu Jiu (reabilitare sursa de apă Şuşiţa, reabilitare staţia de tratare, reţele 
de distribuţie); 

- or. Rovinari (reabilitare sursă de apă subterană, retehnologizare staţie de tratare a 
apei, reabilitare reţele de distribuţie); 

- or. Novaci (reabilitare aducţiune apă brută, staţia de clorinare nouă, reabilitare şi 
extindere reţea distribuţie);  

- or. Bumbeşti Jiu (reabilitarea aducţiunii de la Sadu I, staţie nouă de clorinare la 
Lăzăreşti); 

- or. Tg. Cărbuneşti (reabilitare captare subterană, reabilitarea şi modernizarea 
staţiei de tratarea a apei, reabilitare reţea distribuţie);  

- or. Ţicleni (reabilitare sursă de apă, reabilitare aducţiune, staţie nouă de tratare, 
extindere reţea de distribuţie apă);  

- or. Turceni (extindere sistem de apă); 

- or. Tismana (extindere sistem centralizat de apă); 

- comunele Aninoasa, Baia de Fier, Băleşti, Bărbăteşti, Bâlteni, Bumbeşti Piţic, 
Bustuchin, Căpreni, Câlnic, Cruşeţ, Cătunele, Crasna, Drăgoteşti, Drăguteşti, 
Fărcăşeşti, Glogova, Godineşti, Leleşti, Mătăsari, Muşeteşti, Padeş, Plopşoru, 
Prigoria, Runcu, Roşia de Amaradia, Săcelu, Sămărineşti, Schela, Scoarţa, 
Stejari, Stoia, Turburea, Ţânţăreni, Urdari (extinderea sistemului centralizat de 
apă potabilă). 

 realizarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate în comunele: Albeni, Baia de 
Fier, Bengeşti Ciocadia, Bălăneşti, Bărbăteşti, Berleşti, Bolboşi, Borăscu, Brăneşti, 
Bumbeşti Piţic, Căpreni, Cătunele, Câlnic, Cruşeţ, Dănciuleşti, Dăneşti, Drăgoteşti, 
Fărcăşeşti, Glogova, Godineşti, Hurezani, Ioneşti, Jupâneşti, Leleşti, Licurici, Logreşti, 
Muşeteşti, Negomir, Peştişani, Plopşoru, Prigoria, Roşia de Amaradia, Runcu, sămărineşti, 
Săcelu, Săuleşti, Schela, Scoarţa, Slivileşti, Stăneşti, Stejari, Teleşti, Turcineşti, Ţânţăreni, 
Urdari, Văgiuleşti, Vladimir. 

 reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate în: 

- mun. Tg. Jiu (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, modernizare staţie de 
epurare, reabilitare tratare, depozitare, utilizare nămol din staţie); 

- mun. Motru (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, extindere staţie de 
epurare cu treaptă terţiară); 

- or. Bumbeşti Jiu (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, realizare staţie de 
epurare cu epurare completă-mecanică, biologică, terţiară); 

- or. Novaci (reabilitare reţea de canalizare, realizare staţie de epurare- trepte 
mecanică şi biologică); 

- or. Rovinari (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, realizare staţie de 
epurare cu epurare completă-mecanică, biologică, terţiară); 

- or. Tg. Cărbuneşti (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, realizare staţie de 
epurare cu epurare completă-mecanică, biologică, terţiară); 
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- or. Tismana (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, modernizare staţie de 
epurare cu treaptă biologică); 

- or. Turceni (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, realizare staţie de epurare 
cu epurare completă-mecanică, biologică, terţiară); 

- or. Ţicleni (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, realizare staţie de epurare 
cu trepte mecanică şi biologică); 

- com. Aninoasa, Băleşti, Bălteni, Bustuchin, Crasna, Drăguţeşti, Mătăsari, Padeş, 
Stoina, Turburea (reabilitare şi extindere reţea de canalizare ape uzate, realizare 
staţie de epurare ape uzate). 

Pentru asigurarea protecţiei resurselor de apă şi a apei potabile distribuită pentru consum este 
necesară asigurarea şi menţinerea zonei de protecţie sanitară şi hidrogeologică la sursele de apă, la 
obiectele sistemelor de alimentare cu apă şi canalizarea şi epurarea apelor uzate în conformitate cu 
legislaţia actuală din domeniu (HG 930/2005 şi OMS 536/1997),  precum şi păstrarea zonei de protecţie 
la cursurile naturale de apă şi la construcţiile hidrotehnice aflate pe teritoriul judeţean (legea apelor 
112/2006, care modifică şi completează legea 107/1996). 

În acest sens se propune menţinerea şi marcarea sau instaurarea (după caz) a distanţelor minime 
pentru zona de protecţie sanitară cu regim sever astfel: 

• la sursele de apă subterane din stratul freatic, pentru care nu există suficiente date 
pentru aplicarea metodelor de dimensionare cuprinse în ordinul nr. 1.278/2011, 
dimensiunile minime sunt 50m amonte şi 20m aval de captare pe direcţia de curgere a 
apelor subterane şi 20m de o parte şi de alta a captării. În cazul captării izvoarelor 
minim 50m în amonte şi 20m lateral de o parte şi de alta a captării; 

• la sursele de apă de adâncime, zona este circulară cu centrul pe poziţia forajului şi 
rază de 10m; 

• la aducţiunile de apă potabilă 10m de la generatoarele exterioare ale acesteia; 

• la instalaţiile de tratare a apei 20m de la zidurile exterioare ale acesteia; 

• la staţiile de pompare 10m de la zidurile exterioare ale clădirilor; 

Distanţa de protecţie sanitară la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi este de stabilită 
prin studii de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător elaborate de institute 
specializate. În lipsa acestora se recomandă, până la elaborarea studiilor, distanţa 300m până la zonele 
construite (ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997).  

Utilizarea terenurilor din interiorul zonelor de protecţie se face conform prevederilor aceloraşi 
normative. 

Pentru cursurile naturale de apă şi pentru lucrările hidrotehnice aflate pe teritoriul judeţean 
lăţimea zonelor de protecţie va fi conformă cu prevederile din Legea Apelor nr. 112/2006, anexa nr. 2. 
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A.6. OBIECTIVE ALE INFRASTRUCTURILOR TEHNICE 

A.6.1. OBIECTIVE REFERITOARE LA GOSPODĂRIREA APELOR 

Gospodărirea apelor va avea un caracter integrat, care vizează abordarea unitară a diferitelor 
categorii de probleme care privesc apa - aprovizionarea cu apă, calitatea apei, apărarea împotriva 
inundaţiilor, hidroenergia- cu problemele sociale şi de mediu. 

Gospodărirea apelor la nivel judeţean va avea o dezvoltare dinamică cu accent pe măsurile 
structurale pentru apărarea împotriva inundaţiilor.   

În fiecare localitate vor funcţiona centre de informare şi prealarmare a populaţiei pentru situaţii 
de dezastre naturale.  

Judeţul va avea o infrastructură de utilităţi edilitare modernă şi eficientă a cărei dezvoltare, 
operare şi întreţinere se face cu ajutorul unei baze de date existentă la nivelul fiecărei administraţii 
publice locale.  

Infrastructura de utilităţi hidro-edilitare se va caracteriza prin utilităţi noi şi eficiente pentru 
sistemele de alimentare cu apă, de canalizare a apelor uzate şi staţii de epurare a apelor uzate, realizate 
conform standardelor europene. 

A.6.1.1 OBIECTIVE PRIVIND AMENAJAREA BAZINULUI HIDROGRAFIC 

Dezvoltarea durabilă a gospodăririi apelor din judeţ se face, având la bază strategia naţională 
din domeniul apelor, strategie care are ca politică stabilirea obiectivelor, politicilor şi măsurilor, 
precum şi etapelor de utilizare şi valorificare raţională, eficientă şi durabilă a resurselor de apă ale 
României în concordanţă cu dezvoltarea economică şi socială a ţării. 

Principiile strategiei au la bază conceptul de dezvoltare durabilă şi se referă la: 

 tratarea în mod unitar a problemelor legate de resursele de apă. Asigurarea cerinţei de apă 
pentru diverşi utilizatori, apărarea împotriva inundaţiilor, valorificarea potenţialului pentru 
transport, hidroenergie, precum şi aspectele privind protecţia şi conservarea calităţii apei nu 
vor fi tratate şi reglementate sectorial, ci în mod unitar şi complex împreună cu problemele 
sociale şi de mediu; 

 managementul integrat al apelor se realizează ţinând seama de faptul că apele sunt o resursă 
naturală cu valoare social-economică, dar sunt în acelaşi timp şi o parte componentă a 
mediului; 

 aspectele specifice din domeniul apelor vor avea o abordare ecosistemică, având în vedere că 
atât societatea în ansamblu cât şi resursele de apă sunt componente ale sistemelor naturale, a 
căror integritate şi funcţionare interdependentă trebuie asigurată şi menţinută în condiţii 
corespunzătoare. 

Principalul instrument de lucru în acest domeniu este bazinul hidrografic, pentru care este 
elaborată o Schemă Directoare de Amenajare şi Management, care stabileşte orientările fundamentale 
privind gospodărirea durabilă, unitară, echilibrată şi complexă a resurselor de apă şi a ecosistemelor 
acvatice, precum şi orientările pentru protejarea zonelor umede. 

Obiectivele specifice privind calitatea şi cantitatea apei vizate de schema directoare a unui bazin 
hidrografic, obiective valabile şi pentru schema bazinului hidrografic Jiu sunt: 

 asigurarea protecţiei cantitative şi calitative a apelor  de suprafaţă şi subterane; 

 valorificarea potenţialului apelor; 

 apărarea împotriva acţiunii distructive a apei. 

Schema directoare are două componente: 

Planul de amenajare - componentă structurală prin care sunt fundamentate măsurile, acţiunile şi 
realizarea lucrărilor hidrotehnice pentru: 

 menţinerea echilibrului dintre cerinţele de apă ale folosinţelor şi disponibilul de apă la surse; 

 diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi 
activităţilor umane; 

 determinarea cerinţelor de mediu asupra resurselor de apă; 

 utilizarea potenţialului apelor (producerea de energie, navigaţie, turism, aquacultură, etc.); 

Planul de management - componentă prin care este implementată Directiva 2000/60 a 
Consiliului Europei în domeniul Apei, care are ca obiective: 

 atingerea „stării bune” a apelor în anul 2015; 

 asigurarea aceloraşi condiţii de viaţă din punct de vedere al resurselor de apă pentru toţi 
cetăţenii. 

Gospodărirea durabilă a apelor îmbină aspectele de utilizare a acesteia cu cele de protecţie a 
ecosistemelor naturale. Astfel, trebuie luate în considerare următoarele obiective: 

Îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă: 

 retehnologizarea proceselor de producţie prin utilizarea unor tehnologii curate, nepoluante; 

 realizarea de noi staţii de epurare şi modernizarea celor existente; 

 implementarea unor mijloace de prevenire şi diminuare a efectelor poluării accidentale. 

Reconstrucţia ecologică a râurilor: 

 îmbunătăţirea şi /sau reconstrucţia habitatelor în scopul conservării biodiversităţii; 

 realizarea unui plan concret de restricţii în perioadele de secetă hidrologică; 

 reducerea riscului producerii de inundaţii; 

 realizarea de acumulări cu folosinţe complexe, prevăzute cu volum de protecţie contra 
inundaţiilor; 

 interzicerea amplasării construcţiilor în zonele inundabile. 

Asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor şi, în special, a populaţiei prin: 

 realizarea de noi surse de apă, în special a unor lacuri de acumulare cu folosinţă complexă în 
zonele deficitare în apă; 
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 realizarea de reţele de distribuţie separate de alimentare cu apă pentru populaţie şi pentru 
industrie; 

 economisirea apei şi reducerea pierderilor din reţelele de distribuţie a apei. 

Măsurile necesare dezvoltării durabile a gospodăririi apelor din teritoriul judeţului trebuie să 
răspundă obiectivelor stabilite în Schema Directoare de Amenajare şi Management a Bazinului 
Hidrografic Jiu. Pentru judeţul Gorj, administratorul bazinului hidrografic, prin reprezentantul său la 
nivel judeţean, Sistemul de Gospodărire al Apelor Gorj are ca propuneri, pe termen scurt: 

 consolidarea malului drept al pr. Amaradia, în zona Târgu Jiu – Drăguteşti, pe 50m lungime; 

 apărări de mal şi decolmatări pe pr. Ciocadia, la Bengeşti – Ciocadia, pe 600m lungime; 

 decolmatări periodice ale râului Gilort, la Novaci şi Pociovaliştea; 

 regularizare r. Câlnic, pe zona Zorleşti-Dobrana, L=5km; 

 lucrări de reparaţii la zidul de sprijin pe pr. Turbaţi, zona Măghereşti; 

 pe pr. Jilţ, la Bolboşi sunt propuse lucrări de recalibrare a albiei pe 300m şi refacere de mal 
pe 100m lungime; 

 regularizarea albiei pr. Jilţ şi afluenţi, pe sectorul Bolboşi-Borăscu-Drăgoţeşti, L=12km, 
măsură pentru care este întocmit studiu de fezabilitate; 

 regularizarea r. Sohodol, în zona Arcani- Runcu, L=5km, este întocmit studiu de 
fezabilitate; 

 regularizări şi apărări de mal pe r. Blahniţa, pe zona Surupaţi-Hăieşti, L=3km, este întocmit 
proiect tehnic; 

 regularizarea r. Gilort în Albeni-sat Bolboceşti, L=2km, este întocmit proiect tehnic; 

 regularizare şi apărare de mal pe pr. Cioiana, în zona localităţii Bălteni, L=2km; 

 punerea în siguranţă a prizei cu barare de la ac. Rovinari, măsură care are studiu de 
fezabilitate; 

 lucrări de amenajare a pr. Pocruia, pe sectorul pod Pocruia-Sohodol: regularizare albie 1km, 
apărări de maluri 1,0km; 

 lucrări de amenajare a râului Tismana, în localitatea Tismana: regularizare albie 5km, 
apărare de mal 4km; 

 lucrări de apărare pe pr. Orlea, pe sectorul Izvarna-aval pod Celei: regularizare albie 4km, 
apărare de mal 1km. 

Sucursala Hidrocentrale Târgu Jiu are în vederea mărirea cantităţii de energie produsă în 
capacităţi hidroenergetice. În acest sens pe sectorul Valea Sadului - Târgu Jiu sunt prevăzute cinci 
centrale hidroelectrice. În prezent sunt în funcţiune centralele de la Vădeni şi Târgu Jiu, urmând 
finalizarea centralelor de la Valea Sadului, Curtişoara şi Turcineşti aflate în diferite stadii de execuţie. 
Finalizarea acestora înseamnă realizarea a trei lacuri de acumulare, Valea Sadului (V=240mil m3), 
Curtişoara (V=2,9mil. m3) şi Turcineşti având ca funcţiuni: 

 producerea de energie electrică (pondere 28% din total investiţie); 

 asigurarea apei pentru irigaţii; 

 asigurarea unui debit suplimentar de apă pentru alimentarea localităţilor din aval; 

 apărarea împotriva inundaţiilor prin atenuarea debitelor de viitură; 

 ecologizarea apelor râului Jiu prin reţinerea aluviunilor şi suspensiilor de cărbune. 

 

A.6.2. OBIECTIVE REFERITOARE LA AMENAJĂRILE DE ÎMBUNĂTĂŢIRI 
FUNCIARE  (IRIGAŢII, DESECĂRI, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI) 
Obiectivul sectorului de îmbunătăţiri funciare care decurge din Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Agriculturii - 2004 (Priorităţi strategice – Orizont 2025) îl reprezintă ”Îmbunătăţirea 
activităţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare” pentru orizontul de timp 2008- 2025. 

Deşi în Strategiile judeţului Gorj există referiri modeste la problema îmbunătăţirilor funciare 
prezentul studiu propune ca obiective specifice ale sectorului: 

 Modernizarea şi reabilitarea sistemelor hidroameliorative 

 Crearea cadrului administrativ necesar îmbunătăţirii activităţii în domeniul 
îmbunătăţirilor funciare 

Suprafaţa agricolă a judeţului Gorj, amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare 
executate în majoritate înainte de 1990, necesită lucrări ameliorative, lucrări de completare, 
reabilitare şi modernizare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în scopul refacerii şi sporirii 
potenţialului agricol.  

În scopul realizării obiectivelor propuse este necesară accesarea fondurilor europene prin 
proiecte de reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare. De asemenea este necesară stimularea 
şi atragerea producătorilor agricoli înspre asociaţiile de utilizatori de apă cu efecte în creşterea gradului 
de utilizare a amenajărilor de irigaţii. 

În scopul atingerii obiectivelor specifice, dezvoltarea sectorului de îmbunătăţiri funciare 
necesită un set de măsuri. Propunerile de măsuri care susţin acest domeniu se referă la: 

1. Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de desecare 

2. Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de combatere eroziunii solului 

3. Creşterea gradului de utilizare a amenajarilor de irigatii. 

Aceste măsuri se realizează prin următoarele acţiuni: 

 Întreţinerea amenajărilor de desecare: decolmatarea canalelor, întreţinerea gurilor de 
descărcare, întreţinerea staţiilor de pompare – evacuare în amenajările situate pe teritoriul 
localităţilor- Băleşti, Câlnic, Ciuperceni, Godineşti, Drăguţeşti, Tg.Jiu, Dăneşti, Bălăneşti, 
Scoarţa, Peştişani, Bolboşi, Borăscău, Turceni, Brăneşti, Plopşoru, Teleşti 

 Lucrări de reabilitare tehnică şi modernizare în amenajările pentru desecări (decolmatări, 
curăţire vegetaţie, impermeabilizări canale) din  sistemul Şomăneşti. 

 Asigurarea fondurilor necesare Administraţiei de Îmbunătăţiri Funciare şi a personalului 
necesar executării lucrărilor de combatere a eroziunii solului în zone afectate de degradări 
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ale taluzelor, plantaţiilor silvice, în amenajările situate pe teritoriul localităţilor Peştişani, 
Arcani, Teleşti, Baleşti, Staneşti, Tg. Jiu, Muşeteşti, Bumbeşti Jiu, Balaneşti, Balteni, 
Draguteşti, Daneşti, Tg. Cărbuneşti, Crasna, Sacelu, Scoarta, Jupanesti, Vladimir, Bumbesti 
Pitic, Bengeşti – Ciocadia, Albeni, Prigoria, Roşia de Amaradia, Bustuchin, Licurici, 
Berleşti, Logreşti, Hurezani, Stejari, Capreni, Danciuleşti, Stoina, Cruşet, Aninoasa, 
Braneşti, Borascu, Turceni, Ioneşti. 

 Pregătirea şi implementarea unor proiecte locale sau zonale complexe de combatere a 
eroziunii solului şi de eliminare a excesului de umiditate. 

 Stimularea utilizatorilor de apă în a se organiza în asociaţii sau organizaţii care să preia în 
proprietate infrastructura unui plot sau a mai multor ploturi pentru irigaţii (conform legii nr. 
573/2003) în scopul cointeresării utilizatorilor de irigaţii în procesul de eficientizare a 
managementului irigaţiilor – dupa modelul asociaţiilor Musculeşti- Sauleşti, Baleşti – 
Ceauru. La nivelul anului 2008 in judeţ (sucursala teritoriala Dunare - Olt) exista numai o 
Organizaţie de Imbunataţiri funciare – OUAI Gilort pentru amenajarea Musculesti - 
Sauleşti, infiinţată in 2007, cu o suprafaţă brută de 562 ha. Este cazul amenajărilor din 
sistemele de irigaţii Băleşti, Tg.Jiu, Văgiuleşti, Samarineşti, Vladimir, Săuleşti, Turbulea, 
Ţânţăreni. 

După anul 2000 a apărut posibilitatea ca beneficiarii de teren să se organizeze în asociaţii ale 
utilizatorilor de apă (OUAI) astfel încât în anul 2001 amenajarea pentru irigaţii Săuleşti a fost preluată 
de Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Săuleşti. 

In anul 2007 conform datelor oferite Registrului naţional de Sucursala teritorială ANIF Dunare - 
Olt, Amenajarea hidroameliorativă Musculeşti – Săuleşti a fost înregistrată în Organizaţia Utilizatorilor 
de Apa Gilort cu o suprafaţă de 562 ha.  

Reponsabilitatea pentru implementarea acţiunilor semnalate mai sus revine următoarelor 
instituţii: 

 Consiliului Judeţean 

 Primăriile din zonele de interes 

 Reprezentanţi ai SNUAI - Societăţii Naţionale a Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii 

 Sucursala ANIF Gorj – Agentia naţională de Imbunătăţiri Funciare 

Oportunităţi de finanţare: - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 3 – 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, (Obiectivul strategic – 
Creşterea atractivităţii zonelor rurale, Obiectivul specific – Crearea şi modernizarea infrastructurii 
rurale). 

 

 

 

 

 

A.6.3. OBIECTIVE REFERITOARE LA REŢELELE DE TRANSPORT 
Conform strategiei dezvoltării durabile la nivel naţional (Planul de Amenajare a Teritoriului 

Naţional – PATN, Secţiunea Căi de Comunicaţie, aprobat prin Legea nr. 363/2006) şi la nivel regional 
(Strategia de Dezvoltare Gorj 2007 - 2013), optimizarea circulaţiei şi dezvoltarea sistemului de 
transport este prioritară, cu referire directă la dotarea cu infrastructură a teritoriului studiat, întrucât 
accesibilitatea, condiţie a dezvoltării socio-economice, definită ca grad de acces la o destinaţie dorită, 
depinde în principal de extinderea şi calitatea infrastructurii de transport şi de disponibilitatea 
serviciilor, fiind strâns legată de cea de conectivitate. 

În linii mari, reţeaua de căi de comunicaţie şi implicit transportul din arealul studiat se poate 
caracteriza prin diversificarea mijloacelor de transport, condiţionate de relief precum şi de poziţia 
geografică, şi prin accesibilitatea căilor de comunicaţie (deşi acestea sunt departe de nivelul celor din 
celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene, din cauza stării tehnice necorespunzătoare). 

Întrucât punctele slabe (constând din starea rea de viabilitate a drumurilor, lipsa unui drum 
expres, infrastructură de acces către obiectivele turistice slab dezvoltată, disparităţi accentuate între 
mediul urban şi cel rural) sunt contracarate oarecum prin existenţa unei reţele dezvoltate de drumuri 
care se poate extinde şi mai ales reabilita şi moderniza; astfel, conform programului operaţional 
regional de transport (POR) şi a celui sectorial (POS), domeniile majore de intervenţie constau din: 

Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil 
de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE 

 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 7 

 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată de-a lungul Axei prioritare TEN-T 
nr. 22 

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare 
TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil 

 modernizarea ş i dezvoltarea infrastructurii rutiere 

 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată 

 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian de transport 

Modernizarea materialului rulant de cale ferată dedicat călătorilor pentru reţelele de cale ferată 
naţională şi TEN-T 

Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii 
umane şi a siguranţei pasagerilor 

 promovarea transportului inter-modal 

 îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate modurile de transport 

 minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului 
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A.6.3.1.PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT 

Programe:  

- judeţene: întreţinerea şi reparaţia drumurilor judeţene, modernizarea drumurilor judeţene, 
amplasarea de bariere la trecerile la nivel ale drumurilor cu calea ferată, reparaţia şi modernizarea căilor 
ferate, modernizarea staţiilor c.f. 

- zonale: îmbunătăţirea accesibilităţii, realizarea de artere ocolitoare pentru municipiul Tg. Jiu şi 
oraşul Motru, modernizarea străzilor în municipiul Tg. Jiu, în oraşe (Tg. Cărbuneşti) şi în comune, 
modernizarea drumurilor comunale 

Proiecte majore: 

- realizarea de drumuri drum expres pe traseele: Drobeta Tr. Severin – Tg. Jiu – Rm. Vâlcea şi 
Petroşani – Tg. Jiu – Filiaşi – Craiova 

- execuţia de poduri noi (la Bălăneşti – pod Ohaba; la Teleşti - pod peste râul Tismana ce face 
legătura între satele Teleşti şi Şomăneşti) 

- construirea unei noi legături feroviare cu teritoriul învecinat, pe traseul Motru – Baia de Aramă 
(conf. PATN) 

- reabilitarea aerodromului de la Stăneşti 

Modernizarea infrastructurii de transport regionale 

Domeniul de intervenţie: modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport rutier şi 
feroviar 

- drum rapid (4 benzi) pe relaţia Petroşani – Tg. Jiu – Filiaşi - Craiova 

Iniţiator: Ministerul Transporturilor 

Parteneri: Asociaţia Transportatorilor, ADR, Bănci 

Oportunităţi de finanţare: POS Transport, Axa prioritară 2 

- drum rapid (4 benzi) pe relaţia Drobeta Tr. Severin – Tg. Jiu – Rm. Vâlcea 

Iniţiator: Ministerul Transporturilor 

Parteneri: Asociaţia Transportatorilor, ADR, Bănci 

Oportunităţi de finanţare: POS Transport, Axa prioritară 2 

- modernizarea infrastructurii feroviare (conform Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 
– PATN - Secţiunea Căi de Comunicaţie) 

Iniţiator: Ministerul Transporturilor 

Oportunităţi de finanţare: Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 2 – 
Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport 

Parteneri: ADR, Bănci 

- modernizarea staţiilor c.f. (cf. PATN - Secţiunea Căi de Comunicaţie) 

Iniţiator: Ministerul Transporturilor 

Oportunităţi de finanţare: POR, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi 
locale de transport 

Parteneri: ADR, Bănci 

- construirea unei noi linii ferate pe traseul Motru – Baia de Aramă 

Iniţiator: Ministerul Transporturilor 

Oportunităţi de finanţare: Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 2 – 
Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport 

Parteneri: ADR, Bănci 

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport judeţene şi interjudeţene 

Domeniul de intervenţie: modernizarea infrastructurii de transport aerian 

- modernizarea şi integrarea în circuitul zonal a aerodromului de la Stăneşti 

Responsabil: APL din zonele de interes 

Parteneri: CJ Gorj 

Oportunităţi de finanţare: Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS Transport), Axa 
prioritară 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare 
TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport 

Domeniul de intervenţie: modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere 

- realizarea de reţele moderne de drumuri pentru localităţile traversate de viitoare drumuri 
rapide sau expres 

Iniţiator: Ministerul Transporturilor, CJ Gorj 

Oportunităţi de finanţare: POS Transport, Axa prioritară 2 

- modernizarea drumurilor de legătură cu alte judeţe 
Exemple de drumuri: Târgu Jiu – Schela – Uricani (jud. Hunedoara), pentru a transforma 

comuna Schela într-o zonă de turism rural, sat de vacanţă; Tălpăşeşti – Stroieşti – Runcu – Cheile 
Sohodolului – Valea cu peşti (jud. Hunedoara), pentru impactul turistic; Stăneşti – Vaideei – Straja 
(jud. Hunedoara); Novaci – Rânca – Obârşia Lotrului – Voineasa (jud. Vâlcea); Polovragi – Petrimanu 
– Voineasa (jud. Vâlcea); Turceni – Mătăsari – Strâmba – Vulcan (jud. Hunedoara) etc. 

Oportunităţi de finanţare: Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 2 – 
Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport 

- reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi de străzi urbane  

Oportunităţi de finanţare: POS Transport, Axa prioritară 2 

- modernizarea drumurilor judeţene (exemple: DJ 675B, DJ 661, DJ 662, DJ 665, DJ 673, DJ 
674, DJ 672, DJ 671B, DJ 675 etc.) 

Iniţiator: CJ Gorj 



Actualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean Gorj            Consiliul Judeţean Gorj  

Elaboratori: UAUIM-CCPEC, Bucureşti, împreună cu, INCD URBAN-INCERC, Sucursala Urbanproiect, Universitatea din Bucureşti – CICADIT, SC. Quattro Design. – Bucureşti, Halcrow România, SC: Atelier Proiectare Perfect SA Tg. Jiu. 38 

Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes (exemple: Albeni, Ţânţăreni, Săuleşti, Borăscu, 
Urdari, Ioneşti, Turceni, Godineşti, Tismana, Peştişani, Hurezani, Văgiuleşti, Motru, Glogova, Târgu 
Cărbuneşti, Drăguţeşti, Dăneşti, Scoarţa etc.) 

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport comunale 

Domeniul de intervenţie: modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere şi promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii zonei 

- reabilitarea drumurilor comunale 

Responsabil: Primăriile din zonele de interes 

Parteneri: Primăriile din zonele de interes (exemple: primăriile Bălăneşti, Crasna, Albeni etc.), 
CJ Gorj, Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării 

Oportunităţi de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în 
zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 

- modernizarea drumurilor comunale  exemple de drumuri:  

- DC 38 A – DC 40 A şi a drumului de exploatare Stejari – Dănciuleşti (iniţiator: CL Stejari; 
parteneri: CL Hurezani, CL Dănciuleşti, CJ Gorj; alte entităţi implicate: agenţi economici executanţi, 
ISC, APM) 

- DC + DJ Vladimireşti – Negreni (iniţiator: Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare a 
Infrastructurii; parteneri: Consiliile locale din zonele de interes; alte entităţi: agenţi economici 
executanţi, ISC, APM) 

- DC 44, DC 45, DC 43, DC 21, DC 25, DC 27, DC 50 şi DC 51 (iniţiator: Consiliile locale din 
zonele de interes; parteneri: Consiliile locale din zonele de interes, CJ Gorj, Ministerul Transporturilor) 

- drumurile comunale din zonele de interes turistic 

Oportunităţi de finanţare: Programul Naţional de dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în 
zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, 

- racordarea localităţilor montane la drumul de creastă 

Iniţiator: APL din zonele de interes 

Parteneri: CJ Gorj, ANTREC 

Oportunităţi de finanţare: Programul Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 5 – 
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 

- modernizarea sistemului de iluminat pe drumurile publice comunale cu tehnologie LED, 
conform Directivei EC (modelul Târgu Jiu) 

Iniţiator: Asociaţia intercomunitară de dezvoltare a infrastructurii 

Parteneri: primăriile din zonă; alte entităţi: agenţi economici specializaţi, instituţii publice şi alţi 
agenţi economici din zonă 

Oportunităţi de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în 
zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 

- realizarea unei reţele de transport pe cablu - în Schela, Rânca şi în zonele adiacente, existând 
şi posibilitatea de interconectare cu judeţe limitrofe (Vâlcea, Sibiu, Hunedoara, Mehedinţi) 

Oportunităţi de finanţare: POR, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 

Domeniul de intervenţie: promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică 

A.6.3.2. PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI ÎN COMUN AL 
PERSOANELOR  

Iniţiator: CJ Gorj 

Oportunităţi de finanţare: bugetele locale 

Parteneri: Consiliile locale din zonele de interes 

A.6.3.3. DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI COMBINAT - ASIGURAREA 
INTERCONECTĂRII ŞI INTEROPERABILITĂŢII ÎNTRE RUTE ŞI MODURI DE 
TRANSPORT 

Iniţiator: Ministerul Transporturilor 

Oportunităţi de finanţare: POR, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi 
locale de transport 

Parteneri: ADR, Bănci 

 

Identificarea, fundamentarea şi stabilirea priorităţilor (din punct de vedere al cerinţelor) au la 
bază strategiile sectoriale şi studiile realizate: Strategia de reabilitare a drumurilor naţionale, Strategia 
de dezvoltare a Programului Naţional de Autostrăzi, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare, 
Strategia în transportul public feroviar de călători, Strategia de dezvoltare a transportului public 
feroviar de marfă, Program de investiţii în domeniul transporturilor, inclusiv studiile cu consultanţă 
externă în cadrul programelor Phare: ”Evaluarea necesarului de infrastructură de transport în Europa 
Centrală şi de Est – TINA”, ”Costuri şi beneficii ale extinderii sectorului de transporturi”, ”Master Plan 
General de Transporturi pentru România”. 

Obiectivele specifice au in vedere reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurilor de 
transport pentru îmbunătăţirea confortului calatorilor, creşterea siguranţei acestora şi a eficientizării 
transportului de marfa in vederea alinierii sistemului naţional de transport la sistemul european. 
Totodată se are in vedere maximizarea efectelor pozitive asupra mediului si minimizarea impactului 
global şi local pe care activităţile de transport le generează. 

Principalele oportunităţi de modernizare şi dezvoltare a căilor de comunicaţie şi transport din 
judeţ sunt reprezentate de perspectivele de finanţare pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport şi de agrement (Programul Operaţional Regional, Programele Operaţionale Sectoriale, 
Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală), de proiectele de modernizare a infrastructurii 
rutiere depuse spre finanţare şi în lucru, dar şi de proiectele de informatizare a activităţii 
administraţiilor publice, ca ameninţări remarcându-se dificultatea atragerii investitorilor în domeniul 
infrastructurii şi competitivitatea scăzută a unuia dintre polii de interes, oferta turistică. 
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A.6.4. OBIECTIVE REFERITOARE LA REŢELE ENERGETICE ŞI DE 
TELECOMUNICAŢII 

Obiective sectoriale: 

 Creşterea eficienţei energetice şi diversificarea resurselor existente pentru asigurarea 
alimentării cu energie în concordanţă cu necesităţile localităţilor şi cu cerinţele de protecţie 
şi conservare a mediului 

 Realizarea lucrărilor de creştere a gradului de siguranţă a conductelor de transport gaze şi 
ţiţei care traversează teritoriul judeţean 

 Dezvoltarea reţelei de telecomunicaţii şi asigurarea infrastructurii informaţionale 

Aceste obiective se corelează cu obiectivele definite în următoarele documente strategice de la 
nivel judeţean, regional şi naţional: 

 Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj 2007-2013: Prioritatea 2 - 
Îmbunătăţirea infrastructurii energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie; 

 Proiectul Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Gorj, orizont 2030. 
Domenii prioritare – dezvoltarea energetică durabilă a judeţului Gorj; 

 Planul de dezvoltare al regiunii Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2007-2013. Strategia de 
dezvoltare regională 2007-2013: Prioritatea 2 - modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 
regionale; 

 Planul naţional de dezvoltare 2007-2013:  Prioritatea 1 – Creşterea competitivităţii 
economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, Prioritatea 3 – Protecţia şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului, Prioritatea 6 – Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între 
regiunile ţării; 

 Cadrul strategic naţional de referinţă 2007-2013: Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii 
de bază la standarde europene, Prioritatea 5 – Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate; 

 Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013: Axa 
prioritară 3 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public,  
Axa prioritară 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul 
combaterii schimbărilor climatice; 

 Programul operaţional sectorial “Mediu” 2007-2013: Axa prioritară 3 - Reducerea poluării 
şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor 
de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai 
poluate; 

 Programul naţional pentru dezvoltare rurală 2007-2013: Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele 
rurale şi diversificarea economiei rurale; 

 Conceptul strategic de dezvoltare teritorială România 2030: Obiectivul 3 – Structurarea şi 
dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi urbane, Obiectivul 5 – Dezvoltarea rurală, 
Obiectivul 8 – Creşterea competitivităţii teritoriale. 

 Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 
aprobată prin Hotărârea nr. 246 din 16/02/2006 

În cadrul dezvoltării şi modernizării infrastructurii tehnico-edilitare, în concordanţă cu 
necesităţile localităţilor, se au în vedere următoarele sectoare: 

A.6.4.1. OBIECTIVFE PRIVIND REŢELE DE TELECOMUNICAŢII 

Sectorul telecomunicaţiilor a avut în ultimii ani o evoluţie deosebit de dinamică caracterizată 
prin restructurare, privatizare şi liberalizare, în condiţiile unor evoluţii tehnologice spectaculoase. 
Investiţiile în comunicaţii au un impact major asupra dezvoltării economice, în general, datorită 
caracterului dual al acestui sector-ramură economică în sine şi suport pentru dezvoltarea celorlalte 
sectoare economice.  

În judeţul Gorj, principalele direcţii de acţiune în domeniul telecomunicaţiilor consta în : 

 continuarea acţiunilor de extindere şi modernizare a reţelei de comunicaţii fixe şi mobile, în 
vederea sporirii accesului localităţilor la serviciile universale de telecomunicaţii; 

 continuarea procesului de ridicare a gradului de telefonizare a localităţilor judeţului 
concomitent cu îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate; 

 asigurarea accesului la Internet, atât public cât şi privat. 

Trebuie avute în vedere acţiuni de extindere ale reţelei de telefonie fixă, în primul rând, în 
localităţile în care există gospodării care nu au acces la acest serviciu. De asemenea, se are vedere 
creşterea gradului de acoperire pentru telefonie mobilă, prin instalarea unor antene GSM în zonele 
Târgu Jiu şi Padeş. 

În scopul asigurării accesului la servicii de transmisii date şi Internet, se vor executa extinderi 
ale reţelei de fibră optică, în municipiul Târgu Jiu, oraşele Novaci, Ţicleni, Tismana, Turceni şi 
comunele Crasna, Săuleşti, Aninoasa, Turburea. Este necesară dezvoltarea infrastructurii pentru 
asigurarea accesului la Internet, în toate localităţile, în primul rând pentru conectarea instituţiilor 
publice - primării şi şcoli.  

Dezvoltarea şi modernizarea, în continuare, a serviciilor de telecomunicaţii va asigura 
satisfacerea uneia dintre echipările principale de care trebuie să beneficieze o localitate pentru a oferi 
un mediu favorabil dezvoltării economice. 

A.6.4.2. OBIECTIVE PRIVIND REŢELE ENERGETICE 

Alimentarea cu energie electrică 

Una dintre priorităţile strategiei energetice naţionale o constituie îmbunătăţirea eficienţei 
energetice. Creşterea eficienţei energetice are o contribuţie importantă la realizarea siguranţei 
alimentării, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la 
reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea reţelei electrice de transport, obiectivele urmărite de 
TRANSELECTRICA prin planificarea acesteia, atât în judeţul Gorj cât şi în restul ţării, sunt: 

 satisfacerea cererii de energie electrică a sistemului şi garantarea continuităţii furnizării 
către clienţi; 
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 dezvoltarea reţelei astfel încât dimensionarea acesteia să fie justificată din punct de vedere 
al eficienţei tehnico-economice pentru transportul energiei electrice; 

 asigurarea accesului la reţeaua de interes public tuturor solicitanţilor, în condiţiile prevăzute 
de normele în vigoare; 

 minimizarea pierderilor de energie electrică în reţeaua de transport şi în reţelele de 
distribuţie de interes public; 

 posibilitatea absorbţiei energiei electrice produse din surse energetice regenerabile sau din 
surse mici / mijlocii de cogenerare. 

Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor şi a necesităţilor tot mai mari ale localităţilor sunt 
necesare programe investiţionale care să aibă în vedere asigurarea alimentării cu energie electrică a 
consumatorilor care în prezent nu au acces la reţelele de transport / distribuţie a energiei electrice.  

În judeţul Gorj, pentru creşterea eficienţei energetice trebuie avute în vedere şi valorificarea 
surselor regenerabile de energie existente, în scopul producerii de energie electrică, prin exploatarea 
potenţialului hidroenergetic şi prin promovarea proiectelor de realizare a instalaţiilor care utilizează 
energia eoliană şi solară. 

Întrucât în zona de nord-est a judeţului Gorj nu există nicio staţie de transformare 110/ MT, se 
preconizează construirea a încă două microhidrocentrale pe râul Gilort, în zona Novaci, totalizând o 
putere de 8 MW care să alimenteze  zona prin intermediul unor reţele de medie tensiune (recomandat 
20 kV).  

La ora actuală, zona este alimentată prin intermediul a 3 LEA de 20 kV, cu un traseu  foarte 
lung, care au un număr mare de posturi de transformare racordate, aceste linii servind şi la preluarea 
puterii produse în cele 8 centrale hidroelectrice de mică putere din zonă. Deoarece aceste LEA au un 
grad de uzură fizică şi morală ridicat, se impune înlocuirea izolaţiei îmbătrânite, a stâlpilor şi 
conductoarelor degradate şi modernizarea echipamentelor electrice, pentru eliminarea problemelor cu 
nivelul de tensiune şi mărirea gradului de siguranţă în alimentare cu energie electrică. 

În ceea ce priveşte reţelele electrice de distribuţie, deşi electrificarea la nivelul judeţului Gorj 
este de aproape 100%, atât în mediul urban cât şi în mediul rural există, încă, gospodării neelectrificate 
pentru care vor fi necesare extinderi de reţele de medie tensiune şi joasă tensiune, precum şi instalarea a 
noi posturi de transformare. 

 Extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice în vederea asigurării acoperirii zonale 
şi locale, se va concretiza prin următoarele acţiuni: 

 extinderea reţelelor de medie şi joasă tensiune pentru racordarea gospodăriilor 
neelectrificate, a zonelor cu astfel de gospodării şi, de asemenea, pentru zonele în care 
urmează să se construiască locuinţe noi; 

 reabilitarea şi modernizarea reţelelor electrice cu un grad ridicat de uzură fizică şi morală şi 
reducerea pierderilor de putere şi energie electrică prin înlocuirea reţelelor şi echipamentelor 
care funcţionează la tensiuni de 6 sau 10 kV, cu reţele funcţionând la tensiunea de 20 kV; 

 implementarea surselor alternative (energia solară cu utilizarea celulelor fotovoltaice, a 
turbinelor eoliene), acolo unde este posibil, pentru alimentarea cu energie electrică a 
gospodăriilor izolate; 

 respectarea Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi siguranţă aferente 
capacităţilor energetice, aprobate prin Ordinul 4/2007 şi modificate prin Ordinul 49/2007 
emise de ANRE. 

În conformitate cu prevederile acestor Ordine, lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă pentru  
linii electrice aeriene LEA cu tensiunea cuprinsă între 1 şi 110 kV are valoarea de 24 m, fiind simetrică 
faţă de axul liniei.  

 În zona urbană, la realizarea acestor acţiuni se vor respecta următoarele principii: 

 LES noi de medie tensiune vor fi exclusiv pentru tensiunea de 20 kV, instalate în profile 
tipizate, cu traseul marcat; 

 reţelele de distribuţie, atât de medie cât şi de joasă tensiune, se vor realiza, de regulă, în 
soluţia LES; 

 posturile de transformare de tip reţea, se vor realiza în construcţie supraterană independentă, 
(în anvelopă de beton sau metal), sau, preferabil, înglobate în clădiri. 

În zona rurală, pentru reţelele de medie şi joasă tensiune, extinderile se recomandă a se  realiza 
astfel: 

 LEA de medie tensiune vor avea lungimea maximă de 20 – 25 km (axe şi derivaţii),  şi vor 
funcţiona în configuraţie buclată sau radială; 

 posturile de transformare de tip reţea se vor realiza în soluţia PT aerian pe 1-2 stâlpi, în 
funcţie de puterea instalată  şi vor fi amplasate cât mai aproape de consumatori; 

 reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune, se vor realiza în soluţia LEA, având 
conductoare izolate torsadate ; 

 LEA de joasă tensiune se vor monta pe stâlpi sau pe clădiri, şi vor avea lungimea maximă de 
500 m; 

 in funcţie de specificul consumului, pentru alimentarea unor consumatori izolaţi sau a unor 
consumuri concentrate, se vor utiliza transformatoare de puteri mai mici, amplasate cât mai 
aproape de centrul de greutate al consumului. 

În cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj 2007-2013, este  pusă în 
evidenţă necesitatea ridicării gradului de civilizaţie, a siguranţei, confortului şi calităţii vieţii prin 
organizarea unui sistem de iluminat public care să asigure satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate 
publică a comunităţii, îndeosebi în mediul rural.  

Se conturează, astfel, ca măsură necesară, extinderea sistemului de iluminat public pentru zonele 
în care, în acest moment, nu există iluminat public, şi modernizarea acestuia în zonele în care se reţeaua 
de iluminat public este într-o stare necorespunzătoare.  

Totodată, se doreşte gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică aferentă 
iluminatului public şi funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă 
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economică a infrastructurii aferente serviciului. 

Se va acorda prioritate amplasării de aparate de iluminat, precum şi indicatoare de circulaţie rutieră  
alimentate cu  panouri fotovoltaice, inclusiv în zonele rurale şi în cele amplasate la distanţă faţă de 
reţelele electrice de alimentare.   

Reţele de transport gaze naturale, ţiţei şi fluide asociate 

Reţelele de transport de gaze naturale de înaltă presiune, ţiţei şi fluide asociate traversează 
judeţul Gorj, legând zăcămintele de petrol şi gaze asociate de principalii consumatori, alimentând 
localităţile importante amplasate de-a lungul traseelor acestora. 

Dezvoltarea sistemului de transport a gazelor naturale trebuie să se facă în concordanţă cu 
cerinţele de înfiinţare a noi distribuţii de gaze naturale, în primul rând, în localităţile fără astfel de 
distribuţii, dar amplasate în apropierea traseelor conductelor de transport,  precum şi în zonele cu 
potenţial de dezvoltare (parcuri tehnologice şi de activităţi, zone compacte de locuire sau depozitare 
etc.) .   

Amplasarea conductelor de transport se va putea face, în principal, în paralel cu căile de 
comunicaţie sau pe văile râurilor. De fiecare dată trebuie însă întocmit un studiu de fezabilitate privind 
presiunea de transport a gazelor (înaltă sau medie), fiecare dintre ele având avantaje şi dezavantaje 
specifice, de care trebuie ţinut seama  în contextul actual, când terenurile sunt proprietate privată şi, de 
asemenea, distribuţiile de gaze sunt concesionate unor operatori diferiţi. 

Este recomandabil ca alimentarea cu gaze naturale să fie cuplată cu alte surse de energie 
termică, în special surse de energie regenerabilă : energia solară, fotovoltaică, eoliană, biomasa (prin 
montarea unor sisteme hibride), atât pentru economisirea combustibililor fosili, cât şi pentru reducerea 
emisiilor de gaze nocive. 

În conformitate cu Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea conductelor de alimentare 
din amonte şi de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1220/2006, 
zonele de siguranţă şi protecţie vor fi stabilite de S.N.T.G.N. TRANSGAZ în conformitate cu clasa de 
locaţie a conductei (1…4) pentru proiectarea, execuţia şi verificarea conductei de transport,  care este în 
funcţie de numărul de clădiri (existente şi prevăzute în planul de dezvoltare urbanistică a zonei) pe 
secţiuni aleatorii cu lungimea de 1600 m şi lăţimea de 400 m, având conducta ca axă longitudinală, 
precum şi de evaluarea stării tehnice a conductei şi de urmărirea comportării în exploatare a acesteia. 

Pe o distanţă de 20 m de fiecare parte a axului conductei nu poate fi construită nici un fel de 
clădire care adăposteşte persoane (locuinţe, spaţii de birouri etc.) 

La punerea în posesie a foştilor proprietari conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu 
completările ulterioare – Legea  247/2005 şi  la întocmirea actelor de vânzare – cumpărare trebuie să se 
indice servituţile pe care le generează conductele şi/sau obiectivele din sectorul gazelor naturale 
amplasate pe respectivele terenuri. 

În conformitate cu prevederile Legii gazelor nr. 351 / 2004, activitatea de transport şi  cea de 
distribuţie ale gazelor naturale constituie servicii publice de interes naţional, iar lucrările de realizare, 
reabilitare, retehnologizare, exploatare şi întreţinere a obiectivelor / sistemelor de transport şi distribuţie 
gaze naturale sunt lucrări de utilitate publică. Sistemul Naţional de Transport al Gazelor Naturale face 
parte din proprietatea publică a statului, fiind de importanta strategică. 

Pentru autorizarea executării oricăror construcţii în zona de siguranţă a obiectivelor din sectorul 
gazelor naturale (un culoar de 200 m de o parte a conductei şi 200 m de cealaltă parte) este obligatorie 
obţinerea avizului scris al operatorului conductei S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ, prin 
intermediul  EXPLOATĂRII TERITORIALE CRAIOVA – SECTORUL  TÂRGU JIU. 

Conductele de transport ţiţei şi fluide asociate care traversează judeţul cresc riscul de poluare 
accentuată a solului şi subsolului, în principal, datorită depăşirii duratei normale de funcţionare şi uzurii 
conductelor, ceea ce necesită creşterea gradului de siguranţă a conductelor prin lucrări de reabilitare şi 
modernizare, dar şi prin respectarea cu stricteţe a Normelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de 
protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului Naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, 
condensatului şi etanului (SNTTGCE). 

Alimentarea cu gaze naturale 

Deşi judeţul Gorj este traversat de conducte magistrale de transport al gazelor naturale, 75%  
dintre UATB nu dispun de o reţea de distribuţie a gazelor naturale. În acest context, se impun investiţii 
masive, mai ales în mediul rural, pentru alimentarea cu gaze naturale a localităţilor, în primul rând, a 
celor aflate pe traseul conductelor de transport, şi, într-o etapă următoare,  pe baza unor studii de 
fezabilitate în funcţie de planurile de dezvoltare prezumate de către investitorii strategici, se vor avea în 
vedere localităţile mai izolate. Din acest punct de vedere, zonele cele mai defavorizate ale judeţului 
Gorj, sunt zona de nord, muntoasă, cu localităţi rare, răsfirate, precum şi zonele de sud-vest şi cea de 
nord-est. Dacă investiţiile se vor dovedi rentabile, pe termen lung, mai ales în contextul dezvoltării 
infrastructurii turistice, se poate lua în considerare înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale în UATB 
izolate, odată cu extinderea reţelelor de transport de înaltă presiune sau de medie presiune . 

După cum este menţionat şi la subcapitolul „Alimentarea cu energie termică”, în localităţile în 
care sunt instalate sau în care există posibilitatea realizării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, 
asigurarea energiei termice devine tot mai interdependentă de alimentarea cu gaze naturale.  

În cazul municipiului Motru, în care este în funcţiune un sistem de alimentare centralizată cu 
energie termică (SACET), concurenţa dintre acesta şi sistemele individuale  de utilizare a gazelor 
naturale va conduce, în perspectivă, la un echilibru între aceste două tipuri principale de alimentare cu 
căldură şi apă caldă menajeră, principalele elemente care conduc la această situaţie fiind :  

 creşterea continuă a preţului gazelor naturale;  

 introducerea taxelor de mediu pentru utilizarea gazelor naturale, majorate de folosirea unor 
echipamente al căror randament scade prin trecerea anilor;  

 scăderea siguranţei în funcţionare şi randamentului echipamentelor funcţionând pe gaze 
naturale după o folosire de circa 10 ani;  

 creşterea posibilităţilor tehnice ale locatarilor de a regla gradul de confort din spaţiile locuite 
(inclusiv prin setarea robinetelor termostatate astfel încât debitul de agent termic să nu poată 
fi închis complet);  

 izolarea termică a clădirilor şi reabilitarea instalaţiilor interioare;  

 egalizarea preţului dintre kWh livrat de SACET şi cel rezultat din arderea gazelor naturale;  

 creşterea posibilităţilor financiare ale locatarilor astfel încât unii dintre ei să nu mai fie 
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nevoiţi să scoată din funcţiune corpuri de încălzire etc.; 

 în cazul localităţilor racordate la reţeaua de distribuţie de gaze naturale, în care sistemul 
centralizat de alimentare cu energie termică a fost desfiinţat, există posibilitatea alegerii 
între soluţia centralelor termice comune /de bloc şi soluţia microcentralelor termice de 
apartament. 

În zonele în care există în funcţiune distribuţii de gaze naturale, pentru consumatorii individuali 
se recomandă montarea la sobe de arzătoare automatizate pentru gaze combustibile cu debite de 0,68 şi 
0,82 m3N/h, aprobate ISCIR CERT care respectă Norma europeană 90/396/EEC. Aceste arzătoare 
utilizează plăci ceramice radiante care asigură arderea completă în sistem turbojet, dezvoltând 
temperaturi de cca. 1000ºC. Această ardere reduce nivelul noxelor la cel mai redus nivel posibil, în 
comparaţie cu arzătoarele utilizate în prezent. Sistemul complet de automatizare asigură întreruperea 
gazului atunci când se detectează lipsa de oxigen,  lipsa tirajului la coş sau când scade presiunea din 
reţeaua de gaze; se asigură, de asemenea, protecţia la aprinderi accidentale, funcţionarea la presiune 
constantă, aprinderea piezoelectrică fără conectare la priza electrică şi posibilitatea reglării temperaturii 
ambiante. 

Consumatorii individuali racordaţi la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pot opta pentru 
utilizarea încălzirii centrale sau pentru încălzirea cu sobe, în acest din urmă caz fiind recomandată 
folosirea unor arzătoare automatizate pentru gaze combustibile de uz casnic cu debite de 0,68 şi 0,82 
m3N/h care conferă siguranţă sporită în funcţionare şi randament ridicat. 

Alimentarea cu energie termică 

Sistemele centralizate urbane de alimentare cu energie termică şi cogenerarea reprezintă, în 
România, subsectorul energetic cel mai deficitar, datorită uzurii fizice şi morale a instalaţiilor şi 
echipamentelor, pierderilor energetice totale mari între sursă şi clădiri (de 35 - 77%), resurselor 
financiare insuficiente pentru exploatare, întreţinere, reabilitare şi modernizare şi, nu în ultimul rând, 
datorită problemelor sociale complexe legate de suportabilitatea facturilor energetice.  

Numărul localităţilor în care se distribuie energie termică în sistem centralizat (SACET) s-a 
redus în ultimii ani datorită atât costurilor ridicate cât şi găsirii unor soluţii alternative din partea 
consumatorilor, astfel că, pe teritoriul judeţului Gorj, doar municipiul Motru mai dispune de reţea de 
termoficare, numărul apartamentelor racordate la aceasta fiind, la începutul anului 2011, de 6436 
apartamente, numărul de debranşări, în ultimii ani, în municipiu, fiind relativ mic.  

În prezent, alimentarea cu energie termică este tot mai dependentă de alimentarea cu gaze 
naturale, astfel încât principalele sisteme de alimentare cu căldură trebuie să ţină seama de această 
interdependenţă, exemplu în acest sens fiind municipiul Motru, unde reţeaua de termoficare şi cea de 
gaze naturale coexistă din 2006 când a fost înfiinţată reţeaua de alimentare şi distribuţie de gaze 
naturale în municipiu.  

Conform diagnosticului stabilit în urma analizei situaţiei existente,  în cazul reţelei de 
alimentare cu energie termică, atât  consumul ridicat de combustibil datorat  randamentului scăzut al 
sistemelor de producere, transport şi distribuţie a agenţilor termici, cât şi expirarea duratei de utilizare 
sau starea necorespunzătoare a echipamentelor conduc la pierderi nejustificat de mari de energie 
termică şi agent termic, fiind necesară modernizarea cazanelor centralei termice,  punctelor termice şi a 
reţelelor de transport şi distribuţie a agentului termic din municipiul Motru. 

Prin Ordinul nr. 219 din 2010, emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor, se alocă fonduri 
pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu 
energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” 
aprobat prin HG nr.462 din 2006. În cadrul acestui program, prin ordinul menţionat, este prevăzută 
modernizarea sursei de energie din cadrul S.C. UATAA Motru, cofinanţarea de la bugetul de stat fiind 
de 3.000.000 lei. 

Pentru asigurarea confortului termic în clădiri, sunt necesare livrarea corespunzătoare a 
agentului termic, dar şi reducerea pierderilor de căldură datorate gradului redus de izolare termică a 
pereţilor, mai ales în cazul clădirilor construite înainte de 1990, cea mai mare parte dintre acestea fiind 
blocuri de locuinţe. Ca urmare, trebuie avute în vedere acţiuni de reabilitare termică ce presupun atât 
izolarea pereţilor exteriori,  cât şi lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic 
pentru încălzirea aferentă părţilor comune. Pentru această acţiune se au în vedere, în primul rând, 
clădirile cu locuinţe colective din zonele urbane în care există sistem public centralizat de alimentare cu 
energie termică sau în care funcţionează centrale termice de cvartal, în aceste condiţii fiind necesar să 
se livreze agent termic cu parametri adecvaţi majorităţii consumatorilor racordaţi, evitându-se astfel 
livrarea unor agenţi termici cu parametri foarte ridicaţi pentru consumatorii neizolaţi termic. În acest 
mod se va evita şi dereglarea termohidraulică a sistemului prin închiderea robinetelor termostatice la 
consumatori, în condiţiile lipsei sistemelor de preluare a presiunilor în sistemele centralizate şi 
producerii, astfel, a unei cantităţi de căldură peste necesar la sursă. 

În prezent, se constată o scădere a ritmului debranşărilor datorită montării aparaturii de 
contorizare şi reglare, dar şi din cauza creşterii preţului gazelor naturale. Este posibil, totuşi, ca în 
viitor, numărul debranşărilor să mai crească într-o mică proporţie în special pe seama blocurilor care 
vor fi modernizate şi reabilitate termic.  

Izolarea termică şi utilizarea surselor regenerabile de energie (în special a celei solare) vor 
adapta clădirile şi la condiţiile climatice de vară, cu perioade lungi cu temperaturi crescute peste 
valorile care erau obişnuite în perioada când au fost proiectate clădirile. 

În ceea ce priveşte noile zone de dezvoltare din Motru,  pentru alimentarea cu energie termică, 
în alegerea soluţiei optime se va putea opta  între alimentarea centralizată cu surse de cogenerare şi 
alimentarea individuală, soluţia concretă fiind aleasă ţinând seama de faptul că în cazul unui program 
complex pentru clădirile propuse, este avantajoasă asigurarea cu energie termică cu surse funcţionând 
pe gaze naturale  la fiecare consumator, avantajele fiind următoarele: 

 realizarea surselor, precum şi a conductelor de distribuţie şi branşamentelor de gaze în 
funcţie de etapizarea în timp şi spaţiu a lucrărilor în diversele zone funcţionale; 

 asigurarea parametrilor necesari ai agentului / agenţilor termici (apă caldă, apă fierbinte, apă 
caldă de consum, abur de joasă sau medie presiune, aer cald, încălzire prin radiaţie etc) prin 
montarea unor echipamente adecvate;  

 asigurarea debitului instalat de energie termică şi al celui necesar instantaneu prin reglaje 
simple şi care, practic,  nu afectează alţi consumatori (la un debit instalat de gaze calculat 
corespunzător); 

 livrarea energiei termice în funcţie de orarul dorit de fiecare consumator;  
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 stabilirea confortului şi utilizărilor energiei termice în funcţie de posibilităţile financiare ale 
investitorului şi ale utilizatorului final; 

 posibilitatea facilă a contorizării energiei termice şi combustibilului utilizat printr-un singur 
contor la nivelul fiecărui consumator iniţial, dar şi a celor  care vor apare pe parcursul 
utilizării construcţiilor. 

În oraşele din judeţ în care sistemul public de alimentare centralizată cu energie termică 
(SACET) şi-a încetat activitatea, existenţa sistemului de distribuţie a gazelor naturale constituie, la ora 
actuală, o alternativă şi oferă un avantaj imediat din punct de vedere al consumatorilor. Această 
alternativă constă în instalarea centralelor termice de bloc / scară de bloc sau a microcentralelor termice 
de apartament utilizând drept combustibil gazele naturale. 

În localităţile în care nu există distribuţii de gaze sau în care consumatorii individuali  nu sunt 
racordaţi la acest combustibil, se poate adopta, pe lângă sistemele locale cu sobe pe  combustibil solid 
sau chiar a sistemelor improvizate de încălzire, soluţia  centralelor termice funcţionând pe combustibil 
lichid sau deşeuri vegetale (biomasă). Utilizarea combustibilului lichid prezintă marele avantaj al 
puterii calorifice ridicate şi al depozitării unor cantităţi pentru perioade mai lungi de timp, în primul 
rând în perioada de iarnă când  drumurile de acces spre zonele izolate sunt uneori inaccesibile.  

Alimentarea cu combustibili de calitate superioară, reglarea corespunzătoare a sistemului 
arzător-cazan-coş şi chiar montarea unor filtre permit o reducere la minim a noxelor aeriene emise (în 
special eliminarea fumului prin reţinerea pulberilor din gazele de ardere). De asemenea, prin montarea 
rezervoarelor cu pereţi dubli cu detectare de pierderi de combustibil, se poate elimina poluarea solului 
cu produse petroliere.   

În zonele în care se utilizează, pentru încălzire, combustibilul solid (lemne şi cărbuni), utilizarea 
acestora trebuie să se facă cu randament cât mai ridicat, folosind tipuri de sobe care să permită arderea 
în cât mai mare măsură a deşeurilor agricole ca atare sau după o prelucrare sumară. În acest context 
trebuie menţionate cazanele funcţionând pe peleţi de lemn (care sunt produşi din rumeguş sinterizat), şi 
cele funcţionând  pe principiul gazeificării lemnului. Este de subliniat faptul că utilizarea peleţilor de 
lemn prezintă siguranţa în funcţionare care lipseşte în cazul utilizării rumeguşului ca atare şi care 
prezintă pericol de explozie. 

O altă soluţie o reprezintă sursele regenerabile de energie, prin utilizarea energiei solare pentru 
prepararea apei calde menajere. Aceasta se poate realiza  prin montarea de captatoare solare pe 
acoperişul clădirilor, în special a celor individuale. Instalaţiile sunt total ecologice, sursa este practic 
inepuizabilă şi nu implică echipamente de prelucrare sau transport a resurselor înainte de utilizare. 
Deoarece prepararea apei calde menajere cu energie solară este concentrată cu precădere în perioada 
verii, este nevoie de o sursă suplimentară de căldură, fiind necesară montarea unui boiler cu dublă 
serpentină racordat şi la o centrală termică clasică.  

În toate cazurile, indiferent de soluţia adoptată, se recomandă izolarea termică suplimentară a 
clădirilor. Reabilitarea instalaţiilor termice trebuie însoţită de o reabilitare a anvelopei clădirilor 
deservite, astfel încât să se asigure un consum judicios de energie termică pentru încălzire în perioada 
de iarnă şi, eventual, unul de răcire pentru perioada de vară. La clădirile noi, încadrarea în prevederile 
actualelor norme privind consumurile energetice este obligatorie, fiind deci obligatorie realizarea unor 
structuri constructive care să asigure prin construcţie o izolare termică corespunzătoare. De aceea sunt 

nerecomandate clădirile cu suprafeţe vitrate foarte mari, care au  inerţie termică foarte mică şi care nu 
pot funcţiona decât cu alimentare continuă cu agenţi termici şi cu consumuri energetice nejustificat de 
mari. 

 

A.6.5. OBIECTIVE REFERITOARE LA RESURSELE REGENERABILE DE ENERGIE 
Politica regională în sectorul energiei are ca obiectiv general utilizarea soluţiilor de energie 

regenerabilă, în special cea solară, hidroelectrică şi biomasa, propunându-şi o creştere semnificativă a 
ponderii pe care aceasta o deţine în producţia totală de energie. Această strategie este concordantă cu 
strategia de dezvoltare durabilă şi reprezintă o oportunitate reală de creştere economică prin 
introducerea de noi tehnologii şi crearea de noi locuri de muncă. 

Efectele utilizării surselor regenerabile de energie se vor materializa prin: 

 reducerea consumului de energie din surse tradiţionale şi respectiv a cheltuielilor; 

 reducerea poluării mediului prin substituirea de combustibili poluanţi prin cei ecologici; 

 autonomie energetică sporită faţă de furnizorii de energie; 

 creşterea numărului de persoane /instituţii care folosesc energie neconventională - reducerea 
emisiilor de gaze cu efect  de seră (CO2, dar şi SO2). 

Analiza situaţiei existente indică faptul că în judeţul Gorj,  la ora actuală, pot fi utilizate, cu 
diverse grade de eficienţă, sursele regenerabile de energie (SRE), acestea constând în hidroenergie, 
energie solară, cea rezultată din arderea sau descompunerea biomasei reprezentată de deşeuri agricole şi 
reziduuri menajere urbane si, într-o mai mică măsură, energie eoliană. 

Judeţul Gorj dispune de un important potenţial hidroenergetic ceea ce face posibilă utilizarea 
acestuia pentru producerea energiei electrice. Acest potenţial este exploatat şi în prezent, însă există 
posibilitatea de extindere, prin instalarea de microhidrocentrale (cu puterea instalată mai mică de 100 
kW) şi minihidrocentrale (cu puterea instalată de ordinul kilowattilor). Se preconizează construirea de 
microhidrocentrale pe râul Jiu, în zona localităţilor Rovinari, Turceni, Bâlteni, Fărcăşeşti, Plopşoru, şi 
amenajări hidroenergetice pe râul Olteţ, în zona localităţilor Polovragi, Alimpeşti, Novaci şi Bengeşti-
Ciocadia. De asemenea, pentru suplimentarea producerii de energie electrică în zona nord-estică a 
judeţului, se vor realiza noi amenajari hidroenergetice pe râul Gilort, în zona localităţii Novaci. Pe râul 
Jiu, este în curs construirea centralelor hidroelectrice Dumitra şi Bumbeşti, în cadrul proiectului de 
Amenajare hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti. Se urmăreşte finalizarea 
acestora cât mai curând, pentru a putea fi puse în funcţiune în 2012. 

În prezent, energia solară nu este valorificată suficient pe teritoriul judeţului Gorj, însă există 
proiecte de utilizare a energiei solare pentru încălzirea apei calde menajere. În cadrul « Programului 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», aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 565 din 2009, se derulează proiectul „Eco-
Energia pentru judeţul Gorj” prin care se are în vedere dotarea unor instituţii din municipiul Târgu Jiu, 
Târgu Cărbuneşti şi comuna Runcu cu sisteme solare care completează sistemele clasice pentru 
producerea apei calde de consum. Având în vedere potenţialul existent pentru utilizarea energiei solare, 
acest proiect poate fi extins în localităţile din sudul judeţului, prin implementarea acestuia îndeplinindu-
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se mai multe obiective: 

 reducerea consumului de combustibil convenţional şi, implicit, protecţia mediului prin 
diminuarea consistentă a emisiei de gaze ca efect de seră;  

 oferirea unui exemplu de bună practică şi implicare socială;  

 stimularea conştiinţei societăţii civile în ceea ce priveşte protecţia mediului;  

 contribuţia la îndeplinirea politicilor naţionale, regionale şi locale în domeniul mediului şi al 
energiei;  

 aport la efortul României de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin tratatele europene şi 
internaţionale la care a aderat;  

 reducerea costurilor cu energia termică, degrevând astfel bugetul beneficiarilor.  

De asemenea, implementarea proiectului va reduce costurile cu utilităţile, în condiţiile 
menţinerii sau sporirii confortului termic pe timp de iarnă şi a creşterii consumului de apă caldă de 
consum pe tot parcursul anului. 

Energia solară poate fi utilizată şi pentru producerea energiei electrice prin utilizarea celulelor 
fotovoltaice (PV), soluţie care prezintă un interes din ce în ce mai mare, mai ales pentru utilizări locale. 

Sistemele solar-fotovoltaice îşi găsesc utilitatea, îndeosebi, în aplicaţii din zone geografice 
izolate sau cu posibilităţi limitate de acces la reţeaua electrică. În aplicaţiile fotovoltaice, tipurile de 
proiecte care se pot realiza sunt: sisteme fotovoltaice autonome pentru electrificarea rurală, cu aplicaţii 
în zonele montane şi în parcuri naturale, şi sisteme fotovoltaice conectate la reţeaua de transport şţ 
distributie a energiei electrice. De asemenea, un mare avantaj al sistemelor fotovoltaice este că se pot 
integra în clădiri. 

Creşterea gradului de atractivitate al investiţiilor pentru sisteme energetice solar-fotovoltaice 
sau solar-termice, cu sau fără conectare la reţeaua energetică, este favorizată de premisa că, pe termen 
mediu şi lung, costurile specifice vor cunoaşte o diminuare treptată. Aceste sisteme pot fi implementate 
în zonele urbane pentru reducerea costurilor anumitor utilităţi, cum ar fi iluminatul public, sau pentru 
reducerea cheltuielilor instituţiilor publice. 

Amplasarea judeţului din punct de vedere al potenţialului eolian, favorizează utilizarea acestui 
tip de sursă regenerabilă doar în zona nordică a judeţului. Trebuie însă avut în vedere faptul că 
potenţialul efectiv amenajabil al energiei eoliene este mult inferior potenţialului tehnic amenajabil, 
datorită restricţiilor de mediu (amplasamente cu interdicţie de utilizare), de asemenea este necesară o 
analiză a impactului turbinelor eoliene asupra migraţiei păsărilor (mai ales în zonele aflate pe culoarele 
de migraţie), a poluării fonice produse şi amplasarea acestora în zone care se pretează, din punct de 
vedere al mediului, la construcţia unor astfel de instalaţii. 

De aceea potenţialul eolian valorificabil economic poate fi apreciat numai pe termen mediu, pe 
baza datelor tehnologice şi economice cunoscute astăzi şi considerate şi ele valabile pe termen mediu. 

Aplicaţii cu potenţial energetic de un nivel mai redus (sub 50 kW) destinate, în principal, 
electrificării zonelor rurale izolate, oferă oportunităţi reale pentru punerea în practică a unor proiecte de 
valorificare a surselor eoliene.  În zonele cu potenţial eolian relativ bun, amplasamentele cele mai 

favorabile vor fi cele în care se poate exploata „efectul de curgere peste vârf de deal” sau „efectul de 
canalizare a curenţilor de aer”. 

Este de subliniat, însă, faptul că energia produsă în acest fel are costuri mai ridicate  decât cele 
ale energiei produse în centrale tradiţionale.  Costurile de mentenanţă şi întreţinere fac ca energia să fie 
mai scumpă, iar nefuncţionarea la viteza nominală de calcul a vântului reduce semnificativ puterea 
instalată. Totodată, există costuri pe care investitorul nu le ia în considerare atunci când implementează 
un astfel de proiect, de exemplu, necesitatea de a prevedea o capacitate de rezervă sau capacităţi 
electrice care să stabilizeze frecvenţa de 50 Hz a energiei electrice în Sistemul Energetic Naţional.   

În prezent, se au în vedere realizarea unor parcuri eoliene în partea de nord a judeţului în zona 
localităţii Peştişani, la o altitudine de 1.500 de metri, şi în zona localităţii Schela.  

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4/2007 al  A.N.R.E. pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, 
modificat prin Ordinul 49/2007 al  A.N.R.E.:  

 distanţa de siguranţă aferentă instalaţiilor eoliene faţă de clădiri locuite este înălţimea 
pilonului x 3; această distanţă se poate reduce, faţă de zona de locuinţe, cu acordul 
comunităţii locale, până la o valoare minimă egală cu înălţimea pilonului + lungimea palei + 
3 m; 

 distanţa instalaţiei eoliene destinată satisfacerii consumului propriu al unei zone de locuinţe 
va fi cel puţin egală cu înălţimea pilonului + lungimea palei + 3 m; 

 distanţa instalaţiei eoliene proprii a unei locuinţe nu se normează. 

Utilizarea resurselor de energie eoliană trebuie să fie precedatǎ de studii de specialitate 
amănunţite, măsurători pe o durată de timp  mai îndelungată şi utilizări in-situ experimentale pe scară 
mică sau experimentări în laborator  utilizând teoria similitudinii înainte de a se trece la o utilizare pe 
scară (mai) mare. Rezultatele obţinute într-o anumită zonă nu pot fi extrapolate în zone chiar apropiate 
şi aparent asemănătoare din multe puncte de vedere.  

Utilizarea biomasei are în componenţă atât utilizarea pentru arderea a lemnului de foc cât şi a 
resturilor agricole, considerate o resursă energetică recuperabilă. 

În cadrul biomasei care poate fi folosită pentru producerea căldurii se pot folosi aşchii de lemn, 
coajă de copac, reziduuri de recoltare, rumeguş, reziduuri de tăiere, reziduuri de pădure. De asemenea, 
se pot folosi coji de seminţe şi, chiar, porumb boabe.  

Biomasa este, deja, utilizată în zona rurală atât pentru încălzire cât şi pentru prepararea apei 
calde şi a hranei, fiind predominantă biomasa de tip agricol. Culturile pentru producerea 
biocombustibililor beneficiază de condiţii de dezvoltare optime, aceste culturi fiind: plante oleaginoase, 
cartoful şi cerealele. Dezavantajul, în acest caz, îl reprezintă faptul ca producţia de materie primă pentru 
biocombustibili necesită cultivarea unor suprafeţe mari de teren.  

Se pot lua în considerare zonele cu fond forestier bogat şi cele cu suprafeţe agricole mai mari, şi 
care pot dezvolta culturi potrivite pentru producerea biocombustibililor, iar colectarea şi valorificarea 
acestora se poate face, organizat, prin asocieri la nivel intercomunitar. 

Pentru promovarea utilizării acestor energii alternative se impune implicarea autorităţilor locale, 
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prin dezvoltarea şi aplicarea unor programe pentru energie durabilă care să propună măsuri concrete de 
creştere a eficienţei energetice, utilizării extinse a surselor regenerabile de energie şi reducerii 
impactului asupra mediului. 

 

A.6.5. OBIECTIVE REFERITOARE LA SERVICIILE DE GESTIUNE A DEŞEURILOR 
Conform concluziilor formulate în faza anterioară a analizei, deşi există un depozit ecologic 

zonal de deşeuri menajere la Tg. Jiu care a devenit funcţional din anul 2009 şi statii de transfer în curs 
de finalizare la Motru, Rovinari, Turceni, Tg. Cărbuneşti şi Novaci, în zona rurală deşeurile sunt încă 
depozitate ilegal şi nu toate localităţile rurale sunt arondate la staţiile de transfer. 

Pe de altă parte exploatările miniere şi haldele de steril de la Rovinari, Turceni, Motru, Baia de 
Fier, Ţicleni, Runcu-Rachiţi creează un impact semnificativ asupra mediului prin scoaterea din circuitul 
economic şi reducerea capacităţii de producţie a unor mari suprafeţe de teren. 

In contextul în care calitatea vieţii urbane este condiţionată şi de calitatea serviciilor de 
salubritate şi gestiune a deşeurilor urbane, managementul deşeurilor urbane trebuie să fie un obiectiv 
important al structurilor locale. Este necesară implementarea la nivel local a strategiilor şi programelor 
acestui sector, care cuprind principalele acţiuni şi responsabilităţi pentru minimizarea generării 
deşeurilor, creşterea gradului de reciclare şi reintegrarea lor în natură în condiţii ecologice.  

Este necesară finalizarea arondării fiecărei localităţi la staţia de transfer aferentă zonei de 
colectare în care a fost încadrată, zonele fiind delimitate pe baza parteneriatelor încheiate deja între 
comunităţi.  

Formularea obiectivelor şi direcţiilor de acţiune judeţene derivă din politica naţională şi sunt 
determinate de posibilităţile şi de cerinţele judeţului. 

Obiectivul sectorului rezultat din Strategia Naţională de Gospodărire a Deşeurilor vizează 
”Reducerea impactului şi a riscurilor pentru sănătatea oamenilor şi a mediului, prin dezvoltarea şi 
implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi 
economic”. 

Analiza impactului produs de generarea deşeurilor din activităţile socio-economice, de modul şi 
practicile actuale de gospodărire a acestora în judeţul Gorj, precum şi de necesitatea abordării în mod 
integral a gestionării deşeurilor, a impus stabilirea unor obiective specifice care au ca scop final 
reducerea sau eliminarea acestuia. 

În vederea atingerii obiectivelor propuse se are în vedere respectarea următoarele aspecte 
legislative şi instituţionale: 

 Cadrul legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor care, în momentul de 
faţă, îl constituie Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor  

 Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 4 Sud-Vest 

 Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru judeţul Gorj - 2008 elaborat de REC 
România, al cărui orizont de timp este de 9 ani, luând în considerare anul de referinţă 2005 

În scopul atingerii obiectivelor specifice, dezvoltarea sectorului de îmbunătăţiri funciare 
necesită un set de măsuri. Propunerile de măsuri care susţin acest domeniu se referă la: 

1. Monitorizarea desfăşurării procesului de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean  

2. Implementarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor 

3. Reducerea impactului depozitelor industriale asupra mediului (bataluri, depozite de cenuşă şi 
zgură, halde de steril) care nu corespund în totalitate cerinţelor de protejare a mediului 
înconjurător 

4. Diminuarea / eliminarea impactului asupra mediului, a practicilor actuale de gestionare a 
deşeurilor urbane.   

Aceste măsuri se realizează prin următoarele acţiuni: 

 Definitivarea zonării şi arondării localităţilor la cele 6 zone de colectare şi transportul 
deşeurilor la staţiile de transfer aferente (Novaci, Rovinari, Turceni, Motru şi Tg. 
Cărbuneşti) şi la depozitul ecologic de la Tg. Jiu 

 Construire staţii de sortare la Plopsoru, Borăscu, Brăneşti, Ioneşti, Tânţăreni, Turceni şi 
Urdari. 

 Refacerea solurile afectate de haldele de steril rezultate în urma exploataţiilor de carieră, 
reintroducerea acestora în circuitul economic – Motru, Rovinari, Turceni, Rosia de 
Amaradia, Tg. Jiu, Ticleni, Baia de Fier, Runcu –Rachiti  

 Redarea în circuitul agricol a haldelor de steril, prin tehnologii moderne care să asigure 
refertilizarea (aprox. 17000 ha)- Parteneri: Direcţia Silvică, consiliile locale din zonele de 
interes 

 Refacerea solurile afectate de haldele de steril rezultate în urma exploataţiilor de carieră şi 
reintroducerea acestora în circuitul economic .- Iniţiator: CE Turceni şi Primăria Roşia de 
Amaradia 

 Ecologizarea şi reabilitarea depozitelor de deseuri urbane şi rurale inchise in 2009: Motru, 
Ţicleni, Turceni, Novaci, Tg. Carbuneşti, Bumbeşti Jiu.- Parteneri: Direcţia silvică, 
O.S.P.A., Academia de Ştiinţe Agricole, consiliile locale 

 Colectarea separată a deşeurilor periculoase existente în deşeurile municipale  

 Controlul efectiv al depozitării ilegale/ neautorizate 

 Creşterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a zonelor urbane şi rurale, incluzând 
definitivarea arondării la staţiile de transfer. 

Factori implicaţi: societatea civilă, APM Gorj, ONGuri de mediu,. 
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Zonificarea si arondarea localităţilor la staţiile de transfer 

Ca urmare a deschiderii noului depozit ecologic de la Tg.Jiu, se vor putea demara acţiunile de 
închidere a depozitelor de deşeuri din zona imediat apropiată municipiului Târgu Jiu, conform 
prevederilor legale. 

Restul zonelor din cadrul judeţului îşi vor direcţiona deşeurile către acest depozit în momentul în 
care se vor construi staţii de transfer. De asemenea, ulterior arondării prin staţii de transfer, se vor putea 
închide şi reabilita toate spaţiile de depozitare, atât din zonele urbane cât şi din zonele rurale. 

In vederea eficientizării transportului deşeurilor colectate către unităţile de tratare şi eliminare, 
au fost construite staţi de transfer la Novaci, Rovinari, Turceni, Motru şi Tg. Cărbuneşti. 

Conform zonificării judeţene, deşeurile vor fi transportate de la fiecare localitate la staţia de 
transfer aferentă zonei de colectare în care a fost încadrată şi de la staţiile de transfer la depozitul 
regional de la Târgu-Jiu. 

Zonele au fost delimitate pe baza parteneriatelor încheiate deja între comunităţi în diferite 
proiecte. Zonificarea la nivelul judeţului se prezintă în felul următor: 

1. Zona 1, include depozitul ecologic de la Tg-Jiu şi zonele urbane şi rurale 
corespunzătoare. In această zonă sunt arondate localităţi situate în apropierea municipiului Târgu Jiu  
şi pentru care s-a considerat a fi fezabil sistemul de colectare şi transport către noul depozit. 

Nu este prevăzută nici o staţie de transfer în Zona 1. Deşeurile din această zonă vor fi direct 
transportate către staţia de la Târgu-Jiu, fără a se folosi o infrastructură intermediară. Localităţile situate 
în aceasta zona sunt: Târgu Jiu, Bumbeşti – Jiu, Arcani, Bălăneşti, Băleşti, Câlnic, Ciuperceni, Dăneşti, 
Drăguteşti, Godineşti, Leleşti, Muşeteşti, Padeş, Pestişani, Runcu, Schela, Stăneşti, Teleşti, Tismana. 

 Sub-zona 1A: Câlnic, Ciuperceni şi Teleşti. Aceste localităţi au obţinut împreună asistenţă 
financiară prin proiectul PHARE 2004 “Dezvoltarea unui sistem de colectare şi transport al 
deşeurilor, cu colectare selectivă a deşeurilor reciclabile”. Deşeurile colectate in amestec vor 
fi transportate direct la depozitul de la Targu-Jiu. Deşeurile reciclabile vor fi direct 
transferate către zona de reciclare Târgu-Jiu.  

 Sub-zona 1B: Runcu, Arcani şi Peştişani. Localităţile au obţinut împreună asistenţă financiară 
prin proiectul PHARE 2004 “Dezvoltarea unui sistem de colectare şi transport al deşeurilor în 
Runcu, Arcani şi Peştişani’. Deşeurile vor fi transferate direct de la punctele de colectare la 
depozitul de la Târgu-Jiu. 

Pentru celelalte localităţi nu a fost obţinută susţinere financiară prin programul Phare. 

2. Zona 2, Sistem de colectare în zona urbană din Motru include staţia de transfer de la 
Motru şi zona rurală aferentă. In această zonă sunt arondate localităţi situate în apropierea oraşului 
Motru şi pentru care s-a considerat a fi fezabil sistemul de colectare şi transfer către noul depozit: 
Municipiul Motru, Samarineşti, Văgiuleşti, Cătunele, Glogova.  

Municipiul Motru a obţinut finanţare prin proiectul PHARE 2004 “Sistem de management a 
deşeurilor menajere (puncte de colectare, staţie de transfer şi linie de sortare)”. Deşeurile de la Slivileşti 
şi Bolboşi ar putea de asemenea fi transferate la Motru când se va îmbunătăţi starea drumurilor 
comunale. 

3. Zona 3, include staţia de transfer de la Rovinari şi zona rurală corespunzătoare: oraşul 
Rovinari şi zona arondată: comunele Bâlteni, Dragoteşti, Fărcăşeşti, Negomir. 

Oraşul Rovinari a obţinut asistenţă financiară pentru Zona 3 prin proiectul PHARE 2004 
“Sistem de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor cu centrul zonal în oraşul Rovinari”. Comuna 
Mătăsari nu este încă atribuită unei anumite zone. Se propune să fie inclusă în Zona 3. Pe această rută 
se află un drum comunal. Acest drum ar trebui îmbunătăţit pentru a permite circulaţia utilajelor de 
transport al deseurilor. 

4. Zona 4, include staţia de transfer de la Turceni şi zona rurală corespunzătoare: oraş 
Turceni şi regiunea arondată, comunele Borăscu, Brăneşti, Ioneşti, Plopşoru, Tânţăreni, Urdari.  

Oraşul Turceni a obţinut asistenţă financiară pentru Zona 4 prin proiectul PHARE 2004 
“Implementarea unui sistem de colectare selectivă şi construirea unei staţii de transfer în zona Turceni”. 
In zona este amplasata si o staţie de sortare la Plopşoru.  

 Sub-zona 4A: Sisteme de colectare în Borăscu, Brăneşti, Ioneşti, Tânţăreni, Turceni şi 
Urdari. Deşeurile vor fi colectate selectiv şi transferate la staţia de transfer de la Turceni. 

 Sub-zona 4B: Sistem de colectare în Plopşoru. Sub-zona Plopşoru a obţinut asistenţă 
financiară pentru transportul şi colectarea deşeurilor şi pentru achiziţionare unui sistem de 
sortare prin proiectul PHARE 2004 “Implementarea unui sistem de colectare selectivă şi 
transport al deşeurilor reciclabile din gospodării private, instituţii şi locuri publice”. 

5. Zona 5, include staţia de transfer de la Târgu-Cărbuneşti şi zonele urbane şi rurale 
corespunzătoare. Târgu-Cărbuneşti şi zona aferentă: oraş Ticleni Albeni, Aninoasa, Bărbăteşti, 
Berleşti, Bustuchin, Căpreni, Cruşet, Hurezani, Jupâneşti, Licurici, Logreşti, Roşia de Amaradia, 
Săcelu, Săuleşti, Scoarţa, Stoina, Turburea, Vladimir.  

Oraşul Târgu-Cărbuneşti a cerut asistenţă financiară pentru o parte din Zona 5. Localităţile 
partenere în proiect alături de Târgu-Cărbuneşti sunt: Albeni, Bărbăteşti, Bustuchin, Cruşeţ, Hurezani, 
Licurici, Logreşti, Roşia de Amaradia, Săcelu, Ţicleni şi Vladimir 

6. Zona 6, include staţia de transfer de la Novaci şi zona rurală corespunzătoare: 
Alimpeşti, Baia de Fier, Bengeşti Ciocadia, Bumbeşti-Piţic, Crasna, Polovragi.  

7. Zona 7, include satele care îşi vor transfera deşeurile în judeţul Dolj, Dănciuleşti şi 
Stejari. Rutele de colectare pentru Zona 7 trebuie stabilite de comun acord cu judeţul Dolj. 
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A.7 OBIECTIVE REFERITOARE LA ZONIFICAREA TERITORIULUI 

Obiectivul specific în domeniul zonificării îl constituie asigurarea unei structuri 
echilibrate de utilizare a resurselor, adaptată necesităţilor economice ale fiecărei zone. 

Zone funcţional - spaţiale 

 Teritoriul judeţului Gorj poate fi structurat , în funcţie de resursele naturale şi activităţile 
economice prezente,  în următoarele zone: 

I ZONA NORDICĂ, MONTANĂ CU PROFIL AGROPASTORAL - FORESTIER ŞI 
TURISTIC  

Este o zonă cu suprafeţe mari de păşuni şi fâneţe, bogată în resurse forestier, cu un potenţial 
turistic deosebit. Sunt prezente numeroase arii naturale protejate . Poate fi împărţită în 2 subzone , 
despărţite de culoarul Jiului: 

• Subzona IA  care include UAT-urile Pades, Tismana,  Peştişani, Runcu, Stăneşti; 

• Subzona IB  formată din UAT-urile Muşeteşti, Crasna, Novaci, Baia de Fier, Polovragi. 

Această zonă incude UAT-rile din Zona Montană Defavorizată (agricol), delimitată conform 
Regulamentului CE 1257/1999.  Este vorba de UAT-uri situate la altitudini de peste 600 m, cu o pantă 
medie sau mai mare de 150 .  

Principalele direcţii de acţiune sunt: 

Valorificarea  diferenţiată a potenţialului turistic prin: 

 eficientizarea utilizării structurilor turistice existente în staţiunea Rânca; 

 asigurarea terenurilor necesare pentru dezvoltarea structurilor specifice turismului montan 
(sporturi de iarnă, drumeţii) în zonele cu domeniu schiabil nevalorificat; 

 asigurarea terenurilor necesare pentru dezvoltarea structurilor specifice turismului montan 
(sporturi de iarnă, drumeţii) în zonele cu domeniu schiabil nevalorificat; 

 promovarea unui turism ecologic. 

 crearea unor sisteme de servicii integrate pentru agroturism. 

Valorificarea potenţialului silvic prin:  

 măsuri de exploatare raţională a fondului forestier; 

 înfiinţarea unor centre de valorificare industrială superioară a masei lemnoase; 

 măsuri silvotehnice specifice pentru gestionarea durabilă a pădurilor cu funcţii de producţie 
şi protecţie;  

 protejarea fondului forestier valoros (păduri cu funcţii speciale de protecţie). 

Valorificarea potenţialului zootehnic prin măsuri de exploatare raţională şi îmbunătăţirea 
calităţii păşunilor şi fâneţelor. 

Valorificarea în continuare a potenţialului energetic prin hidrocentralele existente,  

prin realizarea unor microhidrocentrale (Gilort), prin amplasarea de instalaţii eoliene (Peştişani, 
Bumbeşti Jiu). 

Protejarea patrimoniului natural deosebit de valoros (parcuri naţionale, numeroase rezervaţii şi 
monumente ale naturii, parte dintre acestea incluse incluse în reţeaua ecologică europeană Natura 
2000) şi conservarea acestuia prin valorificare turistică responsabilă. 

Creşterea accesibilităţii în zonă prin reabilitarea infrastructurii locale de transport. 

Implementarea unor măsuri pentru dezvoltarea potenţialului demografic şi a resurselor umane. 

În această zonă necesitatea conservării cadrului natural deosebit de valoros limitează 
posibilităţile de evoluţie a unor structuri economice complexe, principalele direcţii de dezvoltare 
trebuie orientate spre valorificarea potenţialului turistic şi spre activităţile primare tradiţionale. 

 

II. CULOARUL JIULUI 

Această zonă cuprinde, de la nord la sud, următoarele UAT-uri: Bumbeşti Jiu, Schela, 
Turcineşti, Leleşti, Arcani, Bălăneşti, Târgu Jiu, Băleşti, Teleşti, Bălăneşti, Scoarţa, Dăneşti, 
Drăguţeşti, Dăneşti, Bâlteni, Ţicleni, Plopşoru, Turceni, Ioneşti, Brăneşti şi Ţânţăreni. Această zonă are 
un caracter complex din punctul de vedere al profilului economic şi se bucură de o bună accesibilitate 
având căi de comunicaţie majore atât rutiere cât şi feroviare.  

Principalele obiective sunt: 

Dezvoltarea activităţilor industriale în municipiul Târgu Jiu şi oraşul Bumbeşti Jiu prin 
crearea şi revitalizarea parcurilor industriale, restructurarea ramurilor industriale nerentabile, 
retehnologizare, diversificare, cooperare inter – firme, stimularea înfiinţării unor activităţi industriale 
performante şi atragerea investiţiilor de vârf. 

Dezvoltarea agriculturii  prin exploatarea eficientă a terenurilor agricole prin stimularea 
exploatărilor de tip asociativ pentru reducerea fragmentării excesive, creşterea efectivelor de animale 
prin susţinerea raselor de mare productivitate, înfiinţarea unor centre de colectare şi procesare a 
produselor agricole vegetale şi animale 

Limitarea presiunii exercitate de  suprafeţele afectate locuirii, dotărilor şi  activităţilor 
industriale asupra terenurilor agricole şi silvice. 

Refacerea şi protejarea patrimoniului cultural-istoric şi valorificarea lui în turism. 

Retehnologizarea capacităţilor energetice de la termocentralele Rovinari şi Turceni (instalaţii 
de desulfurare, modernizarea blocurilor energetice). 

Restructurarea  arealelor destinate industriei în zona Bâlteni-Ţicleni. 
 

ZONA III-SUD-VESTICĂ 

Zona cuprinde UAT-urile situate în partea de sud-est a judeţului, cu un profil bazat pe industria 
extractivă (în special cea carboniferă) şi agricultură şi cuprinde: Godineşti, Glogova, Ciuperceni, 
Câlnic, Cătunele, Motru, Mătăsari, Fărcăşeşti, Samarineşti, Slivileşti, Drăgoteşti, Negomir, Urdari, 
Văgiuleşti, Bolboşi şi Borăscu. Din punctul de vedere al resurselor naturale este o zonă bogată în 
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resurse naturale cu activităţi miniere, dar în restrângere. Are o accesibilitate bună beneficiind de căi de 
comunicaţie majore.  

Din UAT-urile acestei zone, cinci (Bolboşi, Borăscu, Ciuperceni, Mătăsari, Negomir) sunt 
incluse în categoria Zonelor Defavorizate de condiţii naturale Specifice (ZDS), conform 
Regulamentului Ce 1257/1999. Criteriile  principale de delimitare sunt : să formeze suprafeţe continue 
formate din cel puţi 3 UAT-uri şi care au, individual, o notă de bonitarea a terenurilor agricole de până 
la maximum 30. 

Obiectivele majore pentru această zonă sunt : 

Exploatarea raţională a resurselor carbonifere din bazinele Jilţ, Motru. Sunt necesare măsuri 
pentru redarea în circuitul productiv a terenurilor eliberate de sarcini tehnologice. 

Integrarea întreprinderilor în cadrul lanţului de furnizori şi clustere industriale. 

Organizarea unor ferme performante pentru a obţine produse ecologice şi sprijinirea 
iniţiativelor locale în  vederea constituirii de structuri viabile care să exploateze eficient terenurile 
agricole şi să poată accesa finanţări pentru dezvoltare. 

Reducerea disparităţilor urban - rural prin creştera numărului de IMM-uri în mediul rural,  

îmbunătăţirea echipării edilitare a satelor, a asistenţei sanitare, a implementării de programe de 
reconversie profesională. 

ZONA IV-SUD-ESTICĂ 

Zona sud-estică cuprinde UAT-uri cu profile impuse de extracţia a petrolului şi gazelor naturale  
şi  şi de activităţile agricole datorită ponderii mari a terenurilor agricole. Cuprinde următoarele UAT-
uri: Bumbeşti-Pitic, Alimpeşti, Bengeşti-Ciocadia, Săcelu, Prigoria, Roşia de Amaradia, Albeni, Târgu 
Cărbuneşti, Berleşti, Bustuchin, Licurici, Jupâneşti, Bărbăteşti, Logreşti, Vladimir, Săuleşti, Hurezani, 
Stejari, Dănciuleşti, Căpreni, Aninoasa, Turburea, Stoina, Cruşeţ.  

Înfiinţarea şi administrarea unui parc industrial (Târgu Cărbuneşti) în scopul facilitării 
implantului şi derulării activităţilor industriale, 

Dezvoltarea micii industrii de prelucrare a produselor agricole, ca şi a activităţilor de 
industrializare casnică a acestora pentru revitalizarea economică a zonelor rurale aflate în dificultate. 

Refacerea suprafeţelor pomicole, exploatarea eficientă a terenurilor agricole  prin 
stimularea exploatărilor de tip asociativ pentru reducerea fragmentării excesive, creşterea suprafeţelor 
viticole cu soluri de calitate. 

Stoparea  declinului  demografic  accentuat  prin  asigurarea accesului la servicii de sănătate 
de calitate şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, instituirea unor programe de formare şi 
reconversie profesională, diversificarea ofertei de locuri de muncă în activităţi economice specifice 
zonei. 
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ANEXA 1 - ZONE PE CARE S-AU PRODUS DE ALUNECĂRI DE TEREN ÎN PERIOADA 2008- 2010* 

Nr. Municipii, oraşe şi comune 
afectate Localitate/nr. zone 

Suprafaţa 
Totală 

Ha. 

Suprafaţă cu 
alunecări 

Ha. 

Grad de 
afectare 

% 
Obiective afectate 

1. ALBENI Bârzeiu, Pruneşti, 
Bolocesti 

2543 990 38,93 DC 25 Pruneşti 150m; DC 27 A între Albeni şi Colţeşti; DC 25 C între Albeni şi Pruneşti pe o distanţă de 300 m, afectarea a 4 
case din satul Pruneşti şi evacuarea a 4 familii formată din 18 persoane. 
Pruneşti, s-au evidenţiat alunecări de teren, în cea mai mare parte active. Astfel, versantul nordic al dealului Pruneşti este grav 
afectat de o alunecare cu lungime de aproximativ 3 km, care pe văile ce coboară spre p. Ciovria are lăţimi cuprinse între 100 – 
400 m.  

2. ALIMPEŞTI Nistoreşti 
Alimpeşti Corşoru 

2715 1800 66,30 DJ 605 C pe o lungime de 60m; DJ 675 C pe o lungime de 40m lăţime 6 adâncime 1,30m afectând 4 locuinţe; 3 gospodării şi 
20 ha teren 
Zona Alimpeşti a fost afectată în mai multe sectoare de alunecări de teren având caracter primar sau reactivate.  

3. ARCANI Stroieşti 1607 558 34,72 DJ 672C de la km 2+000 la km 3+000 
4. ANINOASA Aninoasa 4067 2460 60,49 Afectate două DS 
5. BAIA DE FIER Baia de Fier, Punctul 

Prima Sopta 
4499 1057 23,49 Ruptură de acostament pe o lungime 100m 

în punctul Prima Şopta - erodarea malului drept al pârâului „Prima Şopta” şi afectarea platformei drumului sătesc DS 25 
6. BENGEŞTI CIOCADIA Bengeşti Ciocadia, 

Balcesti 
4109 2220 54,03 Sat Bălceşti - aproximativ 7-8 mm din marginea drumului spre şanţ, punând în pericol o locuinţă  

DC 21 pe o lungime de 80m între satele Bengeşti şi Ciocadia 
7. BÂLTENI Bâlteni 2425 852 35,13  
8. BĂLEŞTI Băleşti, Rasova 5662 1145 20,22 Comuna Băleşti – alunecare de teren – DC pe o lungime de 200 m , 8 case fiind în pericol de prăbuşire 
9. BĂRBĂTEŞTI Bărbăteşti 1349 657 48,70  
10. BOLBOŞI Bolboşi 2716 1678 61,78 DC 80 pe circa 200m şi 1 casă de locuit 

datorită viiturilor propagate pe râul Jilţ au fost afectate ambele maluri ale cursului de apă aval pod DC 80, fiind evidenţiate 
eroziuni de mal stâng pe cca 60 ml şi eroziuni de mal drept pe cca. 20 ml., care pot pune în pericol locuinţele din zonă în cazul 
unor inundaţii 

11. BORĂSCU Borăscu, Scorusu, 
Memtii din Dos 

4210 1427 33,90  

12. BERLEŞTI Boiereşti, Barzeiu 3295 2400 72,84 15 locuinţe, DJ675 A la km 6+00 şi km 9+900; DC 27A km 18+00, 19+300, 21+500, 22+200; DJ 672 km 26+400 
13. BĂLĂNEŞTI Voiteştii din Deal 4037 2221 55,02 Sat  Rasova zona biserică şi casa Lăzăroiu terenul a prezentat declivităţi specifice fenomenului de alunecare reactivată  

DC 51 la km 2 ; DC 15 la Km 2,5, DJ 665A la Km 
14. BRĂNEŞTI Capu Dealului-3 

zone 
2779 1993 71,72 DJ 662 km 6+900 pe o lungime de 30m 

15. BUMBEŞTI PIŢIC Cârligei, Bumbeşti 
Piţic, Poienari 

4988 412 8,26 DC 26 între km 2+845 la 2+875  la km 3+200 la km 3+250, DC 12 cu DS 7 pe o lungime de 110ml. 
 

16. BUMBEŞTI-JIU Bumbeşti-Jiu 4988 105 2,11  
17. BUSTUCHIN Bustuchin, Seciuri-6 

zone, Valea Pojarului 
3610 2735 75,76 În satele Poieniţa, Poiana Seciuri,Cionţi şi Bustuchin la 133 locuinţe fisuri orizontale şi verticale atât la exterior cât şi la 

interiorul locuinţelor din care două locuinţe prezintă crăpături de 5-7 cm fiind în pericol de prăbuşire 
18. CĂPRENI Căpreni 2765 1350 48,82 DC 49 km 8+600 la km 8+900 
19. CĂTUNELE Lupoaia, Valea 

Mânăstirii, Steic 
1216 515 42,35 1 ha teren agricol şi o locuinţă. 

20. CIUPERCENI Văianu, Strâmba 2660 1470 55,26 DC pe o porţiune de 30m şi izolare a 8 gospodării; DJ 673A km 19+250 
21. CÂLNIC Pinoasa 2649 753 28,43  
22. CRUŞEŢ Cruşeţ, Mierea 5073 2759 54,39  
23. CRASNA Crasna 8473 1189 14,03 DJ 665C şi afectarea a 3 gospodării 
24. DĂNEŞTI Barza, Trocani, 

Ţârculeşti 
4882 1800 36,87  

25. DĂNCIULEŞTI Dănciuleşti 3240 2800 86,42  
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Nr. Municipii, oraşe şi comune 
afectate Localitate/nr. zone 

Suprafaţa 
Totală 

Ha. 

Suprafaţă cu 
alunecări 

Ha. 

Grad de 
afectare 

% 
Obiective afectate 

26. DRĂGOTEŞTI Drăgoteşti, Punctul 
Valea Mujii 

1726 1350 78,22 DJ 673 A km 11+100 pe o lungime de 40m 
Evoluţia accentuată a alunecărilor de teren. Se solicită prelungirea autorizaţiei de construire nr.7 din 23.01.2008, privind 
Proiectul Tehnic ”Stabilizarea şi înlăturarea efectelor produse de alunecările de teren din zonele de influenţă ale lucrărilor 
subterane de la minele Mătăsari şi Dragoteşti, judeţul Gorj 
Localităţile Mătăsari – Dragoteşti, în punctul Valea Mujii – Dealul Boştinarillor. 

27. DRĂGUŢEŞTI Drăguţeşti 3061 593 19,37  
28. FĂRCĂŞEŞTI Fărcăşeşti 2912 1654 56,80  
29. GLOGOVA Glogova 1378 594 43,11  
30. GODINEŞTI Godineşti 3 zone 3291 1895 57,58  
31. HUREZANI Busuioci 2 zone 1956 1050 53,68  
32. IONEŞTI Ioneşti 1810 840 46,41 DJ674 km 33+100 pe o lungime 100m 
33. JUPÂNEŞTI Vierşani 1917 840 46,41 Afectarea a două punţi pietonale  
34. LELEŞTI Leleşti 2233 817 36,59  
35. LICURICI Frumuşei 

Totea 
3227 2138 66,25 Sat. Totea, punctul Măgura - alunecare de teren reactivată cu punerea în pericol a unei gospodării. 

Alunecare de teren cu afectarea a 5 gospodării în satul Licurici de Sus; o gospodărie în satul Licurici, cătunul Rogoaza şi 
distrugerea unei punţi în satul Totea 

36. LOGREŞTI Logreşti, Seaca, 
Mărul,  
Frunza, Moşteni  
 

3655 2962 81,04 În satul Seaca 3,5 ha şi o gospodărie, în satul Mărul 250 ha, în satul Moşteni două gospodării şi 0,50ha teren agricol; în satul 
Frunza o gospodărie, 1,8ha teren agricol, DC 31 pe 30m şi  DS cătunul Tereujani pe o lungime de 30m 

37. MĂTĂSARI Mătăsari, Bradet, 
Bradatel, Runcurel, 
Croici 

2352 2035 86,52 DJ673 între localităţile Strâmba-Vulcan-Mătăsari; în satul Mătăsari 5 anexe gospodăreşti şi 3 ha agricol; în satul Runcurel o 
locuinţă şi anexe gospodăreşti şi 0,2 ha curte; în satul Croici, 7 gospodării şi 0,40 ha grădină şi 0,90 ha păşune; o casă afectată 
şi un DC 86 Mătăsari Croici distrus în 4 puncte. 

38. MOTRU Motru, Lupoiţa,  
Ploştina, Dealul 
Pomilor 

3036 2194 72,27 În satul Lupoiţa la o halda de steril, ca urmare a lucrărilor miniere, care a  afectat o locuinţa  
Sat Dealul Pomilor - alunecare de teren reactivată pe o lungime de 280 m şi lăţime de 45 m, cu punerea în pericol a 4 
gospodării. 
DN 67 la km 49+550 şi 47+700 şi 3 gospodării 

39. MUŞETEŞTI Muşeteşti 2894 2711 93,68 În satul Sârbeşti afectate 3 gospodării şi un DS 
40. NEGOMIR Negomir, Artanu 3322 2658 80,01 DC 71 km 0+620 pe 80m; DS20 km 0+250 pe 50m; DJ 674 B satul Ursoaia; DC 70 km 3+440 pe 100m;  
41. NOVACI Novaci, Bercesti 6608 1549 23,44  
42. PADEŞ Padeş 10194 849 8,33  
43. PEŞTIŞANI Seuca 6623 1042 15,73 Afectate 19 gospodării; 80m DC; şi 200 DS 
44. PLOPŞORU Plopşoru 3672 1890 51,47  
45. POLOVRAGI Polovragi, Racovita 3267 723 22,13  
46. PRIGORIA Burlani, Prigoria 3905 3388 86,76 DC 54 afectat pe o lungime 3 m şi teren agricol 1,5 ha; 4 locuinţe afectate; DC 23 Călugăreasa Negoeşti de la km 1+100 la km 

1+600, rămânând izolaţi 430 cetăţeni; DJ 675B la km 11+600 
47. ROŞIA DE AMARADIA  Seciuri-4 zone 

Roşia de Sus 
Ruget 
Şitoaia 

2433 2391 98,27 Satul Stejarul – afectat 4 locuinţe, satul Seciuri 215 locuinţe, satul Roşia de Amaradia 3 locuinţe; DC 675 C în punctul 
Becheni fiind afectată 1 gospodărie; DC Roşia de Amaradia – Ruget pe o lungime de 70m; DC 54 pe o lungime de 600m; DS 
35 pe o lungime de 35m; DS 42 pe o lungime de 100m; şi un nr. de 6 locuinţe; DJ 675 C pe o lungime de 2km; DC 29 A 
Satul Seciurile- grav afectat de o alunecare de mari proporţii, a cărei nişă de desprindere, de aproximativ 2 km lungime si 10 – 
20 m înălţimea, înconjoară practic satul pe la obârşia văilor Stolnia şi Cotului. Alunecarea de la Seciurile a distrus un număr 
important de locuinţe, fapt ce a condus la strămutarea populaţiei afectate. Deşi alunecarea a fost parţial stabilizată, totuşi, 
datorită îngreunării versantului cu noi construcţii şi datorită vibraţiilor produse de transportul greu pe drumul principal ce 
străbate satul, râpe de desprindere din malul stâng al p. Cotului au tendinţă de înaintare retrogresivă către marginea de vest a 
satului.  



Actualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean Gorj            Consiliul Judeţean Gorj  

Elaboratori: UAUIM-CCPEC, Bucureşti, împreună cu, INCD URBAN-INCERC, Sucursala Urbanproiect, Universitatea din Bucureşti – CICADIT, SC. Quattro Design. – Bucureşti, Halcrow România, SC: Atelier Proiectare Perfect SA Tg. Jiu. 52 

Nr. Municipii, oraşe şi comune 
afectate Localitate/nr. zone 

Suprafaţa 
Totală 

Ha. 

Suprafaţă cu 
alunecări 

Ha. 

Grad de 
afectare 

% 
Obiective afectate 

48. RUNCU Dobriţa, Suseni 6214 1019 16,40 O proprietate din satul Suseni Comuna Runcu şi drumul judeţean DJ 672B, între km 5+000 şi km 6+300, pe o lungime de 300 
m, fiind afectată o suprafaţă de 1500 mp. 
Comuna Runcu - alunecare de teren sat Dobriţa, 1 gospodărie 
Reactivarea unei alunecări de teren produsă în satul Dobriţa, datorată ploilor căzute la sfârşitul anului 2008, care a provocat o 
alunecare a malului pârâului Valea de Leşe ce afectează o suprafaţă cu lungimea de aproximativ 10 m in zona unei gospodări 

49. ROVINARI Vârţ 841 60 7,13  
50. SAMARINEŞTI Samarineşti 1999 1015 50,78  
51. SĂCELU Săcelu 3194 2120 66,37  
52. SĂULEŞTI Săuleşti 2337 950 40,65 Alunecare de teren în apropierea rezervorului 3 din gospodăria de apă a comunei, a dus la distrugerea împrejmuirii şi a rigolei 

de preluare a apelor pluviale de pe platforma gospodăriei, punându-se în pericol stabilitatea rezervorului respectiv 
53. SCOARŢA Scoarţa 5753 1668 28,99  
54. STĂNEŞTI Stăneşti, Curpeni 4396 1334 30,35 DJ 672 B de la km 9+100 la km 9+900. 

Alunecări şi scufundări de teren pe o rază de cca. 350 m, în satul Curpen, datorate ploilor căzute la sfârşitul anului 2008 şi 
neasigurării scurgerii dirijate a apelor acumulate, care au provocat fisuri la unele locuinţe amplasate pe malul stâng al pârâului 
Răchita, eroziuni şi alunecări de mal, care pun în pericol şi stabilitatea podului de peste acel râu 

55. SCHELA Schela, Arsuri 2502 1171 46,80 DJ 664 la km 8+100 
 

56. SLIVILEŞTI Slivileşti, 
Cojmanesti, 
Miculesti, Stiucani 

3653 3103 84,94  

57. STEJARI Piscoiu 2 zone 3713 2538 68,35 Punctul Voivoda, afectate două grajduri şi două fânare 
58. STOINA Miuleşti, Ulmet, 

Urdari, Urda de Jos 
2483 1142 45,99 DJ 674 km 29+150 pe 100m 

Urda de Jos - distrugerea completă a structurii rutiere a drumului pe ¾ din partea carosabilă şi afectarea zidului de sprijin, pe 
o lungime de 30 m 

59. TG.JIU 2 zone- Vadeni 6024 320 5,31  
60. TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Târgu-Cărbuneşti, 

Pojogeni, Cojani 
6142 2784 45,33 Alunecare de teren care a distrus un  zid de sprijin din beton punând în pericol distrugerea unei străzi şi afectarea locuinţelor 

din zonă  
Satul Pojogeni, în zona pârâului Călugăreasa, în urma precipitaţiilor ce au avut loc în perioada decembrie 2009 – ianuarie 
2010, sau produs alunecări de teren, fenomen ce pune în pericol drumul comunal şi locuinţele din zonă 

61. TELEŞTI Teleşti 3033 491 16,19  
62. TURBUREA Turburea, Valea 

Calului 
4284 2026 47,29 Zona dintre Parcul 4 Bulbuceni şi „Valea Calului” a avut loc o alunecare a unei suprafeţe de teren, care generează un pericol 

grav pentru pădurile din zonă, ce aparţin ROMSILVA S.A. şi care au afectat stabilitatea a 5 conducte transport ţiţei şi gaze ce 
aparţin S.C. PETROM S.A. Bucureşti-Grupurile de Zăcăminte Brădeşti şi Ţicleni 

63. TURCENI Turceni 4418 1962 44,41  
64. TICLENI  2446 1662 67,9  
65. TISMANA Racoţi, Vânăta, 

Celei, Vâlcele 
9636 2520 26,15 DC 200; DJ 672 km 26+400 la Vâlcele; DC 125 pe 200 m; izlaz Racoţi 50m afectând şi un pod.  

66. ŢÂNŢĂRENI Arpadia 3126 312 9,98  
67. TURCINEŞTI Rugi, Turcineşti 2 

zone, Horezu 
1866 1098 58,84  

68. URDARI Hotăroasa, Valea 
Mănăstirii, Urdari 2 
zone 

1808 544 30,09 DJ 674 km 29+150 pe 100m 

69. VĂGIULEŞTI Văgiuleşti 3108 1778 57,21 DC Valea Motrului pe o distanţă de 80m  şi o gospodărie. 
70. VLADIMIR Negroaia 

Lunca 
3309 1973 59,63 Satul Frasin au fost afectate 4 locuinţe şi două fântâni; DC 44 Andreeşti, Frasin, 150ml; în satul Moţeşti 4 locuinţe prezintă 

fisuri; DC45 Vladimiri – Moşneni; DJ 662 Hurezani-Vladimir pe o distanţă de 1000-1500m 
*Actualizata conform „Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă a inspectoratului pentru situaţii de urgenţă al judeţului Gorj” ISU -  2011. 

 Sursa datelor: Plan de Analiza si Acoperire a Riscurilor -  PAAR – ISU, 2010, 2011 
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B. OBIECTIVE PRIVIND STRUCTURA SOCIO-
DEMOGRAFICĂ 

B.1 OBIECTIVE ALE DEZVOLTĂRII JUDEŢULUI GORJ, 2007 – 20134 

DOMENIUL RESURSE UMANE ŞI MEDIU DE AFACERI 

VIZIUNEA GENERALĂ PENTRU RESURSE UMANE ŞI MEDIU DE AFACERI 

În 2013 în judeţul Gorj există afaceri de succes conduse de oameni de succes într-un mediu 
de afaceri prielnic: 

 IMM-uri înfiinţate de investitori autohtoni şi străini, care valorifică resursele locale – 
capitalul uman, natural, socio-cultural şi tehnologia modernă – sunt competitive la nivel 
european şi atractive pentru societăţile bancare, asigură locuri de muncă şi o clasă de mijloc 
prosperă. 

 Populaţie activă tânără şi cu nivel ridicat de pregătire profesională diversificată, în domenii 
cerute pe piaţa muncii, în special IT. 

OBIECTIV GENERAL: 
Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din judeţul Gorj, astfel încât produsul intern brut pe cap de 

locuitor să ajungă la nivelul mediei din România, sau nu mai puţin de 95% din această valoare, ca 
urmare a diversificării activităţilor economice prin dezvoltarea sectorul IMM, care să ajungă cel puţin 
la media naţională de 19,3 IMM la 1000 de locuitori, şi a atragerii investiţiilor străine directe, care să 
ajungă la cel puţin 5 % din totalul investiţiilor străine directe pe ţară, şi prin modernizarea sistemelor de 
educaţie şi formare profesională şi evoluţia unei forţe de muncă calificate şi adaptate la cerinţele pieţii 
şi tehnologiilor moderne. 

OBIECTIVE STRATEGICE 

1. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ÎN SECTORUL PRIVAT 

2. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

DOMENIUL SOCIAL 

VIZIUNEA GENERALĂ 

În 2013 judeţul Gorj dispune de servicii sociale eficiente, la standarde europene, furnizate pe 
baza principiului egalităţii de şanse, în cadrul unor parteneriate între APL, ONG-uri şi membrii 
comunităţilor locale. 

OBIECTIV GENERAL: 
Dezvoltarea durabilă şi inclusivă a comunităţilor din judeţul Gorj şi asigurarea bunăstării tuturor 

locuitorilor, creşterea calităţii vieţii şi asigurarea accesului egal la servicii publice şi sociale 
diversificate şi personalizate, datorită promovării economiei sociale, creşterii cu cel puţin 10% a 
accesului de ocupare a persoanelor apte de muncă din grupurile defavorizate şi întăririi capacităţii de 
furnizare a serviciilor sociale integrate. 

                                                 
4 Conform STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICE A JUDEŢULUI GORJ 2007-2013, adoptată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 105 din 20.12.2007, Proiect Phare 2004 – Societatea civilă, Componenta 2 – 
Adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar.  

OBIECTIVE STRATEGICE 

1. PROFESIONALIZAREA ŞI CALIFICAREA PERSONALULUI CARE FURNIZEAZĂ 
SERVICIILE SOCIALE. 

2. SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURILE ŢINTĂ BAZATă PE O ANALIZA şI 
IDENTIFICARE CORECTĂ A NEVOILOR SPECIFICE. 

 

B.2 PROGNOZA DEMOGRAFICĂ 
Scopul proiectării demografice a populaţiei este acela de a se anticipa (pe baza analizei unor 

indicatori demografici (natalitate, mortalitate, migraţie) evoluţia probabilă a acesteia până în anul 2025  
atât pentru grupele mari de vârstă cât şi pentru total populaţie. 

Prognoza numărului total de locuitori a vizat trei variante: medie, optimistă şi pesimistă. 

Metodologia de lucru a luat în calcul populaţia UAT-urilor la recensământul din 1992 şi cea din 
anul 2008.  

Pentru a calcula varianta medie de prognoză s-a folosit următoarea formulă: 

Pr. medie = P2008 + [(P2008 – P1992)/16*17] 

unde: 

Pr. medie= prognoza medie a populaţiei 

P2008 = populaţia UATB în anul 2008 

P1992 = populaţia UATB în anul 1992 

16 = numărul de ani din 1992 până în 2008 

17 = numărul de ani din 2008 până în anul 2025 

După aceeaşi formulă s-a calculat o variantă medie de prognoză luând în calcul intervalul 2000-
2008, (încercând în acest fel să eliminăm efectele disponibilizărilor colective) şi a migraţilor ulterioare care 
au avut loc în anul 1997 în cazul industriei miniere. 

În primul caz la nivelul judeţului Gorj s-ar înregistra o scădere medie de populaţie de 26.155 
persoane, populaţia totală fiind apreciată la 355.949 locuitori în 2025, faţă de 382.104 locuitori în anul 
2008. 

În ceea ce priveşte a doua variantă de prognoză se poate observa o cifră mai optimistă (un plus de 
10.646 locuitori faţă de varianta 1 de prognoză). 

Varianta optimistă a prognozei s-a calculat prin adăugarea la valoarea prognozei medii a unui 
procent de 10% din aceasta, conform formulei: 

Pr.optimistă = (Pr. medie *10/100) + Pr. medie 

În acest caz populaţia totală a judeţului Gorj în anul 2025 s-ar cifra la 403.520  locuitori (varianta 
1) sau 403.255 locuitori (varianta 2), în creştere absolută faţă de anul 2008 cu 21.416 persoane (în varianta 
1) şi cu 21.151 în varianta 2. 
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Varianta pesimistă a prognozei s-a realizat prin scăderea din valoarea medie a unui procent de 10 
%, conform formulei: 

Pr.pesimistă = Pr. medie - (Pr. medie *10/100) 

În acest caz populaţia judeţului Gorj s-ar cifra la 320.354 locuitori (varianta 1), respectiv 329.963 
locuitori (varianta 2), în scădere absolută faţă de anul 2008 cu 61.750 locuitori, respectiv cu 52.141 
locuitori. 

 

B.2.1 VARIANTE DE EVOLUŢIE A POPULAŢIEI 

Populaţia a avut un trend ascendent  în perioada 1966-1992, ulterior înregistrând o descreştere 
destul de accentuată în ultimii ani (tabel nr.5). 

Tabel nr. 5: Evoluţia populaţiei în perioada 1966-2008 

Populaţia în anul 
1966 

Populaţia în anul 
1977 

Populaţia în anul 
1992 

Populaţia în anul 
2002 

Populaţia în anul 
2008 

298.382 348.521 401.021 387.308 382.104 
Sursa datelor: INS 

În perioada 2000-2008 majoritatea UAT-urilor au înregistrat descreşteri (unele din ele 
importante, de peste 10%).  

Estimarea tendinţelor viitoare ale evoluţiei judeţului au avut la bază următoarele elemente: 

 numărul şi structura, pe sexe şi vârste, a populaţiei la data recensământului din 1992 şi 2002; 

 caracteristicile evoluţiei populaţiei urbane şi rurale în perioada 1992 - 2008; 

 caracteristicile mişcării naturale şi migratorii în perioada 1992-2008; 
 aprecierea consecinţelor în timp ale dezechilibrelor demografice grave apărute în mediul 

rural, ca urmare a exodului demografic. 

Aceste considerente conduc la aprecierea că în următorii 15 - 20 de ani, judeţul îşi va menţine 
tendinţa din perioada trecută (din ultimii 20 de ani), întrucât circumstanţele creşterii demografice nu s-au 
schimbat în ultima perioadă pe total judeţ. Vor exista însă unele diferenţieri între mediul urban şi cel rural, 
deoarece structurile demografice vor fi în viitor total deosebite. 

B.2.1.1. VARIANTA I (EXPLORATIV - TENDENŢIALĂ) DE PROGNOZĂ 

În ipoteză de evoluţie în care se presupune existenţa unei continuităţi în ce priveşte parametrii de 
evoluţie demografică, menţinându-se tendinţele manifestate în perioada ultimilor 20 de ani, ar rezulta o 
variantă explorativ - tendenţială, în care populaţia urbană ar scădea cu 719 persoane anual, o variantă 
nu prea optimistă, faţă de cea rurală care ar înregistra o scădere de 818 persoane anual. 

În această ipoteză populaţia urbană va scădea cu 12.130 persoane până în anul 2025, în timp ce 
în mediul rural se va înregistra o scădere de 13.098 persoane.  

În ipoteza a doua de lucru (luând ca bază evoluţia populaţiei în intervalul 2000-2008) populaţia 
urbană va scădea cu doar 356 persoane pe an, iar cea rurală cu doar 555 persoane pe an.  

 

B.2.1.2. VARIANTA II (PESIMISTĂ) - DE PROGNOZĂ  

Dacă am considera că parametrii evoluţiei demografice s-ar modifica semnificativ prin creşterea 
mişcării migratorii a populaţiei şi chiar o relativă depopulare a spaţiului rural şi prin modificarea 
intensităţii fenomenelor demografice (îmbătrânirea accentuată a populaţiei, intensificarea plecărilor 
definitive şi a celor temporară pentru muncă), s-ar modifica esenţial şi contribuţia componentelor 
populaţiei. S-ar părea că această ipoteză de evoluţie este mai puţin probabilă, ducând la o scădere 
semnificativă a populaţiei. 

În urban, principalul factor al creşterii demografice ar urma să fie sporul natural: principalul 
contingent feminin care va asigura reproducerea populaţiei în următorii 10 - 15 ani se va menţine 
relativ constant, neexistând astfel speranţa creşterii natalităţii. Se înregistrează o creştere a numărului 
persoanelor vârstnice, rata mortalităţii putând creşte şi ea. 

Este deci puţin probabilă o creştere semnificativă a sporului natural. Se poate estima şi o 
reducere simţitoare a aportului migrator, sporul migrator devenind un factor de scădere demografică.  

Singura cale de creştere a efectivelor populaţiei urbane în ansamblul judeţului vor fi trecerea 
unor comune în categoria aşezărilor urbane.  

În aceste condiţii, în ambele variante de prognoză, scăderea populaţiei va fi destul de mare 
(tabelul nr.6). În rural se va asista în continuare la descreşterea populaţiei, principala cauză a reducerii 
populaţiei fiind emigrarea spre urban (dar şi migraţia externă temporară sau definitivă), dar şi repartiţia 
pe vârste a populaţiei care va genera scăderea în continuare, pe cale naturală a populaţiei. Această 
scădere va deveni mult mai accentuată după anul 2015, când ieşirile demografice - prin decese - vor 
deveni foarte numeroase.  

În ambele variante descrise mai sus însă, efectul evoluţiei demografice se va resimţi în structura 
reţelei de localităţi a judeţului, talia medie a comunelor judeţului se va reduce simţitor în următorii ani. 

Tabel nr. 6: Prognoza populaţiei 

SPECIFICARE Prognoza medie 
varianta 1 

Prognoza medie 
varianta 2 

Varianta 
pesimistă 1 

Varianta 
pesimistă 2 

Populaţia totală 355949 366595 320354 329936 
Populaţia urbană 167781 173946 151003 156552 
Populaţia rurală 188167 192649 169350 173384 

Sursa datelor: date calculate după date INS 
 

B.2.1.3 VARIANTA III (OPTIMISTĂ ) - DE PROGNOZĂ 

O altă variantă de prognoză este cea optimistă, care, aşa cum am menţionat şi anterior ar trebui să 
conducă la o creştere de populaţie, indiferent de varianta aleasă. Ea însă este puţin probabilă având în 
vedere situaţia economică a judeţului (care, în lipsa unor investiţii masive care să conducă la crearea de noi 
locuri de muncă, va genera intensificarea migraţiei externe) şi gradul de îmbătrânire al populaţiei din 
zonele rurale (care va conduce la un bilanţ natural negativ şi în următorii ani). Totuşi, în această variantă s-
ar înregistra un plus de populaţie de 4.648 locuitori în mediul urban (respectiv de 11.337 de persoane în 
varianta 2). În mediul rural, în această variantă, s-ar înregistra o creştere de populaţie de 17.695 de 
persoane în varianta 1 de prognoză şi un plus de 10.649 persoane în varianta 2.  
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Evoluţia populaţiei va cunoaşte însă unele diferenţieri în teritoriul judeţului, în funcţie de resursele 
naturale diferite de creştere a populaţiei (vitalitate diferită, gradul inegal de deteriorare al structurii 
demografice, dezechilibrele instalate) dar şi de relaţiile stabilite între localităţile sistemelor şi între acestea 
şi centrul zonal, cu influenţă economică şi de servire, precum şi de tipul de agricultură practicat, de 
eficienţa activităţilor agricole şi de afirmarea altor tipuri de activitate. 

 
B.2.1.4 DIFERENŢIERI TERITORIALE ALE POPULAŢIEI PROGNOZATE 

Există diferenţieri teritoriale în ceea ce priveşte populaţia medie prognozată, dar şi diferenţe între 
cele două variante de prognoză. Practic, în ambele variante, peste 50% dintre UAT-urile judeţului se vor 
încadra în clasa de mărime 2000-4000 de locuitori (52,9% în prima variantă, respectiv 57,1% în a doua 
variantă de prognoză). Îngrijorător este faptul că 20% dintre UAT-uri (14,3% în a doua variantă) vor avea  
sub 2000 de locuitori. Acestea se concentrează în câteva areale din estul şi nordul judeţului. (fig. B1 şi fig 
B2.).  

Între cele două variante de prognoză avem aceleaşi cifre în cazul categoriilor cu peste 8000 de 
locuitori. Astfel, peste 20000 de locuitori nu va avea decât municipiul Târgu Jiu (cu o populaţie medie 
prognozată de 92.118 locuitori pentru varianta 1, respectiv 95.119 locuitori pentru varianta 2), iar în 
categoria inferioară (10000-20000 de locuitori) se vor situa doar municipiul Motru şi oraşul Rovinari. 

Se poate observa o grupare a UAT-urilor cu o populaţie de peste 6000 de locuitori pe axa de 
transport constituită de DN 66 (E 79), dublat de calea ferată şi în centrele urbane sau în cele cu un anumit 
profil economic (Ţânţăreni – profil de comerţ, apropiat de Filiaşi, Turburea – extracţie de gaze naturale). 
Astfel, UAT-urile Plopşoru, Bâlteni, Drăguţeşti, Băleşti îşi explică viabilitatea demografică prin apropierea 
faţă de principala axă de transport a judeţului.  

Şi în celelalte două variante de prognoză se menţin aceleaşi zone de viabilitate demografică, 
rezultând că, în cazul de faţă, factorul economic este unul determinant pentru menţinerea unui anumit nivel 
de populaţie. Diferenţe apar doar în cazul ponderii diferitelor categorii de mărime din total UAT-uri 
(tabelul nr. 7). 

 

Tabel nr. 7: Variante de prognoză pe categorii demografice 

Categorie 
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ist

a 
2 % 

Sub 2000 locuitori 13 18,6 10 14,3 22 31,4 19 27,1 9 12,9 7 10 
2000-4000 37 52,8 40 57,1 29 41,4 33 47,2 39 55,7 39 55,7
4000-6000 9 12,9 8 11,4 9 12,9 8 11,4 9 12,9 10 14,3
6000-8000 5 7,1 6 8,6 6 8,6 5 7,1 4 5,7 5 7,1 
8000-10000 3 4,3 3 4,3 1 1,4 2 2,9 5 7,1 5 7,1 
10000-20000 2 2,9 2 2,9 2 2,9 2 2,9 3 4,3 2 2,9 
Peste 20000 1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 1,4 2 2,9 
Total  70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 
Sursa datelor: date calculate după INS 

 

 
 

Figura nr. 3: Mărimea demografică a UATB-urilor - prognoză medie 2025 –varianta 1 
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Figura nr. 4:Mărimea demografică a UAT-urilor - prognoză medie 2025 –varianta 2 

 

B.2.1.5 CREŞTEREA MEDIE 

Creşterea medie la nivelul judeţului Gorj pentru perioada 2009-2025 va fi (pe baza datelor 
prognozate pentru varianta 1-baza de calcul 1992-2008) de -6,8% la nivelul judeţului, cu valori mai 
pesimiste în cazul mediului rural (-7,6%), în special datorită ratei plecărilor, dar şi a îmbătrânirii accentuate 
a populaţiei (fig. 5). În cazul mediului urban rata este de -6%, deci tot negativă având în vedere că şi în 
cazul oraşelor putem discuta despre o rată mare a plecărilor şi de o natalitate relativ scăzută.  

Peste 50% dintre UAT-urile judeţului vor înregistra scăderi de populaţie, rata de creştere fiind 
negativă, cu valori cuprinse între -5% şi -40,1% (Mătăsari). Doar 21,4% dintre UAT-urile judeţului vor 
înregistra o rată de creştere pozitivă, cu valori cuprinse între 0,01% şi 15,6% (Turcineşti). Doar un singur 
oraş va avea rate de creştere pozitive (Rovinari-0,3%). 

În profil teritorial, cele mai mari descreşteri (sub -5%) se înregistrează în partea de sud-est a 
judeţului, în zona profund rurală a acestuia (cu valori de sub -15% remarcându-se Cruşeţ, Stoina, 
Turburea, Căpreni, Vladimir, Hurezani) afectată atât de îmbătrânirea populaţiei, cât şi de migraţia ridicată. 
Un alt areal de descreştere demografică va fi în partea de vest a judeţului, cuprinzând zonele miniere 
situate între Motru şi Rovinari (fig. B3). Arealul din partea de nord a judeţului este relativ compact având 
descreşteri cuprinse între -5,0 şi -15% dar şi câteva UAT-uri cu descreşteri de sub -15% (Schela, 
Muşeteşti, Bălăneşti, Săcelu, Bumbeşti-Piţic, Bengeşti-Ciocadia). 

În varianta a doua de prognoză media la nivelul judeţului este puţin mai optimistă (de -4,1%) cu o 
valoare de -3,2% pentru mediul urban şi, respectiv, -5,0% pentru mediul rural. Diferenţele faţă de prima 
variantă nu sunt semnificative, înregistrându-se doar o scădere a ponderii UAT-urilor cu valori ale ratei de 
creştere de sub -15%  (fig. 6). 

În profil teritorial se menţin aceleaşi areale, ceva mai restrânse însă faţă de prima variantă. Zonele 
de creştere a populaţiei sunt grupate, ca şi în primul caz, în partea centrală a judeţului şi în lungul 
principalelor axe de comunicaţie. 
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Figura nr. 5: Creşterea medie în intervalul 2008 - 2025 –varianta 1 

 

 

 

 
Figura nr. 6: Creşterea medie în intervalul 2008 - 2025 – varianta 2 
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B.2.2. PROGNOZA POPULAŢIEI PE PRINCIPALELE GRUPE DE VÂRSTĂ 
Prognoza populaţiei pe grupe mari de vârstă s-a realizat utilizând aceeaşi formulă ca şi în cazul 

populaţiei totale, doar baza de calcul a fost diferită acoperind perioada 2002-2009. La nivelul judeţului se 
constată o creştere a populaţiei de 65 de ani şi peste, accentuându-se tendinţa de îmbătrânire a populaţiei, 
dar, mai ales o tendinţă îngrijorătoare de scădere a populaţiei din grupa de vârstă tânără (0-14 ani). 

Dacă facem o analiză pe cele trei mari grupe de vârstă constatăm, atât la nivelul judeţului cât şi pe 
cele două medii, că populaţia tânără va avea o pondere de sub 10%, în timp ce ponderea vârstnicilor va fi 
destul de mare, ajungând până la peste 20% în mediul rural, menţinându-se tendinţa de îmbătrânire a 
populaţiei (fig. 7). Populaţia adultă (aptă de muncă) va înregistra diferenţe de volum destul de mari între 
cele două medii (peste 80% în mediul urban şi numai 70% în mediul rural) aspect care ridică probleme 
serioase legate de volumul de forţă de muncă dar şi de perspectiva demografică a mediului rural al 
judeţului Gorj.  

 
Figura nr. 7: Structura pe grupe mari de vârstă -2025 

Populaţia tânără a judeţului va înregistra o scădere la nivelul judeţului, cu 41,6% faţă de valorile 
actuale. Astfel, în anul 2025 aceasta va ajunge la 33731 persoane, împărţită relativ egal pe cele două medii 
(15803 persoane în mediul urban şi 17927 persoane în mediul rural).  

Din totalul de 70 de UAT-uri ale judeţului, peste 50% se vor confrunta cu probleme legate de 
proporţia redusă a populaţiei tinere, în timp ce doar 22% dintre ele vor avea peste 500 de persoane în 
vârstă de 0-14 ani.  

Repartiţia în profil teritorial este însă inegală, remarcându-se faptul că valorile cele mai mari ale 
populaţiei aparţinând acestei grupe de vârstă se grupează în lungul principalei axe de transport a judeţului 
(Craiova-Tg. Jiu-Petroşani-E70), cuprinzând în special UAT-urile care aparţin mediului urban (Tg. Jiu, 
Rovinari, Turceni, Ţicleni, Bumbeşti Jiu-în lungul acestei axe, Tg. Cărbuneşti, Motru, Tismana). Cele mai 
defavorizate UAT-uri din acest punct de vedere se grupează în câteva areale distincte care aparţin în 
totalitate mediului rural, cu valori pentru anul 2025 de sub 300 de persoane care să aparţină grupei de 
vârstă 0-14 ani (fig. 8). Unul din aceste areale este situat în partea de sud-est a judeţului (care în momentul 
de faţă se confruntă cu o accentuată migraţie a populaţiei şi cu fenomene demografice precum îmbătrânirea 
demografică şi feminizarea populaţiei (Stoina, Căpreni, Dănciuleşti, Vladimir, Hurezani, Săuleşti, 
Jupâneşti, Licurici, Berleşti, Logreşti). Un al doilea areal, care va avea o populaţie tânără redusă, este situat 

în partea de est a judeţului, cu unele prelungiri către zona nordică, zonă cu probleme demografice şi în 
momentul de faţă (Văgiuleşti, Samarineşti, Slivileşti, Negomir, Fărcăşeşti, Câlnic, Teleşti, Godineşti, cu 
prelungiri în nord - Peştişani, Stăneşti, Schela). Al treilea areal care va avea probleme cu populaţia tânără 
este situat în partea de nord-est a judeţului fiind, în momentul de faţă, una din zonele defavorizate ale 
judeţului în care rata plecărilor este ridicată.  

 

 
Figura nr. 8: Prognoza demografică - 2025 – grupa de vârstă 0-14 ani 
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Rata de creştere a populaţiei tinere pentru intervalul 2009-2025 va fi negativă la nivelul judeţului, 
de -45,4%, fiind aproape identică în cazul celor două medii (rural -45,3% şi urban -45,5%). În profil 
teritorial rata de creştere este negativă în toate UAT-urile (cu excepţia comunei Arcani unde este 0), cele 
mai mici rate (de sub -60%) înregistrându-se în partea de sud-est (Stoina, Vladimir, Hurezani, Berleşti), de 
est (Câlnic, Drăgoteşti, Văgiuleşti) şi în partea de nord (Stăneşti, Schela, Muşeteşti). Cele mai mari rate 
(dar tot negative – cuprinse între -20% şi 0%) se înregistrează în Cătunele, Brăneşti, Albeni şi Arcani). 

La nivel teritorial putem distinge, ca şi în cazul populaţiei tinere, mai multe areale cu un volum 
redus al populaţiei adulte (sub 2000 de persoane care aparţin acestei grupe de vârstă). Cel mai important şi 
mai compact areal este situat în partea de sud-est a judeţului (Căpreni, Hurezani, Vladimir, Jupâneşti, 
Săuleşti, Jupâneşti, Berleşti, Licurici, Logreşti, Stejari, Dănciuleşti) suprapunându-se, practic cu zona cea 
mai vulnerabilă a judeţului atât din punct de vedere economic cât şi demografic (fig. 9).  

În partea de vest se distinge un al doilea areal constituit din şase UAT-uri situate la nord de 
municipiul Motru (Negomir, Fărcăşeşti, Câlnic, Glogova, Ciuperceni, Godineşti), comune cu probleme 
demografice şi în momentul de faţă la care se adaugă problemele de mediu şi riscurile naturale care vor 
constitui un obstacol pentru atragerea populaţiei. În plus, polarizarea exercitată de Rovinari, Motru şi chiar 
Tg. Jiu va conduce la o rată a plecărilor accentuată. În aceeaşi categorie se situează şi UAT-uri localizate în 
extremitatea nord-estică a judeţului (Roşia de Amaradia, Alimpeşti, Bumbeşti Piţic, Polovragi) şi în nord 
(Stăneşti, Schela, Turcineşti, Leleşti, Arcani). Toate aceste UAT-uri vor avea probleme în ceea ce priveşte 
forţa de muncă, probleme datorate în primul rând slabei atractivităţi economice, lipsei infrastructurii rutiere 
şi feroviare, dar şi de lipsa unei politici demografice coerente la nivel naţional (nivelul local neputând 
influenţa politica demografică şi uneori, nici pe cea investiţională). 

Arealele cu un volum al populaţiei adulte satisfăcător (peste 6000 de persoane) se grupează în 
cadrul aceleiaşi axe centrale a judeţului, în lungul principalelor căi de comunicaţie şi, în special în mediul 
urban.  

Rata de creştere a populaţiei adulte va fi, în intervalul 2009-2025, în medie de 1,52%, dar cu 
diferenţe foarte mari între mediul urban (4,98%) şi mediul rural (-1,94%). Din păcate ratele negative cele 
mai mici se înregistrează în UAT-uri deja sensibile din punct de vedere demografic (în sud-vestul judeţului 
dar şi în partea de sud-est şi nord), în timp ce ratele cele mai mari de creştere se grupează pe axa centrală a 
judeţului, la nord de municipiul Motru şi în principalele oraşe şi aria lor de influenţă (fig. 9). 

Dintre cele 70 UAT-uri ale judeţului 17,1% vor avea o descreştere accentuată (sub -10%) a 
populaţiei adulte (toate aparţinând mediului rural) şi 37,1% vor avea o descreştere moderată (cu valori 
cuprinse între -1% şi -9,9%). Creşteri se vor înregistra în 32,9% dintre UAT-uri, iar stagnări ale populaţiei 
adulte vor înregistra 12,9% dintre UAT-uri. Cele mai mari descreşteri pentru mediul urban caracterizează 
oraşul Tismana (-5,2%) în timp ce cele mai mari valori ale ratei de creştere vor fi în oraşul Rovinari 
(24,9%). 

Populaţia vârstnică (65 de ani şi peste) va înregistra creşteri în următorii ani, atât în mediul urban 
cât şi în mediul rural, consecinţă directă a îmbătrânirii populaţiei. Ponderea acesteia va depăşi 14%, la 
nivelul judeţului, şi chiar 20% în cazul mediului rural. Creşterea medie va fi de 5,9%, cu un nivel mai 
ridicat în cazul mediului urban (de 11, 5%) faţă de cel rural (0,3%). 

 

 

 

Figura nr. 9: Prognoza demografică - 2025 – grupa de vârstă 15-64 ani 
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Arealele cu o populaţie vârstnică de sub 600 de persoane /UATB sunt grupate oarecum similar cu 
cele ale grupelor de vârstă anterior discutate. Problema care se pune este, însă, şi asupra ponderii pe care o 
va avea populaţia vârstnică la nivelul populaţiei UAT-urilor (fig. 10). 

 

 
Figura nr. 10: Ponderea populaţiei de 65 de ani şi peste-prognoza 2025 

Din totalul UAT-urilor judeţului, mai mult de jumătate dintre ele vor avea ponderi de peste 20% 
ale populaţiei vârstnice şi chiar peste 30% (25,7%). Doar 5,7% dintre ele vor avea ponderi de sub 10% a 
populaţiei de 65 de ani şi peste.  

Cele mai afectate areale de îmbătrânire demografică vor fi cele situate în partea de sud-vest a 
judeţului, cuprinzând un areal afectat deja de acest fenomen. Îmbătrânirea demografică care se va accentua 
în acest areal va conduce şi la alte probleme cum ar fi rate înalte ale mortalităţii, costuri mari legate de 
îngrijirea medicală şi chiar costuri sociale având în vedere că mare parte din populaţia acestei zone nu este 
salariată în momentul de faţă, şi deci nu va beneficia decât de pensia minimă sau de ajutor social.  

Cele mai puţin afectate de acest fenomen al îmbătrânirii vor fi principalele centre urbane ale 
judeţului (Târgu Jiu, Rovinari, Motru) sau comune asociate activităţii miniere (Mătăsari). 
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B.2.3 VULNERABILITĂŢI DEMOGRAFICE 
În urma analizei prognozelor atât legate de populaţia totală cât şi de cea pe grupe de vârstă s-a 

realizat un scor care să cuprindă vulnerabilităţile demografice la nivelul fiecărui UAT. Scorul s-a calculat 
în baza următoarelor fenomene: 

• descreştere demografică puternică (rată de creştere 2008-2025 mai mică de -10%); 
• scădere accentuată a populaţiei tinere (rată de creştere a populaţiei din grupa de vârstă 0-14 

ani mai mică de -10%); 
• descreştere a populaţiei adulte (rată de creştere a populaţiei din grupa de vârstă 15-64 ani 

mai mică de -10%); 
• pondere ridicată a populaţiei vârstnice (pondere de peste 25% a populaţiei de 65 de ani şi 

peste); 
• mărime demografică de sub 2000 de locuitori (mărimea UAT-ului mai mică de 2000 de 

locuitori în anul 2025). 

În urma calculării acestui scor s-au stabilit mai multe clase de vulnerabilitate demografică: 

• vulnerabilitate foarte scăzută (scor 1); 
• vulnerabilitate scăzută (scor 2); 
• vulnerabilitate medie (scor 3); 
• vulnerabilitate ridicată (scor 4 şi 5). 

UAT-urile cu cea mai ridicată vulnerabilitate demografică sunt situate în partea de sud-vest a 
judeţului un areal profund rural, fără un centru polarizator şi cu activităţi economice bazate pe agricultură 
şi servicii primare (fig. 11).  

Alte areale sensibile din punct de vedere demografic sunt situate în partea de sud-est a judeţului 
(Samarineşti, Văgiuleşti, Fărcăşeşti) dar şi în partea de nord (Săcelu, Schela, Bumbeşti-Piţic, Muşeteşti). 

Practic, în aceste UAT-uri vor fi necesare măsuri pentru a putea stabiliza populaţia şi a revigora 
zona din punct de vedere demografic. În acest sens necesităţile vor fi de ordin investiţional atât în ceea ce 
priveşte infrastructura cât mai ales revitalizarea economică, dar şi ridicarea calităţii vieţii.  

 

 

 
Figura nr. 11: Vulnerabilitatea demografică –prognoză 2025 
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TABEL NR. 8: VULNERABILITĂŢI DEMOGRAFICE 2025 

nr. 
crt. Denumire UATB 

Descreştere 
demografică 
puternică5 

Scădere 
accentuată a 

populaţiei 
tinere6 

Descreşterea 
populaţiei 

adulte7 

Pondere 
ridicată a 
populaţiei 
vârstnice8 

Mărime 
demografică 
de sub 2000 
de locuitori9

Scor

1 Targu Jiu  X    1 
2 Motru X X    2 
3 Bumbești - Jiu X X    2 
4 Novaci  X    1 
5 Rovinari  X    1 
6 Târgu Cărbunești  X    1 
7 Tismana  X    1 
8 Turceni  X    1 
9 Ţicleni  X    1 
10 Albeni  X    1 
11 Alimpești  X  X  2 
12 Aninoasa X X    2 
13 Arcani    X X 2 
14 Baia de Fier X X    2 
15 Bălănești  X  X  2 
16 Bălești  X    1 
17 Bâlteni  X    1 
18 Bărbătești  X   X 2 
19 Bengești - Ciocadia X X  X  3 
20 Berlești  X X X  3 
21 Bolboși  X    1 
22 Borăscu  X    1 
23 Brănești  X    1 
24 Bumbești - Pițic X X X X  4 
25 Bustuchin  X    1 
26 Câlnic  X    1 
27 Căpreni X X X X X 5 
28 Cătunele      0 
29 Ciuperceni  X  X  2 
30 Crasna  X    1 
31 Crușeț  X X X  3 
32 Dănciulești  X X X  3 
33 Dănești  X  X  2 
34 Dragotești  X    1 
35 Drăguţeşti  X    1 

                                                 
5 Rata de creştere 2008-2025 de sub -10%. 
6 Rata de creştere a populaţiei de 0-14 ani de sub -10%. 
7 Rata de creştere a populaţiei adulte (15-64 ani) de sub -10%. 
8 Pondere mare a  populaţiei vârstnice (de peste 65 de ani) peste 25%. 
9 Mărimea UAT-ului mai mica de 2000 de locuitori in 2025. 

nr. 
crt. Denumire UATB 

Descreştere 
demografică 
puternică5 

Scădere 
accentuată a 

populaţiei 
tinere6 

Descreşterea 
populaţiei 

adulte7 

Pondere 
ridicată a 
populaţiei 
vârstnice8 

Mărime 
demografică 
de sub 2000 
de locuitori9

Scor

36 Fărcășești X X X   3 
37 Glogova  X   X 2 
38 Godinești  X    1 
39 Hurezani X X X X X 5 
40 Ionești  X    1 
41 Jupânești  X    1 
42 Leleşti  X   X 2 
43 Licurici X X X   3 
44 Logrești X X X X  4 
45 Mătăsari X X    2 
46 Mușetești X X   X 3 
47 Negomir  X    1 
48 Padeș  X    1 
49 Peștișani  X    1 
50 Plopșoru  X    1 
51 Polovragi  X    1 
52 Prigoria  X  X  2 
53 Roșia de Amaradia X X    2 
54 Runcu  X    1 
55 Samarinești X X   X 3 
56 Săcelu X X X X X 5 
57 Săulești X X    2 
58 Schela X X X  X 4 
59 Scoarța  X    1 
60 Slivilești  X    1 
61 Stănești  X    1 
62 Stejari  X  X  2 
63 Stoina X X    2 
64 Telești  X    1 
65 Turburea  X    1 
66 Turcinești  X    1 
67 Ţânțăreni  X    1 
68 Urdari  X    1 
69 Văgiulești X X X X  4 
70 Vladimir  X  X  2 
Total 20 68 12 18 10 128 
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B.3 RESURSELE DE MUNCĂ 

Populaţia adultă a judeţului (15-64 ani) care constituie principala resursă de muncă va ajunge în 
anul 2025 la un volum de 272 963, din care 52,5% vor locui în mediul urban şi 47,5% în mediul rural. 
Aproape jumătate dintre UAT-uri (48,5%) vor avea sub 2 000 de persoane în această categorie de vârstă, 
în timp ce doar 8,6% dintre acestea vor avea peste 6 000 de persoane adulte.  

Pentru anul 2009 numărul de salariaţi la nivel de UATB pentru judeţul Gorj a variat între peste 
10.000 de salariaţi pentru municipiul Târgu Jiu şi sub 100 de salariaţi pentru o serie de 13 UAT-uri ca: 
Schela, Arcani, Berleşti ş.a.  

În cadrul judeţului, municipiul Târgu Jiu se detaşează net prin numărul forte mare de salariaţi 
(peste 32.000 de salariaţi), aici fiind localizaţi unii dintre cei mai importanţi angajatori ce-şi desfăşoară 
activitate la nivel local. De asemenea, un număr de salariaţi destul de ridicat (valori cuprinse între 
1501-10000) se înregistrează pentru majoritatea oraşelor: Rovinari (8005), Motru (6702), Bumbeşti-Jiu 
(2428), Târgu Cărbuneşti (1850), Ţicleni (1560).  

Totuşi, trebuie remarcat faptul că în extremitatea sud-vestică se conturează o zonă cu aşezări 
umane ce au un număr de salariaţi de destul de ridicat (vorbim aici de localităţi ce au valori ce depăşesc 
501 salariaţi), ce coincide în bună parte cu bazinul carbonifer Motru-Rovinari. UAT-urile cu cel mai 
mic număr de salariaţi se înregistrează în partea de sud-est a judeţului majoritatea cu valori ce nu 
depăşesc 200 de salariaţi: Ţânţăreni (149), Hurezani (143), Dănciuleşti (117) ş.a. 

Analiza bazată pe evoluţia liniilor de tendinţă evidenţiate având la bază datele statistice din 
intervalul 200-2009 scoate în evidenţă că, pentru anul 2020 situaţia ierarhică la nivel de judeţ se 
menţine, cu diferenţa, că per ansamblu, numărul acestora scade la nivel judeţean (de la 80285 la 66511 
salariaţi).  

Municipiul Târgu Jiu rămâne în continuare cea mai importantă aşezare ca număr de salariaţi cu 
o valoare ce se apropie de 28.000 persoane. Numărul UAT-urilor cu un număr de salariaţi sub 100 a 
crescut, celor 13 existente în 2009 adăugându-li-se alte 8 (Bumbeşti-Piţic 100, Lelelşti 97, Logreşti 90 
ş.a.), numărul total ajungând la 21. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari rămâne în continuare o zonă de 
concentrarea a numărului de salariaţi. Se remarcă 2 oraşe (Motru, Rovinari) şi o comună (Mătăsari), 
care îşi menţin poziţia ocupată anterior (Fig 12). 

Dacă analizăm situaţia din punct de vedere al ratei de creştere a salariaţilor pentru perioada 
2009-2020 aceasta este complet diferită. Astfel, rate de creştere pozitive sau apropiate de 1% sunt 
înregistrate de un procent de 18,5% din UAT-uri, toate fiind comune. Repartiţia acestor pe cele patru 
intervale este relativ egală: trei au valori de peste 25% (Albeni 27,3%, Bustuchin 30,0%, Mătăsari 
32,7%), trei l se încadrează în intervalul 10%-25% (Peştişani11,6%, Muşeteşti 20,0%, Căpreni 24,3%), 
în intervalul 1%-10% (Turcineşti 7,0%, Ciuperceni 7,8%, Stăneşti 8,2%) şi patru au sub 1%: Bumbeşti-
Piţic (-0,99%), Ţânţăreni (-0,67%), Bărbăteşti (0,37%), Aninoasa (0,52%).  

Valori negative ale ratei de creştere se înregistrează pentru un număr de 57 de UAT-uri 
(81,5%), valori ce în unele cazuri depăşesc -25%. Ce trebuie subliniat aici, este faptul că numărul UAT-
urilor ce înregistrează valori mai mari de -25% ritm de creştere al salariaţilor este în număr de 26 
(45,6%). Dintre acestea, 5 depăşesc chiar -50,0% rată de creştere: Jupâneşti (-71,6%), Cătunele (-
65,7%), Licurici (-53,1%), Bumbeşti-Jiu (-50,9%), Brăneşti (-50,7%). – Fig. 13. 

 
Figura nr. 12: Prognoza numărului de salariaţi pentru anul 2020 

 
Figura nr. 13: Rata de creştere a salariaţilor – 2009-2020 
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C. OBIECTIVE REFERITARE LA STRUCTURA 
ACTIVITĂŢILOR 

C.1 OBIECTIVE ALE AGRICULTURII 

C.1.1. OBIECTIVE ALE DEZVOLTĂRII JUDEŢULUI GORJ, 2007 – 201310 

VIZIUNEA GENERALĂ 

În anul 2013 în judeţul Gorj se practică o agricultură modernă şi performantă cu produse 
de calitate, diversificate şi ecologice, cu mare cerere pe piaţă, în sectoarele culturi, creştere 
animale, apicultură, piscicultură, viticultură, pomicultură, fructe de pădure. 

Fermele specializate – agricole (inclusiv din terenuri proprietate privată comasate), apicole, 
piscicole sau de creştere a animalelor – au o capacitate crescută de management şi operare eficientă cu 
ajutorul unor tehnologii moderne şi eficiente care nu afectează mediul (ecologice), cu soiuri de plante şi 
animale cu productivitate ridicată, adaptate zonei. 

Fermierii fac parte din asociaţii profesionale pentru producerea, colectarea, prelucrarea, 
marketingul şi/sau valorificarea produselor locale, pentru care primesc sprijinul necesar. 

Există o preocupare continuă pentru aplicarea programelor de ameliorare a suprafeţelor agricole 
si păşunilor, iar sistemele de exploataţii agricole şi de irigaţii sunt moderne şi eficiente, operate în 
comun de asociaţii de utilizatori. 

OBIECTIV GENERAL 

Modernizarea exploataţiilor agricole şi diversificarea activităţilor de prelucrare şi comercializare 
a materiilor prime şi a produselor, ca urmare a valorificării durabile a resurselor locale, naturale, 
ambientale, cultural-istorice şi, în special, umane, din mediul rural al judeţului Gorj şi datorită 
constituirii a cel puţin 20 de structuri parteneriale intercomunale şi intersectoriale active, de tip GAL, 
care să determine creşterea calităţii vieţii şi a atractivităţii zonelor rurale pentru tineri, investitori şi 
turişti şi, în consecinţă, creşterea sectorului agricol la formarea PIB cu cel puţin 10 %. 

OBIECTIVE STRATEGICE 

1. DEZVOLTAREA AGRICULTURII ÎN ZONELE RURALE ŞI MONTANE 

2. AMELIORAREA TERENURILOR AGRICOLE DIN ZONA MONTANĂ ŞI 
SUBMONTANĂ 

3. EXPLOATAREA EFICIENTĂ A LUCIULUI DE APĂ 

 

 

 

                                                 
10 Conform STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICE A JUDEŢULUI GORJ 2007-2013, adoptată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 105 din 20.12.2007, Proiect Phare 2004 – Societatea civilă, Componenta 2 – 
Adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar.  

C.1.2. OBIECTIVE ALE AGRICULTURII (PATJ) 
Obiectivele referitoare la agricultură, stabilite de liniile directoare strategice ale Comunităţii 

Europene, au în vedere următoarele acţiuni: 

 contribuţia la dezvoltarea continuă a agriculturii din România prin asigurarea continuităţii 
reformelor, în vederea modernizării sectorului agricol 

 contribuţia la îmbunătăţirea competitivităţii din sectorul agricol prin sprijin acordat pentru 
restructurare, dezvoltare şi inovaţie. 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007–2013 vizează “îmbunătăţirea competitivităţii 
sectorului agricol” (axa 1), având ca obiective strategice: 

 îmbunătăţirea competenţelor fermierilor şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în 
sectorul agroalimentar, care să permită un managament mai bun al exploataţiilor agricole; 

 îmbunătăţirea competitivităţii fermelor comerciale şi de subzistenţă; 

 restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor 
agricole. 

Totodată, în cadrul axei 2 care prevede “îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural”, unul din 
obiectivele strategice vizează “asigurarea utilizării continue a terenurilor agricole”. 

Planul de dezvoltare regională 2007 – 2013 al Regiunii 4 Sud – Vest Oltenia, prevede 
modernizarea sectorului agricol, în cadrul priorităţii regionale 5 – „dezvoltarea zonelor rurale şi 
montane”.  

În acord cu strategiile şi programele naţionale, regionale şi sectoriale menţionate, obiectivul 
specific general în domeniul agriculturii din judeţul Gorj îl constituie creşterea competitivităţii 
sectorului agricol prin utilizarea superioară a fondului funciar agricol. 

C.1.2.1. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SECTORULUI AGRICOL 

În acest sens se propune realizarea unor structuri care să contribuie la relansarea producţiei 
agricole, prin: 

 accelerarea adaptării structurale a agriculturii prin stimularea producătorilor agricoli pentru 
a se organiza în sisteme de cooperare şi asociere care să determine comasarea şi 
transformarea actualelor exploataţii agricole de subzistenţă în exploataţii agricole 
comerciale, în care se pot aplica tehnologii moderne. Se vizează astfel alinierea la orientările 
şi normele Politicii Agricole Comunitare; 

 stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători; 

 organizarea de centre pentru servicii agricole puternice care să aibă în sarcină rezolvarea 
operativă a tuturor problemelor agricole: 

 sprijinirea fermierilor şi a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
agroalimentar prin instruire profesională şi managerială, pentru îmbunătăţirea capitalului 
uman în vederea adaptării la noul context. 

 sprijin pentru stabilirea tinerilor fermieri în mediul rural 
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C.1.2.2. DEZVOLTAREA AGRICULTURII PRIN VALORIFICAREA DURABILĂ A 
POTENŢIALULUI NATURAL 

Judeţul Gorj dispune de un potenţial natural relativ bogat, cca 43% din suprafaţa judeţului o 
constituie terenul agricol, ponderea cea mai mare fiind a păşunilor şi fâneţelor naturale.  

Cu toate acestea, potenţialul natural agricol este limitat de pretabilitatea relativ redusă a 
terenurilor agricole, doar cca 20% dintre acestea având pretabilitate foarte bună şi bună. 

Funcţia agricolă a teritoriului judeţului Gorj se caracterizează prin trei tipuri de activităţi: 

 activitatea agricolă primară care este reprezentată de producţia vegetală şi animală; 

 activitatea agricolă secundară care cuprinde prelucrarea şi industrializarea unei părţi din 
produsele obţinute; 

 activitatea agricolă terţiară care îmbracă toate aspectele de preluare, depozitare, valorificare 
atât a produselor agricole brute cât şi a celor industrializate sau prelucrate; 

Teritoriul judeţului este folosit pe două destinaţii principale: 

 destinaţia agricolă, care îndeplineşte funcţia economică propriu-zisă de producere a 
bunurilor agricole alimentare şi nealimentare şi de creştere a animalelor; 

 destinaţia neagricolă; 

În judeţul Gorj, din cele 560174 ha teren, existente la sfârşitul anului 2008, doar 43,32% 
reprezintă teren agricol, din acesta 82,7% fiind concentrat în spaţiul rural. Dacă raportăm această 
suprafaţă la teritoriul ţării, ponderea acestuia este de 1,65% din total.   

Majoritatea UAT-urilor (64,3%) deţin suprafeţe agricole cuprinse între 2000 şi 5000 de ha. 
UAT-urile ce au peste 5000 ha teren agricol, deţin circa15,7% din totalul unităţilor administrativ-
teritoriale, în această categorie încadrându-se oraşele Târgu-Jiu, Târgu Cărbuneşti, Novaci, Tismana, la 
care se adaugă comune, concentrate mai ales în partea nord-vestică (Padeş, Tismana, Peştişani, Runcu).  
La polul opus, se află comune, ce au sub 2000 ha, poziţionate în special în partea vestică a judeţului, 
dar şi oraşul Rovinari, ce se remarcă prin cea mai mică suprafaţă agricolă (367,24 ha).  

Pe ansamblu, terenul neagricol reprezintă 56,68% din suprafaţa totală a judeţului, iar cele mai 
mari suprafeţe neagricole se regăsesc în oraşele Rovinari (86,05%) şi Bumbeşti-Jiu (79,78%). 

Prin valorificarea păşunilor şi fâneţelor naturale se poate dezvolta creşterea animalelor, care de 
altfel reprezintă o ocupaţie cu vechi tradiţii în judeţul Gorj. În acest sens se impune, printre altele, 
creşterea productivităţii suprafeţelor acoperite cu păşuni şi fâneţe prin prevenirea şi combaterea 
degradării acestora datorită eroziunii şi, de asemenea creşterea suprafeţelor cultivate cu plante pentru 
nutreţ. 

În vederea creşterii capacităţii productive a terenurilor pomicole se impun o serie de măsuri de 
acţiune: sprijinirea micilor proprietari pentru aplicarea noilor tehnologii de producţie şi pentru 
comercializarea produselor pe piaţa românească şi europeană etc. 

Totodată, se propune asigurarea utilizării continue şi durabile a terenurilor agricole, în special în 
zonele afectate de o productivitate agricolă scăzută din cauza condiţiilor de mediu nefavorabile 
(altitudinea, teren în pantă, condiţii climatice sau de sol). Sprijinirea acestor zone prin angajarea unor 

resurse importante se propune în vederea menţinerii activităţilor agricole, pentru a atenua discrepanţele 
teritoriale în privinţa producţiei agricole. 

C.1.2.3. CREŞTEREA CAPACITĂŢII PRODUCTIVE A TERENURILOR AGRICOLE 

Pentru îmbunătăţirea creşterii capacităţii productive a terenurilor agricole trebuie amplificate 
măsurile de reducere a efectelor factorilor limitativi ai calităţii solului şi valorificarea sistemelor de 
îmbunătăţiri funciare deja existente. 

Repartizarea terenurilor agricole pe clase de pretabilitate 

Clasa de pretabilitate reprezintă aptitudinea solului pentru o anumită folosinţă agricolă. 
Încadrarea solurilor într-una din cele cinci clase de pretabilitate se face în funcţie de potenţialul 
productiv al acestora. 

În judeţul Gorj, după pretabilitatea pentru diferite folosinţe, fără aplicarea de măsuri 
ameliorative, numai 6,7% din terenurile agricole sunt încadrate în clasa II, 23,3% sunt în clasa a III-a, 
57,1% sunt în clasa a IV-a, în timp ce 12,9% sunt în clasa a V-a de pretabilitate.  

Tabel nr. 9: Repartizarea terenurilor agricole pe clase de pretabilitate, 2009 

Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V 
Folosinţă 

ha % ha % ha % ha % ha % 

Arabil - - 5856 35 26593 45,7 62538 43,6 8422 26,2 
Păşuni şi fâneţe - - 10384 62,1 27785 47,7 65908 46,2 21604 67,3 
Vii - - 216 1,3 1344 2,3 5696 4 980 3 
Livezi  - - 267 1,6 2489 4,3 9061 6,2 1125 3,5 

Total (pe clase 
de terenuri) 0 0 16723 6,7 58211 23,3 143203 57,1 32131 12,9 

Sursa: Raport anual privind starea factorilor de mediu,  APM Gorj, 2010 

Pretabilitatea – capabilitatea solurilor din judeţul Gorj la anumite folosinţe agricole 

Clasa II-a Terenuri cu limitări reduse (cu note de bonitare între 61- 80 puncte) datorate 
texturii luto-nisipoase, reacţiei slab alcaline, eroziunii slabe, excesului de umiditate periodic. Sunt 
terenuri de calitate bună cu limitări reduse, iar pericolul de degradare a solului sau deficienţele existente 
pot fi înlăturate prin tehnologii curente. În judeţul Gorj terenurile cu astfel de caracteristici au o 
suprafaţă de 16723 ha, reprezentând 6,7% din total. 

Clasa III-a Terenuri cu limitări sau restricţii mijlocii (cu note de bonitare între 41- 60 
puncte), reprezentând soluri cu reacţie moderat şi puternic alcalină, afectate de eroziune de la slab la 
moderat, sunt terenuri de calitate mijlocie care prezintă limitări moderate ce reduc gama culturilor 
agricole şi necesită pentru prevenirea degradărilor măsuri de amenajare şi ameliorare menite să 
atenueze sau să prevină efectele factorilor ce provoacă degradarea. Acestea reprezintă 23,3% din 
terenurile din judeţ, însumând 58221 ha. 

Clasa IV Terenuri cu limitări şi restricţii mari (cu note de bonitare între 21-40 puncte) 
reprezentând 143203 ha, adică 57,1% din totalul terenurilor din judeţ. Include soluri hidromorfe şi 
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hidrohalomorfe, soluri cu eroziune puternică şi foarte puternică, cu însuşiri fizico-chimice nefavorabile. 
Sunt terenuri cu pretabilitate slabă şi limitări severe care determină diminuări apreciabile şi în mod 
sistematic a recoltelor agricole. Pentru asigurarea unor recolte sigure sunt necesare măsuri intensive de 
amenajare şi ameliorare. 

Clasa V-a Terenuri cu limitări şi restricţii severe (cu note de bonitare între 1-20 puncte) ce 
înglobează soluri afectate de eroziune puternică şi excesivă, alunecări, exces de umiditate stagnant, 
reprezentând 12,9% din total. Sunt terenuri de calitate foarte slabă şi prezintă risc de antrenare pe 
versant a îngrăşămintelor, fiind nepretabile în condiţii de neamenajare pentru culturile de câmp, vii, 
livezi. Pentru a fi luate în cultură necesită măsuri de amenajare şi ameliorare speciale complexe. 

 executarea de biloane de pământ pentru reţinerea apei pe versanţii cu panta lină şi uniformă; 

 executarea de biloane înclinate pentru dispersarea şi evacuarea apei; 

 realizarea benzilor înierbate pe versanţi cu pante uniforme; 

 realizarea de canale de coastă de nivel sau înclinate, cu debuşee naturale sau artificiale de 
evacuare a apelor, în funcţie de panta şi tipul solului; 

 înfiinţarea unor benzi de arbuşti fructiferi pe panta din amonte a drumurilor orientate pe 
curbele de nivel; 

 realizarea, din desfundarea terenului pe pante de peste 25%, de terase cu platforma 
orizontală, consolidate prin înierbare sau cu brazde de iarbă; 

 realizarea de terase cu platforma orizontală sau înclinată, cu taluze consolidate cu ziduri de 
piatră. 

În scopul prevenirii şi combaterii eroziunii solului în plantaţiile de pomi, se recomandă: 

 orientarea rândurilor de pomi pe curbele de nivel şi executarea araturilor în această 

 direcţie; 

 în plantaţii tinere, în zonele umede şi acolo unde exista soluri mai fertile, se vor intercala 
între rândurile de pomi culturi de plante bune şi foarte bune protectoare; 

 realizarea de benzi înierbate pe versanţii cu pante uniforme, la distanţe diferite, în funcţie de 
pantă; 

 înierbarea întregii suprafeţe, cu executarea lucrărilor solului numai în jurul pomilor; 

 realizarea canalelor de coastă pentru evacuarea apelor, de la pante de peste 10%, în 
regiunile umede; 

 executarea manual sau mecanic de terase continue cu platforma orizontală; 

 în cazul terenurilor frământate cu soluri grele şi pante de peste 15%, precum şi cele uşoare 
sau mijlocii şi înclinate, se vor realiza terase individuale orizontale. 

Pe terenurile afectate de eroziuni şi alunecări de teren indiferent de cauza acestora se 
recomandă întocmirea hărţilor de risc la alunecări de teren (conform Legii 575/2001 de aprobare a 
P.A.T.N. – Zone de risc natural) mai ales în zone în care există elemente importante supuse riscului şi 
declararea acestora ca ”zone de risc la alunecări de teren”. 

În general, în zonele de risc, pentru prevenirea eroziunii sunt necesare măsuri speciale elaborate 
şi planificate la nivel local, de fermă, de parcelă, punctând zonele de risc ridicat la scurgere. Detalierea 
pe areale a intervenţiilor necesare prin care se va stabili menţinerea folosinţei actuale sau schimbarea 
modului de utilizare a terenurilor agricole, precum şi măsurile concrete necesare pe fiecare areal se va 
realiza, pe baza unor studii de specialitate, în cadrul documentaţiilor de urbanism ce se vor elabora 
ulterior P.A.T.J. Aceste intervenţii vor fi în acord cu prevederile Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004, cu ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (art.80, 81 şi 100). 

În concluzie pentru îmbunătăţirea capacităţii productive a terenurilor agricole se propun măsuri 
de reducere a efectelor factorilor limitativi ai calităţii solului şi de valorificare a sistemelor de 
îmbunătăţiri funciare existente. Câteva dintre măsurile care trebuie aplicate urgent sunt: corectarea 
reacţiei acide, promovarea lucrǎrilor de combatere a excesului de umiditate de naturǎ freaticǎ şi de 
naturǎ stagnantǎ, reglarea cantităţii de humus din sol, combaterea eroziunii solurilor etc. 

C.1.2.4. VALORIFICAREA PRODUCŢIEI AGRICOLE 

Restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor agricole 
este necesară având în vedere că pentru judeţ agricultura a reprezentat o activitate importantă. În acest 
sens se propune dezvoltarea unor centre de colectare şi procesare/semiprocesare a produselor agricole 
vegetale şi animale. 

Criteriile avute în vedere la identificarea localităţilor în care se pot amplasa asemenea centre au 
fost: situarea în zone cu activitate agricolă vegetală şi/sau zootehnică intensă şi diversificată, situarea în 
zone rurale sărace, în care industria este foarte redusă, şi pentru care valorificarea produselor agricole 
trebuie să reprezinte o şansă de revitalizare, accesibilitate ridicată legată de amplasarea pe drum 
naţional (sau în imediata apropiere a acestuia); se propun localităţile: Bumbeşti-Jiu, Novaci, Tismana, 
Aninoasa, Bălăneşti, Bâltenui, Bumbeşti- Piţic, Ciuperceni, Dăneşti, Godineşti, Hurezani, Jupâneşti, 
Logreşti, Negomir, Peştişani, Săuleşti, Slivileşti, Teleşti, Ţânţăreni. 

Pentru valorificarea mai eficientă a producţiei agricole se propune îmbunătăţirea marketingului 
produselor agricole. 

 

C.1.3. OBIECTIVE REFERITOARE LA SILVICULTURĂ 
Pădurea reprezintă una din resursele naturale de mare importanţă a judeţului Gorj având o dublă 

valoare economică şi ecologică. Producerea materiei lemnoase şi a altor produse specifice conferă 
pădurii un rol important în dezvoltarea economică şi socială şi în protecţia şi conservarea mediului. 

Fondul forestier ocupă o suprafaţă de 274 711 ha (ceea ce îl situează pe locul 3 în ţară din punct 
de vedere al gradului de împădurire, după judeţele Suceava şi Vâlcea). Din această suprafaţă 231.584 
ha (84,6%) este administrată de F.S. Tg. Jiu prin 13 ocoale silvice şi 42.284 ha de F.S. din judeţele 
învecinate (Caraş-Severin şi Mehedinţi). 

Conform raportului de mediu 2010 al APM Gorj în judeţ la nivelul anului 2009, Direcţia Silvică 
Gorj administra un fond forestier în suprafaţa totală de 117.475 ha. Corespunzător obiectivelor social-
economice şi ecologice pădurile din judeţul Gorj îndeplinesc următoarele funcţii: 
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 Grupa I – păduri cu funcţii speciale de protecţie a apelor, a solului, a climei şi obiectivelor 
de interes naţional, păduri recreative, păduri de ocrotirea genofondului şi ecofondului, 
precum si păduri declarate monumente ale naturii şi rezervaţii; Suprafaţa pădurilor de grupa 
I, 62.880 ha.  

 Grupa a-ll-a – păduri cu funcţii de producţie şi protecţie, în care se urmăreşte să se realizeze 
în principal masa lemnoasă de calitate superioară şi alte produse ale pădurii şi protecţie 
calitativă a funcţiilor de mediu. Suprafaţa pădurilor de grupa a-II-a, 55.261ha. 

Strategia de dezvoltare a silviculturii cuprinde obiective privind consolidarea patrimoniului 
forestier, exploatarea raţională a resurselor pădurii şi creşterea rolului pădurilor în protecţia şi 
conservarea mediului. 

Principalele direcţii de acţiune care vizează dezvoltarea durabilă a silviculturii sunt: 

Conservarea fondului forestier prin: 

 păstrarea integrităţii fondului forestier public şi privat; 

 gospodărirea unitară a pădurilor prin aplicarea regimului silvic tuturor pădurilor (de stat sau 
ale proprietarilor particulari); 

Acţiuni silvotehnice amenajistice privind: 

 extinderea regenerării naturale a pădurilor folosindu-se tratamente intensive (cu o perioadă 
lungă sau continuă de regenerare); 

 reconstruirea  pădurilor  necorespunzătoare  din  punct  de  vedere  economic  şi ecologic; 

Acţiuni privind ajustarea structurală a silviculturii prin: 

 optimizarea suprafeţei de fond forestier administrată de ocoale silvice, brigăzi şi cantoane 
în raport cu gradul de încărcare cu lucrări a personalului; 

 exploatarea unui volum anual de masă lemnoasă care să nu depăşească posibilitatea anuală 
de exploatare a pădurilor; 

 creşterea producţiei şi diversificarea valorificării produselor accesorii, respectiv fructe de 
pădure, plante medicinale, ciuperci etc., precum şi optimizarea efectivelor de vânat în raport 
cu bonitatea fondurilor de vânătoare; 

 protejarea pădurilor împotriva inundaţiilor, a braconajului, a furturilor de masă lemnoasă 
etc. prin intensificarea pazei; 

Acţiuni de natură ecologică şi de protecţie a mediului: 

 conservarea biodiversităţii pădurilor la nivel de biotopuri, specii, ecosisteme şi peisaje. 

 

 

 

 

 

C.2 OBIECTIVE ALE INDUSTRIEI 

La nivelul judeţului Gorj industria s-a dezvoltat cu precădere pe baza valorificării resurselor 
naturale locale cum ar fii cărbune (lignit), hidrocarburi, materiale de construcţii, lemn şi a unor produse 
agricole, acestea fiind la baza apariţiei anumitor tipuri de activităţi integrate din domeniul energetic 
(exploatarea lignitului şi utilizarea lui în termocentrale pentru producerea de energie electrică şi 
termică; producţia de maşini şi utilaje, piese de schimb pentru industria extractivă şi energetică), 
materialelor de construcţii (utilizarea calcarului în industria cimentului şi  a argilei refractare pentru 
obţinerea cărămizilor refractare), masei lemnoase (fabrici de prelucrare a lemnului provenit din 
exploatările forestiere) etc. 

Prin volumul de activitate realizat s-au dezvoltat ramuri reprezentative în industria naţională, 
judeţul Gorj ocupând locul 1 pe ţară la extracţia şi prepararea cărbunelui (peste 71% din producţia de 
lignit şi 84% din producţia de lignit a Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia) şi de asemenea locul 1 
pe ţară la producţia de energie electrică. De asemenea, judeţul Gorj contribuie la producţia de gaze 
naturale a ţării cu 20% iar la cea de petrol cu 6%. De altfel ramurile industriale integrate din domeniul 
energetic sunt cele mai reprezentative în structura producţiei industriale a teritoriului judeţean. 

Obiectivul specific general al strategiei de dezvoltare a sectorului industrial îl reprezintă 
creşterea competitivităţii industriei. 

Industria are un rol important în realizarea şi menţinerea unui ritm adecvat de creştere 
economică a judeţului Gorj. Datorită contribuţiei majore în procesul dezvoltării, industria va fi şi în 
viitor unul din principalele sectoare ale economiei vâlcene. 

Creşterea competitivităţii industriei nu trebuie privită ca un proces de exploatare a avantajelor pe 
termen scurt, ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investiţii de capital şi 
pe procese de cercetare-dezvoltare-inovare. 

Creşterea performanţelor economice şi afirmarea rolului judeţului Gorj în spaţiul naţional se 
propune a se realiza în condiţiile diversificării activităţilor industriale, restructurării cu succes a 
industriilor aflate în dificultate şi susţinerii celor în creştere sau cu potenţial de dezvoltare. 

Accentuarea investiţiilor destinate retehnologizării infrastructurii energetice 

Având în vedere rolul capital deţinut de judeţul Gorj în acest sector, creşterea competitivităţii 
sectorului energetic trebuie să reprezinte un obiectiv esenţial al economiei  judeţene şi regionale. 

Pentru dezvoltarea întreprinderilor este necesară susţinerea investiţiilor productive (utilaje şi 
tehnologii noi) care să permită adaptarea producţiei la cerinţele pieţei unice europene. Se va urmări 
achiziţionarea de echipamente cu eficienţă energetică ridicată şi nepoluante, contribuind atât la 
reducerea consumului de energie în sectorul productiv românesc, cât şi la reducerea poluării mediului.  

Încurajarea viabilităţii economice 

Viabilitatea economică şi financiară constituie ţinta principală a procesului care vizează 
îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor industriale din judeţul Gorj. De asemenea, în cazul 
restrângerii activităţii sau lichidării unor întreprinderi se are în vedere influenţa în amonte şi aval din 
circuitul economic, pentru ca să fie preîntimpinate posibile efecte negative în procesul de producţie al 
altor întreprinderi industriale. 
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Încurajarea dezvoltării  IMM-urilor 

Susţinerea dezvoltării IMM-urilor prin facilitarea accesului la surse de finanţare şi serviciile de 
asistenţă, consultanţă, şi informare are un rol deosebit de important în creşterea competitivităţii 
economice. 

Finanţarea microîntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuării procesului de restructurare şi 
redresare economică a zonelor aflate în declin, îndeosebi a oraşelor mici, întrucât acestea creează locuri 
de munca şi au flexibilitatea necesară să se adapteze cerinţelor unei economii de piaţă dinamice. 

Creşterea cantitativă cât şi cea calitativă a sectorului IMM va duce la creşterea ponderii, încă 
insuficientă, a IMM în PIB. Sectorul IMM este poate cel mai afectat, având o structură care denotă o 
orientare destul de redusă către activităţi productive. 

Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene vor acorda facilităţi unor IMM.-uri care 
prelucrează materii prime locale în zonele izolate (în nordul judeţului) şi totodată valorificarea 
tradiţiilor locale, cu referire în mod special la prelucrarea lemnului, a laptelui, a lânii şi a fructelor de 
pădure. 

Cristalizarea unor relaţii de natură economică capabile să formeze baza viitorilor poli 
industriali viabili 

Administraţia publică judeţeană şi locală va acorda atenţie popularizării specificului industrial al 
judeţului ţi posibilităţilor de dezvoltare a unor poli industriali intercomunali. 

Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi 

Acordarea de sprijin pentru investiţii de capital în sectorul privat se va realiza prin investiţii in   
instalaţii, echipamente, utilaje, maşini, aparatură, etc; sprijinirea întreprinderilor prin achiziţionarea de 
echipamente şi tehnologii moderne pentru activităţi de producţie, servicii (cu excepţia celor ce nu sunt 
finanţabile pe FEDR), construcţii; achiziţionarea de sisteme IT (echipamente şi soft); relocalizarea în 
structuri de afaceri; extindere/reabilitare/amenajare spaţii industriale de producţie; activităţi specifice de 
dezvoltare industrială. 

Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi care intenţionează să-şi dezvolte afacerea prin aplicaţii în 
cadrul programelor de finanţare externă prin consultanţă de specialitate şi informare corectă asupra 
condiţiilor de accesare a programelor. 

Servicii de consultanţă furnizată IMM-urilor pentru îmbunătăţirea sistemelor de 
management 

Necesitatea acestei direcţii de intervenţie a avut în vedere problemele legate de abilităţi slabe de 
marketing, antreprenoriale şi manageriale; capacitate scazută de atragere a investiţiilor străine directe, 
reţea de sprijinire a afacerilor slab dezvoltată, capacitate slabă de consultanţă. 

Înfiinţarea şi dezvoltarea asociaţiilor profesionale 

Necesitatea acestei direcţii de intervenţie a avut în vedere problemele legate de abilităţi slabe de 
marketing, antreprenoriale şi manageriale; capacitate scazută de atragere a investiţiilor străine directe, 
reţea de sprijinire a afacerilor slab dezvoltată, capacitate slabă de consultanţă. 

 

Reabilitarea fostelor zone industriale 

Amenajarea şi reabilitarea zonelor industriale se va realiza prin reconstrucţia ecologică a 
terenurilor degradate şi ameliorarea stării de calitate a solurilor. Motivul pentru reabilitarea siturilor 
industriale poluate şi neutilizate constă în revigorarea zonelor respective, prin depoluarea propriu-zisă a 
zonelor, introducerea acestora în circuitul economic, modernizarea lor astfel încât să devină atractive 
pentru investitori, şi adecvate pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi, de asemenea, înfiinţarea de noi 
structuri de sprijinire a afacerilor. Printre măsuri se remarcă inventarierea terenurilor contaminate, 
degradate şi cu alte deficienţe; fundamentarea măsurilor de reconstrucţie ecologică a solurilor poluate 
cu metale grele; fundamentarea ştiinţifică a recultivării haldelor din exploatările miniere la zi; 
modernizarea tehnologiilor de refacere a mediului 

Cursuri de recalificare profesională  

Măsurile de pregătire şi reconversie a forţei de muncă în ramurile specifice zoneivor avea în 
vedere  însuşirea de noi abilităţi,  perfecţionarea şi specializarea în muncă pentru flexibilizarea forţei de 
muncă,  echilibrarea cererii şi ofertei pe piaţa forţei de muncă. 

Crearea unor noi locuri de muncă 

Măsurile vor viza crearea de oportunităţi diversificate de angajare, atât pentru populaţia  urbană, 
cât şi rurală, creşterea spiritului antreprenorial prin acordarea de facilităţi de către autorităţi, apariţia de 
activităţi industriale în urma iniţiativelor asociaţiilor profesionale. 

C.3 OBIECTIVE REFERITOARE LA TURISM 

Obiectivul general al strategiei aplicate în domeniul turismului îl reprezintă elaborarea unei 
politici de dezvoltare a turismului în viziune sistemică pentru asigurarea valorificării optime a 
resurselor turistice de care dispune judeţul Gorj cu scopul ca  în viitor acesta să aibă un rol important în 
economia judeţului. De asemenea, politica de dezvoltare a turismului va include şi o activitate de 
promovare realizată cu scopul de a atrage un număr cât mai mare de turişti şi implicit de a creşte 
ponderea turismului la formarea PIB. 

Economia judeţului Gorj a înregistrat în ultimii ani importante schimbări structurale şi 
funcţionale (reducerea importanţei industriei în economia judeţului în urma aplicării procesului de 
restructurare economică, reorientarea unei părţi importante a populaţiei spre sectorul agricol şi noua 
tendinţă de dezvoltare a activităţii turistice, predominant manifestată prin turism rural şi montan). În 
acest context, este necesară estomparea efectelor negative ale procesului de restructurare economică 
(reducerea numărului locurilor de muncă, diminuarea veniturilor pe cap de familie şi implicit scăderea 
nivelului de trai, posibilităţi reduse de angajare a populaţiei disponibilizate şi chiar a populaţiei tinere în 
căutarea primului loc de muncă ca urmare a lipsei unor programe de dezvoltare).  

Propunerile de dezvoltare a domeniului turismului în judeţul Gorj sunt menite să contribuie la 
diversificarea economiei prin crearea cadrului favorabil pentru dezvoltarea activităţii turistice, 
asigurându-se în acelaşi timp şi o susţinută activitate de promovare a judeţului ca o destinaţie turistică 
atractivă care va putea concura cu alte zone turistice naţionale şi internaţionale. 

Strategia de dezvoltare a turismului în judeţul Gorj se aliniază măsurilor de dezvoltare a 
turismului românesc prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, precum şi obiectivelor 
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Strategiei de Dezvoltare Regională 2007-2013 care stabilesc ca prioritate regional sectorul turismului. 

Dată fiind importanţa activităţii turistice în dinamizarea economiei judeţului Gorj, se va 
prevedea totodată o valorificare a resurselor turistice prin asigurarea unui perfect echilibru între 
creşterea economică şi conservarea patrimoniului turistic natural şi cultural, menit să asigure o 
dezvoltare armonioasă, capabilă să satisfacă atât cerinţele actuale, cât şi cele de perspectivă. 

Obiectivele majore ale strategiei de dezvoltare a turismului sunt:  

 promovarea judeţului Gorj ca destinaţie turistică de importanţă naţională şi crearea unei 
mărci turistice proprii 

 realizarea unor parteneriate atât pe plan local, cât şi la nivel regional pentru dezvoltarea 
turismului. 

Acţiunile promoţionale din domeniul turismului, la fel ca în celelalte sectoare economice, au ca 
obiectiv principal, pe de o parte atragerea de noi clienţi, pe de altă parte, fidelizarea clienţilor vechi. 
Însă, comunicarea şi promovarea în turism îmbracă forme particulare comparativ cu alte domenii 
economice datorită caracteristicilor produsului turistic compus dintr-un ansamblu de servicii. Imaginea 
turistică a unei destinaţii stă la baza formării de atitudini pozitive sau negative şi poate influenţa decizia 
de cumpărare a unui produs turistic (Giordana F., 2004, p. 57). 

Crearea unei imagini pozitive a unei destinaţii turistice presupune iniţial creionarea aspectelor 
particulare ale zonei (frumuseţea cadrului natural, tradiţiile, gastronomia locală), care sunt corelate şi cu 
cerinţele cererii, urmând ca aceste elemente să fie transformate în simboluri. Imaginea simbol prin 
elementele sale cheie are o importanţă fundamentală în promovarea imaginii unei destinaţii turistice  

(Dumbrăveanu, D., 2004, p. 232). 

Posibilitatea practicării mai multor tipuri şi forme de turism (montan, rural, cultural) sugerează 
imaginea judeţului Gorj din punct de vedere al valorilor sale peisagistice, culturale şi istorice. Aceste 
elemente trebuie surprinse în acţiunea de promovare a judeţului ca destinaţie turistică deoarece 
sugerează posibilităţile multiple de petrecere a timpului liber şi promovează în acelaşi timp o imagine 
pozitivă şi atractivă care poate atrage atenţia turiştilor asupra zonei ca destinaţie de vacanţă.  

Datorită extensiunii spaţiale deosebite, judeţul Gorj se bucură de o mare varietate de spaţii 
turistice şi de o diversitate de obiective turistice oferind o paletă largă de activităţi de petrecere a 
timpului liber. Spre deosebire de alte zone în cadrul cărora se desfăşoară o singură formă de turism 
strict legată de potenţialul predominant natural (litoral, spaţiul montan) sau antropic (un oraş), 
extensiunea spaţială a judeţului şi mai ales suprapunerea acesteia pe variate forme de generează o 
diversitate de resurse aparţinând atât potenţialului natural cât şi celui cultural-istoric care pot atrage 
turişti cu motivaţii variate. 

Acţiunea de promovare turistică ar trebui realizată la nivelul autorităţilor judeţene deoarece 
implică costuri relativ mari şi ar trebui să fie susţinută şi de centrele de informare turistică prezăvute a 
se amenaja în locaţiile cele mai importante din judeţ ca trafic turistic sau importanţă turistică. 

Modalităţile de promovare turistică sunt variate, dar atenţia trebuie concentrată pe acelea care au 
un impact deosebit de mare. Astfel, la nivel naţional formele de promovare cle mai “vizibile” pot fi 
suporturi publicitare difuzate în mediul audio-vizual, accentul fiind pe imagini, iar discursul să fie 

sintetic. Suportul publicitar difuzat în televiziune poate îmbrăca şi forma unui material video publicitar-
documentar despre Judeţul Gorj care să fie prezentat în cadrul unei emisiuni cu tematică turistică. 

Promovarea turistică a judeţului se poate realiza şi în principalele cotidiene şi reviste. Există şi  
o presă de specialitate ce are un rol deosebit în activitatea de promovare: “România Turistică”, 
“România Pitorească”, “Vacanţe şi călătorii”, “Vacanţe la ţară”, “Ziua turistică”. 

“Vacanţe la ţară” este  o revistă editată lunar de ANTREC (Asociaţia Naţională de Turism 
Rural, Ecologic şi Cultural) care are ca principal scop promovarea destinaţiilor turistice rurale din 
România. Fiecare ediţie a revistei este dedicată unei destinaţii turistice rurale surprinzând în mod 
organizat şi sintetic atracţiile turistice ale zonei selectate, infrastructura turistică, prezentarea 
modalităţilor de petrecere a timpului liber (ex. sunt promovate festivalurile din judeţul Gorj: Festivalul 
Castanelor - Polovragi, Răciturilor din satul Peştişani care presupune organizarea unui concurs 
gastronomic profilat pe mâncărurile tradiţionale realizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă). 

De asemenea, o formă nouă de promovare a unei destinaţii turistice se poate realiza sub forma 
paginilor web. Pentru promovarea judeţului Gorj ca destinaţie turistică internaţională cea mai bună 
opţiune ar fi participarea la târgurile de turism internaţionale.  

În susţinerea activităţii de promovare turistică a judeţului Gorj va fi necesară şi montarea unor 
indicatoare rutiere care să faciliteze accesul către principalele obiective turistice locale. Continuându-se 
acţiunea începută de C.J. Gorj de amplasare la intrările în judeţ a unor panouri cu harta turistică a 
Gorjului, se recomandă realizarea şi amplasarea unor panouri asemănătoare care să prezinte harta şi 
potenţialul principalelor localităţi turistice din judeţul Gorj. Pe aceste panouri vor fi marcate traseele 
turistice locale, obiectivele turistice importante; ieşirile din localitate către diferite obiective turistice 
importante din judeţ (Studiul pentru valorificarea potenţialului turistic al judeţului Gorj, p. 256). 

O politică de promovare turistică trebuie să se construiască în jurul unei  mărci pe baza căreia se 
identifică un anumit areal ca destinaţie turistică. Totodată, o marcă asigură identitatea unei destinaţii 
turistice deoarece face trimiteri la istoria, cultura şi tradiţiile sale.  

Datorită aspectelor comune de ordin istoric şi cultural ale judeţului Gorj cu regiunea din care 
face parte, construirea mărcii turistice ar putea surprinde simbolic apartenenţa acestuia în limitele 
regiunii: marca Gorj-Oltenia.  

În ceea ce priveşte al doilea obiectiv major, promovarea parteneriatelor cu participarea 
autorităţilor publice, mediului universitar, societăţii civile şi sectorului privat este necesară pentru 
crearea unei viziuni pentru o dezvoltare durabilă. Preocuparea administraţiilor locale privitor la 
creşterea atractivităţii turistice zonale prin revitalizarea şi revigorarea mediului de afaceri şi atragerea 
de investiţii prin asigurarea unor facilităţi de ordin fiscal, ar putea genera un efect benefic comunităţii 
locale prin ridicarea nivelului calitativ al standardului de viaţă.  

Se pot iniţia acţiuni de valorificare a arhitecturii tradiţionale prin cointeresarea proprietarilor în 
păstrarea, reabilitarea şi integrarea în circuitul turistic a gospodăriilor tradiţionale, precum şi a caselor 
negustoreşti şi boiereşti. 

Se pot dezvolta parteneriate între agenţiile de turism şi artizanii locali prin organizare de 
prezentări ale tradiţiilor şi meşteşugurilor locale moştenite în localităţile care încă desfăşoară 
meşteşuguri tradiţionale. 
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În vederea realizării dezideratelor exprimate anterior privind dezvoltarea domeniului turismului 
în judeţul Gorj, principalele obiective specifice prevăzute a fi îndeplinite pe termen scurt şi mediu sunt 
următoarele: 

C.3.1. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA OFERTEI TURISTICE 
Acest obiectiv reprezintă o prioritare în planul de dezvoltare a turismului la nivelul judeţului 

Gorj şi se propune a fi îndeplinit printr-o serie de măsuri: 

Valorificarea turistică a părţii nordice a judeţului Gorj ca acţiune prioritară în dinamizarea 
economie agropastorale şi în stabilizarea populaţiei tinere din spaţiul rural prin dezvoltarea 
activităţilor non agricole (turism rural şi agroturism).  

Această măsură trebuie să presupună o identificare a satelor din partea nordică a judeţului cu 
posibilităţi de producţie şi valorificare de produse naturale /ecologice şi care prezintă totodată un 
potenţial turistic natural şi cultural. În ceea ce priveşte cel de al doilea criteriu de identificare a satelor, 
este necesară elaborarea unei clasificări a satelor turistice. Unele aşezări rurale din judeţul Gorj au fost 
identificate şi selectate  printre cele 118 sate reprezentative ale României care au fost introduse în 
circuitul turistic intern şi internaţional la cererea Ministerului Turismului, Centrului de Cercetare pentru 
Promovarea Turistică Internaţională în anul 1972.  Un an mai târziu au fost declarate experimental 14 
sate turistice între care se număra şi Tismana din Gorj (în acea perioadă având statut de aşezare rurală) 
(Glăvan, 2003, Cândea, Simon, Tătaru, 2007). La nivel naţional a fost realizată şi o clasificare a satelor 
turistice luând în considerare criterii complexe care fac trimitere la tipurile de resurse turistice şi la 
infrastructură (valoare etnografică, ocupaţii tradiţionale, dotări de infrastructură generală şi edilitară, 
potenţial turistic, poziţia geografică şi accesibilitatea, calitatea mediului înconjurător (Glăvan 2003, 
Cândea, Simon,Tătaru, 2007). Această ierarhizare recunoscută la nivel naţional a fost particularizată şi 
abordată pe structura patrimoniului turistic şi edilitar al zonei nordice a judeţului Gorj, fiind identificate 
9 categorii principale de sate turistice:  

 sate climaterice şi peisagistice reprezentate de majoritatea satelor din arealul analizat 
datorită poziţionării lor într-un cadrul pitoresc, conferit şi de proximitatea  spaţiului montan, 
majoritatea satelor fiind situate în zonele de contact dintre munţi şi depresiunile subcarpatice 
şi între depresiuni şi dealuri (Pocruia – Tismana, Runcu, Baia de Fier). Acestea beneficiază 
şi de un cadru climatic favorabil neafectat de poluare şi prezintă forme de tratament  naturist 
(bioclimatul sedativ-indiferent, de cruţare, bioclimatul tonic stimulent de munte). 
Poziţionarea acestor localităţi rurale este strict legată de existenţa elementelor de cadru 
natural spectaculoase (peşteri, chei, abrupturi, platouri folosite ca puncte de belvedere) ce au 
o răspândire izolată la nivelul judeţului Gorj.  

 sate balneare: susţin turismul balnear de importanţă locală şi mai rar regională, bazându-se 
pe o serie de “resurse turistice” exploatate şi valorificate: prezenţa apelor minerale au 
permis dezvoltarea staţiunii balneoclimaterice Săcelu. 

 sate etnofloclorice grupează aşezările rurale, care deţin un fond etnografic, de valoare 
inestimabilă, reprezentat prin muzee etnografice, arhitectură populară de excepţie, port 
tradiţional şi folclor. Prezintă două subtipuri : 

- sate turistice pentru arhitectură tradiţională: sunt reprezentate de aşezările rurale în 
care şi astăzi se pot admira gospodării tradiţionale cu specific local; de regulă, au pe 

teritoriul lor muzee etnografice sau colecţii etnografice săteşti: Curţişoara, Leleşti, 
Arcani, Dobriţa (Runcu) 

- sate cu manifestări folclorice deosebite: Padeş, Runcu, Leleşti, Peştişani, sate în 
care se practică vechi meşteşuguri ale artei şi creaţiei populare : Găleşoaia – olărit, 

 sate turistice cu monumente istorice, de artă şi arhitectură cu valoare de excepţie: 
Polovragi, Lainici, Schela, Crasna; 

 sate cu obiective de interes ştiinţific dispun de diferite tipuri de rezervaţii naturale care, prin 
inedit şi unicitate, frumuseţe, atrag numeroşi turişti: Baia de Fier, Polovragi, Pocruia, 
Peştişani, Leleşti. 

 sate pescăreşti şi cinegetice sunt răspândite predominant la limita dintre dealurile 
subcarpatice şi zona montană (masivul Vâlcan) areale caracterizate de un grad ridicat de 
împădurire şi de un fond cinegetic bogat (Stăneşti, Curpen, Runcu, Muşeteşti, Pajiştile) ; de 
asemenea, arealul nordic al judeţului Gorj este caracterizat şi printr-o mare densitate a 
reţelei de râuri, la care se adaugă acumulările de ape (unele pentru piscicultură : ex. 
acumularea piscicolă Valea Mare), amenajate pe râurile principale care favorizează 
dezvoltarea pescuitul sportiv (Padeş, Cerna Sat, Peştişani, Călugăreni, Văleni, Sâmbotin, 
Pleşa). 

 sate turistice agro-pastorale sunt grupate în jurul centrului Novaci: Cernădia, Berceşti, 
Hirişeşti, Pociovalişte, Aniniş, dar sunt situate şi în partea de est submontană a judeţului: 
Muşeteşti, Crasna, Baia de Fier, Polovragi, sau în partea de vest: Runcu, Padeş. În acest tip 
se încadrează, de regulă, satele situate predominant în spaţiul montan al căror profilul 
funcţional este centrat pe creşterea animalelor. Produsele lactate şi din carne pot fi 
valorificate în alimentaţia turiştilor. Pentru divertisment, pot fi organizate vizite ale turiştilor 
în cadrul stânelor pentru a le face cunoscute activităţile care se desfăşoară într-o stână şi 
modul de preparare al produselor lactate. 

 satele turistice pomicole şi viticole sunt situate în cea mai mare parte în zona colinară, 
respectiv în arealul depresiunii Târgu Jiu pânâ la Motru şi Polovragi. Satele turistice 
pomicole tipice sunt situate în Platforma Motrului: Călugăreni, Văleni, Padeş, ş.a. 
Activităţile turistice se pot desfăşura pe toată durata anului, însă apare dezavantajul de 
necorelare a perioadei vacanţelor cu cea de producţie pomi-viticolă de care sunt legate 
numeroase activităţi atractive pentru turişti. 

 sate turistice de week-end datorită poziţionării lor în apropierea centrelor urbane (Tismana, 
Novaci, Bumbeşti Jiu), pot deveni pe perioada sfârşitului de săptămână centre de recepţie a 
turiştilor care doresc să “evadeze” din mediul urban pentru linişte, relaxare, degustarea unor 
produse gastronomice locale. 

Stabilirea tipologiei satelor turistice se bazează pe evidenţierea specificului localităţilor rurale 
din arealul nordic al judeţului Gorj. Deşi clasificarea prezentată anterior s-a realizat cu scopul de a 
contura o tipologie a satelor turistice la nivel naţional, cu toate acestea sunt o serie de sate care nu 
prezintă caracteristici tranşante, acelaşi tip putând cuprinde caracteristici specific celorlalte tipuri: ex. 
satele Peştişani şi Runcu sunt încadrate într-un peisaj natural atractiv, dar pot fi incluse şi în categoria 
satelor etnofolclorice datorită elementelor de arhitectură şi a celor folclorice bogat reprezentate, iar 
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satele  Baia de Fier şi Polovragi sunt în acelaşi timp pastorale, peisagistice (situate într-o zonă cu un 
bogat relief carstic) şi au pe teritoriul lor monumente istorice, de artă şi arhitectură. 

Această clasificare este necesară în scopul promovării în fiecare localitate a celor mai adecvate 
forme de turism atât în funcţie de potenţialul turistic şi vocaţia specifică pe plan local cât şi de 
principalele motivaţii şi opţiuni ale categoriilor de turişti (Măsuri de dezvoltare strategică în domeniul 
turismului judeţului Gorj – orizont  2030, p. 2). 

Turismul rural ar putea contribui la stabilitatea economico-socială a satelor, prin crearea şi 
diversificarea locurilor de muncă, de care vor putea beneficia şi persoanele disponibilizate din sectorul 
mineritului şi femeile cu avantajul că participarea femeilor în procesele de dezvoltare a turismului rural 
poate ajuta la echilibrarea puterii economice în gospodăriile şi comunităţile rurale, adesea cu 
considerabile implicaţii casnice şi culturale (Hall, 2000). 

Dezvoltarea unei oferte turistice originale prin înscrierea în circuitul turistic a elementelor de 
cultură locală (turism cultural, istoric, religios).  

Această măsură se poate realiza prin valorificarea optimă şi diferenţiată a patrimoniului cultural 
al  judeţului Gorj care marchează individualizarea unor  elemente particulare care fac trimitere la 
cultura şi istoria judeţului. Unele dintre atracţiile turistice culturale din cadrul judeţului Gorj sunt unice 
pentru regiunea Olteniei: complexul sculptural în aer liber al lui Constantin Brâncuşi, situri arheologice 
(Bumbeşti-Jiu, Polovragi), cule-case fortificate (cula Cornoiu-Curţişoara, Siacu-Slivileşti, Groşerea-
Aninoasa), mănăstiri (Tismana, Lainici, Polovragi, Vişina, Tg. Cărbuneşti), etc. Acestea din urmă ar 
putea asigura o ofertă turistică originală, distinctivă faţă de alte oferte turistice de la nivelul ţării noastre 
şi  câştigarea unei poziţii importante a judeţului Gorj între destinaţiile turistice culturale deja consacrate 
ale României. 

Pentru implementarea acestei măsuri este necesară o acţiune de valorificare a resurselor 
culturale care în prezent nu sunt amenajate pentru vizitare. În acest sens se poate aminti castrul roman 
şi aşezarea civilă Bumbeşti, cel mai reprezentativ monument al antichităţii din judeţul Gorj, care poate 
fi pus în valoare prin conservarea in situ  a castrului, a unor porţiuni din aducţiuni, băi termale, locuinţe, 
ateliere diverse, amenajarea unor spaţii cu exponate şi amplasarea de panouri descriptive cu informaţii 
pentru turişti (Măsuri de dezvoltare strategică în domeniul turismului judeţului Gorj – orizont  2030, 
p.7). Alte obiective culturale care ar putea fi înscrise în circuitul turistic se pot aminti: înfiinţarea la 
Runcu a casei memoriale a artistei Maria Apostol, amenajarea ca punct de interes turistic a cuptoarelor 
de var din zona Vărărie-Cheile Sohodorului, la Baia de Fier propunea amenajării unui muzeu în aer 
liber al meşteşugurilor populare locale în zona cuptoarelor cu var, cu exponate tradiţionale: joagăr pe 
apă, piuă, moară, cuptoare de var, biserică de lemn (prin mutarea şi strămutarea bisericii din Grui) 
(Măsuri de dezvoltare strategică în domeniul turismului judeţului Gorj – orizont  2030, p.6-7, p.8). 

Valorificarea patrimoniului turistic natural (speoturism, turism montan, turism balnear). 

Favorabilitatea cadrului natural al judeţului Gorj (diversitatea geologică şi a unităţilor de relief) 
permite practicarea unor forme variate de turism: speoturism (Baia de Fier, Bumbeşti-Jiu, Lainici, 
Runcu, Peştişani, Tismana, Padeş), turism montan-schi (Novaci-Rânca), turism balnear (Săcelu). 

Diversificarea formelor de turism la nivelul judeţului se impune ca o condiţie necesară  în 
valorificarea superioară a resurselor turistice naturale şi totodată pentru a asigura o repartiţie uniformă 
în teritoriu a turiştilor cu scopul de a evita aglomerările şi turismul de masă. 

Valorificarea obiectivelor culturale cu caracter de unicat naţional, european sau mondial 
(ex. Ansamblul Sculptural Brâncuşi) prin înscrierea în circuite culturale.  

Ansamblul Scultural Brâncuşi, format din trei componente sculpturale (Masa Tăcerii, Poarta 
Sărutului, Coloana Infinitului) reprezintă unul dintre cele mai importante ansambluri artistice ce aparţin 
sculpturii  universale. Crearea unui centru/muzeu expoziţional Constantin Brâncuşi, ce poate fi 
amenajat pe un teren adiacent parcului Coloanei Infinitului, ar putea valorifica  în mod optim şi alte 
piese ale artistului. 

Crearea unei oferte turistice diversificată şi competitivă prin dezvoltarea unor noi forme de 
turism (turism de aventură, turism de agrement, turism de afaceri, turism de tranzit). 

Cadrul natural deosebit de generos al judeţului Gorj permite desfăşurarea unor activităţi sportive 
cu rol de agrement turistic. În acest sens se pot aminti formele variate ale turismului de 
aventură/extrem: canyoning, rafting, escaladă, zbor cu parapanta şi deltaplanul care se pot practica în 
perimetrele special amenajate în zonele montană şi submontană ale judeţului (Baia de Fier, Novaci, 
Bumbeşti-Jiu-Lainici, Runcu-Cheile Sohodolului, Peştişani, Tismana).  

De asemenea, asocierea unor forme de turism complementare: turism urban-turism de afaceri 
este facilitată de prezenţa elementelor de infrastructură tehnică şi turistică (hoteluri de lux, săli pentru 
conferinţe) predominant în municipiul Târgu Jiu. Se estimează că turismul de afaceri va reprezenta o 
pondere de aproximativ 10% din PIB-ul turistic.  

Turismul de tranzit are o pondere mai redusă la nivelul judeţului, dar se practică de către turiştii 
care preferă mini-vacanţele itinerante. Trebuie avut în vedere transformarea turismului de tranzit în 
turism de sejur desfăşurat sub forma circuitelor culturale.  

Crearea şi lansarea unor programe turistice zonale 

Crearea programelor turistice zonale reprezintă o acţiune deosebit de importantă în dezvoltarea 
turismului în judeţul Gorj deoarece ar asigura valorificarea superioară a elementelor de potenţial turistic 
sub forma circuitelor turistice. De asemenea, aceastea ar prezenta avantajul de a înscrie în circuitul 
turistic şi atracţii de interes local care altfel nu ar fi fost valorificate. 

Programele turistice corect proiectate oferă nu doar o activitate interesantă pentru turişti, ci şi o 
distribuţie largă din punct de vedere geografic şi demografic a beneficiilor economic: traseele 
tradiţionale cu autocarul, călărie, plimbări cu barca pe râuri şi lacuri, trasee feroviare.  

În ceea ce priveşte traseele feroviare de interes turistic, la nivelul judeţului Gorj se poate 
reamenaja vechiul traseu de cale ferată îngustă din lungul Văii Motrului (segmentul superior al bazinul 
hidrografic care traversa spaţiul montan). Linia traseului feroviar forestier din lungul Văii Motrului care 
pornea din Tismana şi urca spre zona montană, ar putea fi reamenajat şi valorificat turistic, 
constituindu-se ca o atracţie pentru turişti deoarece călătoria s-ar realiza cu o mocăniţă. 

Programele turistice pot valorifica prioritar obiectivele turistice culturale reprezentative pentru 
judeţul Gorj: Mănăstirile Gorjului, Acasă la Brâncuşi (Măsuri de dezvoltare strategică în domeniul 
turismului judeţului Gorj – orizont  2030, p. 4). Programele turistice pot fi axate şi pe valorificarea 
resurselor turistice naturale: programul Peşterile Gorjului. 

Programele turistice de perspectivă au în vedere, pe de o parte, latura de divertisment ce trebuie 
să însoţească acţiunile turismului cultural, iar pe de altă parte, programele tematice, menite să pună în 
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valoare noi centre culturale: introducerea unor elemente folclorice şi etnografice, vizite la centrele de 
creaţie a meşterilor populari din Curtişoara, la Găleşoaia şi Glogova – olărit, Tismana – ţesături, 
Teleşti-prelucrarea obiectelor casnice din lemn, muzeele etnografice săteşti, organizarea unor excursii 
de scurtă durată (ex. în arealele în care se găsesc conace de plai: plaiurile Tismana, Motrului Sec, ş.a.).  

Valorificarea resurselor turistice de importanţă locală  

Există posibilitatea de dezvoltare a potenţialului apelor minerale în localităţile Motru, Bălăneşti, 
Ţicleni, Gorgova (prezenţa apelor mezotermale) prin amenajarea acestora ca minilocaţii balneare. 

C.3.2. ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII TEHNICE ŞI TURISTICE 

Modernizarea, diversificarea şi extinderea infrastructurii turistice şi de transport, creşterea 
accesibilităţii şi a fluxului de turişti. 

Creşterea atractivităţii turistice a judeţului se poate realiza şi prin dezvoltarea accesibilităţii, prin 
continuarea extinderii şi modernizării infrastructurii  sistemului de transport rutier şi feroviar. 
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru implementarea cu succes a 
măsurilor propuse în sectorul turismului. În acest sens se impune finalizarea modernizării drumului 
Transalpina. 

În ceea ce priveşte infrastructura turistică este necesară dezvoltarea structurilor de primire 
pentru turismul religios, dar şi în spaţiul rural, mai ales în arealul nordic al judeţului Gorj pentru a 
facilita dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului. 

Se propune realizarea unor sate de vacanţă cu locuri de campare, inclusiv prin strămutarea unor 
case tradiţionale valoroase din punct de vedere arhitectural �n arealele rurale cu un bogat patrimoniu 
etnografic. 

C.3.3. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE DIN DOMENIUL TURISMULUI 

Instruirea şi calificarea superioară a resurselor umane din sectorul turismului 

Unul dintre aspectele care pot susţine dezvoltarea turismului în judeţul Gorj este formarea  
populaţiei locale pentru meseriile care se relaţionează sectorului turismului.  

Se impune derularea unor programe de calificare/recalificare în meseriile necesare domeniului 
turismului.   

C.3.4. PROMOVAREA  OFERTEI TURISTICE PE BAZA ÎMBUNĂTĂŢIRII 
SISTEMULUI DE COMUNICARE ÎN TURISM 

Creşterea gradului de informare turistică prin înfiinţarea unor puncte de Informare Turistică 
cu rol de informare şi monitorizare a turismului 

Centrele de informare turistică sunt menite să pună la dispoziţia vizitatorilor informaţii şi 
material publicitare (ghiduri, broşuri, atlase, pliante, prospecte, hărţi, casete video, CDuri) cu privire la 
atracţiile turistice (obiective naturale, culturale etc.), circuitele posibile şi posibilităţile de cazare, masă, 
transport, agrement, tratament din judeţul Gorj. 

Crearea unei reţele de centre de promovare are ca scop promovarea turismului din judeţ prin 
intermediul unor acţiuni care să ajute şi să informeze pe turişti despre locurile pe care Gorjul şi 
împrejurimile sale le poate oferi.  

C.4 OBIECTIVE PRIVIND SERVICIILE 

Îmbunătăţirea capacităţilor de planificare, programare şi accesare a fondurilor de dezvoltare 

Autorităţile judeţene şi locale vor acţiona pentru realizarea de activităţi de informare privind 
programele naţionale şi europene de finanţare a sectorului privat. 

Dezvoltarea activităţilor comerciale 
Finanţarea unor proiecte prin care se crează infrastructură necesară dezvoltării comerţului în 

scopul creşterii competitivităţii produselor şi pentru a accesa pe noi pieţe, De asemenea, se va avea în 
vedere  micşorarea gradului de dependenţă economică prin înfiinţarea de noi centre comerciale mari în 
mediul rural în comunele cu un grad de accesibilitate ridicat 

Dezvoltarea şi încurajarea creării de IMM-uri 
Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru potenţialii beneficiari de fonduri 

destinate intrării pe piaţă sau dezvoltării IMM-urilor din acest domeniu. Vor fi încurajate industriilor 
creative cu conţinut preponderent artistic, a celor cu conţinut preponderent cultural, producătoare de 
conţinut media, producătoare de active intangibile, industrii conexe, cu rol de suport pentru industriile 
creative. 

O direcţie majoră va fi diversificarea serviciilor pentru dezvoltarea afacerilor din domeniul 
agricol (prelucrarea produselor agricole de toate tipurile, distribuire şi întreţinere maşini agricole, 
comercializare material săditor etc. 

Planificarea şi dezvoltarea activităţilor de transport 

Accesarea de fonduri pentru dezvoltarea şi/sau modernizarea reţelelor de transport în scopul 
încurajării/ameliorării traficului de persoane şi de mărfuri intra şi interjudeţean. De asemenea,un 
obiectiv principal este realizarea de conexiuni rutiere între cele 9 aşezări urbane.  Este necesară 
diversificarea serviciilor prin dezvoltarea serviciilor de transport şi a celor conexe în localităţile 
adiacente reţelei majore rutiere şi feroviare 

Dezvoltarea activităţilor de  telecomunicaţii 

Este necesară încurajarea furnizorilor de telefonie pentru mărirea ariei de acoperire a reţelelor, 
realizarea unei reţele de comunicaţii ţi informatizare la nivel judeţean prin fibră optică pentru transmisii 
de date, acces Internet, conferinţe video şi audio, e-mail.  

Dezvoltarea sistemului sanitar 
Se vor avea în vedere înfiinţarea unor centre de permanenţă sanitară, în special în mediul rural, 

crearea de activităţi medicale cu servicii specializate şi în mediul rural 

Îmbunătăţirea serviciilor sociale prestate populaţiei  

Autorităţile judeţene şi locale vor sprijini înfiinţarea, amenajarea, reabilitarea şi dotarea 
instituţiilor furnizoare de servicii sociale, respectiv: centre de recuperare a persoanelor cu handicap, 
adăposturi pentru victimele violenţei domestice, centre de îngrijire şi asistenţă socială pentru persoane 
vârstnice, servicii de asistenţă şi sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie şi pentru tinerii 
din comunitate aflaţi în nevoie, unităţi de asistenţă medico-socială, centre maternale. Alte obiective 
vizează profesionalizarea personalului care furnizează servicii sociale, dezvoltarea voluntariatului. 
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Promovarea programelor de dezvoltare socială 

Se va acţiona pentru elaborarea, îmbunătăţirea şi implementarea de instrumente şi soluţii 
educaţionale pentru prevenirea abandonului şcolar, pentru îmbunătăţirea accesului şi participării 
grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii, precum şi programe pentru combaterea violenţei 
domestice şi a traficului de persoane, etc. Este necesară crearea unei baze de date, prin 
inventariereapermanentă a cazurilor sociale.  

Dezvoltarea relaţiilor economice dintre bănci şi IMM-uri 

Se vor sprijini reorientarea băncilor către sprijinirea dezvoltării sectorului de IMM-uri, 
încurajarea localizării de servicii financiar-bancare în restul oraşelor (exceptând municipiul Târgu Jiu), 
precum şi în mediul rural (cel puţin în fiecare centru de comună). Se ca încuraja acordarea de sprijin 
pentru noi micro-întreprinderi de înaltă tehnologie. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de 
consultanţă pentru IMM-uri şi micro-firme din sfera producţiei şi serviciilor 

Creşterea cererii de servicii profesionale financiar-bancare 

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de consultanţă pentru IMM-uri şi micro-firme din sfera 
producţiei şi serviciilor 

Creşterea calităţii activităţilor instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar 

Se va sprijini realizarea unei infrastructuri de comunicaţii şi achiziţionarea soft-ului pentru 
administrarea, realizarea unor baze de date la nivel judeţean, modernizarea şcolilor, grădiniţelor şi a 
campusurilor şcolare 

Adaptarea sistemului de învăţământ la noile cerinţe de pe piaţa muncii 

Se va sprijini realizarea de studii şi analize în vederea definirii programelor de studii şi a unei 
mai bune corelări cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere. De asemenea, se va 
acţiona pentru stabilirea, în colaborare cu partenerii economici şi sociali, a cadrului calificărilor cerute 
de piaţă, pentru identificarea agenţilor economici semnificativi din judeţ pentru fiecare tip de activitate 
economică.  

Se va acţiona pentru implementarea unor mecanisme de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe 
piaţa muncii în vederea ajustării ofertei educaţionale în concordanţă cu evoluţiile de pe piaţa muncii. 
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D. PROGRAMUL DE MĂSURI 

Programul de măsuri este prezentat pe domeniile şi subdomeniile care au făcut obiectul analizei şi diagnosticului PATJ. 

Măsurile pot fi cu caracter general, la nivel de judeţ, sau specific adică cu aplicabilitate la nivelul anumitor UATB (municipii, oraşe, comune). 

Măsurile cu caracter general sunt numerotate cu cifre romane. 

Măsurile cu caracter specific sunt numerotate cu cifre arabe. 

Prioritatea /urgenţa măsurii este reprezentată prin culori: roşu – prioritate mare, portocaliu – prioritate medie, galben – prioritate redusă. 

Nivelul de responsabilitate este indicat astfel: N – nivel naţional, ministere, agenţii, J – nivel judeţean, Consiliu Judeţean, operatori judeţeni, 
regionali, alte structuri ale judeţului, L – nivel local, Consilii Locale, operatori locali.  

Localizarea măsurilor specifice, la nivel de UATB este indicată prin tabele şi cartograme.  

Pentru măsurile şi recomandările cu relevanţă directă la nivel de PUG au fost întocmite şi cartograme de sinteză cu indicarea tuturor măsurilor 
aplicabile la nivel de UATB. 

 
 

D.1. MĂSURI PRIVITOARE LA CADRUL NATURAL 

Obiectiv sectorial: Conservarea patrimoniului natural şi refacerea zonelor degradate 

Sub-obiective şi programe:  

 Protecţia şi conservarea biodiversităţii 

 Măsuri de reconstrucţie ecologică 

 Îmbunătăţirea calităţii solurilor 

 
Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 
Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, 
intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate  

1. M.I.  
Conservarea, protejarea 
şi valorificarea cadrului 
natural 

Conservarea diversităţii biologice, asigurarea utilizării durabile a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună, prin: 
Managementul îmbunătăţit al resurselor naturale prin exploatare în limitele capacităţii de suport, în vederea unei dezvoltări durabile. 
Menţinerea funcţiilor ecologice ale apelor curgătoare (Directiva Cadru Ape). 
Atenuarea proceselor de degradare prin masuri de curăţare, igienizare şi reconstrucţie ecologică în vederea redării în circuitul agricol a  
suprafeţelor  ocupate de activităţile industriei extractive. 

 N, J, L 

2. M.II.  Managementul integrat 
al calităţii solului 

Prevenirea declanşării unor fenomene de degradare şi restrângerea limitărilor existente în vederea menţinerii stării de fertilitate a solurilor în 
funcţie de clasa lor de  calitate, prin măsuri ameliorative. 
Menţinerea valorii naturale ridicate a terenurilor agricole prin măsuri agro-pedo-ameliorative, lucrări de îmbunătăţiri funciare şi prin 
promovarea agriculturii ecologice. 

 N, J, L 
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D.1.1 MĂSURI PRIVITOARE LA ZONELE EXPUSE LA RISCURI NATURALE (INUNDAŢII, ALUNECĂRI DE TEREN, SEISME) 

 
Obiectiv sectorial: Protecţia şi valorificarea durabilă a elementelor mediului natural, prin identificarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive (riscuri naturale) în 
scopul gestionării eficiente a resurselor materiale şi protejării localităţilor şi vieţilor omeneşti. 

Sub-obiective şi programe 

Apărarea împotriva acţiunii distructive a apei. 

Stabilizarea şi prevenirea alunecărilor de teren în zone de risc. 

Protecţia şi consolidearea construcţiilor în zonele cu risc seismic. 

 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  

Inundaţii 

1. Schema Directoare de Amenajare şi Management a Bazinului Hidrografic Jiu. 

M. I. -  Măsuri nestructurale aplicate la nivel judeţean pentru apărarea împotriva inundaţiilor 

Inundaţii, alunecări şi cutremure 
M.1.– Întreţinerea lucrărilor existente de apărare împotriva inundaţiilor; 

M.2. - Realizarea lucrărilor specifice de apărare împotriva inundaţiilor; 

M 3 - Eliminarea, stabilizarea, monitorizarea alunecărilor de teren  

M 4 - Prevenirea, atenuarea, eliminarea efectelor alunecărilor de teren prin elaborarea hărţilor risc  

M 5 - Prevenirea alunecării haldelor de zgura şi cenusă de la exploatările miniere  

M6 – Protecţia construcţiilor din unităţile administrativ teritoriale urbane faţă de riscul seismic  

 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate  

1. M.I. Măsuri nestructurale aplicate la nivel local 
pentru apărarea împotriva inundaţiilor 

Controlul utilizării albiilor minore, elaborarea planurilor bazinale de reducere a riscului la inundaţii şi a programelor 
de măsuri, introducerea sistemelor de asigurări, conştientizarea populaţiei asupra fenomenului de inundaţie şi 
educarea acesteia privind modul de manifestare al acestora şi al măsurilor de apărare care trebuie luate; 
Reactualizarea „Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor”; 
Elaborare hărţi de risc la inundaţii 

 CJ, L 
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Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate /urgenţă Responsabilitate

1. M.1.  

Întreţinerea lucrărilor existente de apărare 
împotriva inundaţiilor  

Lucrări de reparaţii, consolidări după trecerea inundaţiilor la: 
ac. nepermanentă Rovinari (Rovinari, Băleşti); diguri de apărare pe r. Câlnic în Câlnic; apărări de mal pe r. Jiu la 
Drăguţeşti; diguri de apărare pe r. Jiu la Bâlteni-Fărcăşeşti şi la  Plopşoru; regularizări şi apărări de mal pr. Suşiţa 
în Tg. Jiu; consolidare maluri pr. Rasova la Băleşti; diguri de apărare pe r. Motru, pr. Lupoaia şi Ploştina în 
Motru; diguri şi peree pe r. Amaradia la Tg. Jiu şi Drăguţeşti; albie minoră r. Gilort la Novaci; apărări de maluri 
pe pr. Galbenu la Baia de Fier; apărări de mal şi ziduri de sprijin pe pr. Blahniţa la Săcelu; apărări de mal şi 
regularizarea albiei pr. Jilţ la Bolboşi. 

 CJ, L 

2. M.2.  

Realizarea lucrărilor specifice de apărare 
împotriva inundaţiilor 
 

Lucrări de regularizări, recalibrări, consolidări şi îndiguiri de maluri  pe râurile Jiu-sector Drăguţeşti;  Suşiţa-
sector Tg Jiu şi Ursaţi; Amaradia în zona Târgu Jiu – Drăguteşti; Ciocadia la Bengeşti – Ciocadia; Gilort la 
Novaci, Pociovaliştea şi Albeni-sat Bolboceşti; Câlnic pe zona Zorleşti-Dobrana (c. Prigoria); Turbaţi zona 
Măghereşti (c. Săcelu); Jilţ la Bolboşi-Borăscu-Drăgoţeşti; Sohodol în zona Arcani-Runcu; Blahniţa pe zona 
Surupaţi-Hăieşti (c. Săcelu); Cioiana în zona localităţii Bălteni; Pocruia la pod Pocruia-Sohodol (o. Tismana); 
Tismana în localitatea Tismana; Orlea, pe sectorul Izvarna-aval pod Celei (o. Tismana). 

 CJ, L 

3. M.3.  

Eliminarea, stabilizarea, monitorizarea 
alunecărilor de teren  

Efectuarea lucrarilor de consolidare a zonelor expuse alunecărilor de teren 
Lucrări specifice de îmbunătăţiri funciare (combaterea eroziunii solului) aplicate în complex cu cele agro-pedo-
ameliorative (nivelare - modelare, astuparea crăpăturilor) pe versanţii afectaţi de alunecări active şi pe terenuri cu 
alunecări stabilizate, funcţie de modul de utilizare a terenului. 
Stabilizarea şi valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri pentru protecţia antierozională şi stabilizarea 
versanţilor. 
Evitarea supraîncărcării versanţilor cu construcţii, căi de comunicaţii (drumuri, căi ferate) pe versanţii instabili. 
Urmărirea caracteristicilor terenurilor afectate de eroziune moderată şi cu risc de accentuare a eroziuni, în vederea 
cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a proceselor de alunecare mai ales în zonele afectate de activitatea umană. 
Cartarea alunecărilor, lucrări de foraj, completate cu metode geofizice pentru determinarea adâncimii suprafeţei 
de alunecare, a cauzelor evoluţiei imprevizibile a fenomenului precum şi măsuri de stabilizare a versanţilor deja 
afectaţi de fenomen sau cu potenţial ridicat de declanşare a alunecărilor de teren în zonelor afectate de alunecări 
de teren. 

 CJ, L 

4. M.4.  

Prevenirea, atenuarea, eliminarea efectelor 
alunecărilor de teren prin elaborarea hărţilor 
risc  

Întocmirea hărţilor risc la alunecări de teren în localităţi afectate de alunecări de teren in proporţie mai mare de 
45%,  în care există elemente importante supuse riscului şi declararea acestora ca”zone de risc la alunecări de 
teren”, conform Legii 575/2001: Alimpeşti, Aninoasa, Bengeşti Ciocadia, Bărbăteşti, Bolboşi, Berleşti, Bălăneşti, 
Brăneşti, Bustuchin, Căpreni, Ciuperceni, Cruşeţ, Dănciuleşti, Drăgoteşti, Fărcăşeşti, Godineşti, Hurezani, Ioneşti, 
Jupâneşti, Licurici, Logreşti, Mătăsari, Motru, Muşeteşti, Negomir, Plopşoru, Prigoria, Roşia de Amaradia, 
Samarineşti, Săcelu, Schela, Slivileşti, Stejari, Stoina, Târgu-Cărbuneşti, Turburea, Ticleni, Turcineşti, Văgiuleşti, 
Vladimir. 

 CJ, L 

5. M.5.  

Lucrări de stabilizare a haldelor de zgură si 
cenuşă rezultate in urma proceselor de 
exploatare minieră de la Rovinari, Turceni 
Motru, Runcu-Răchiţi, Baia de Fier, 
Ticleni, Tg. Jiu 

Nu se va depăşi înălţimea maximă stabilită prin calcul, prin adăugarea de material steril în exces; 
Verificarea capacităţii portante a patului haldei; 
Executarea de drenuri superficiale şi de adâncime pentru evacuarea apei în exces; 
Înierbarea taluzelor haldei, pentru a împiedica pătrunderea apei pluviale; 
Executarea de aliniamente transversale de pilotaje, pe lungimea haldelor mari, pentru asigurarea unui grad mai 
mare de stabilitate.  

 CJ, L 

6. M.6.  

Evaluarea riscului seismic si protecţia 
antiseismica a construcţiilor din unităţile 
administrativ teritoriale urbane amplasate în 
zone pentru care intensitatea seismică este 
minim VII: Municipiile Târgu Jiu şi Motru, 
Oraşele Bumbeşti Jiu, Novaci, Rovinari, 
Tg, Carbuneşti, Ţicleni, Tismana, Turceni. 

Asigurarea rezistenţei /consolidării clădirilor, a infrastructurii tehnice si de transport pe baza informaţiilor oferite 
de zonarea si microzonarea seismica a localităţilor 
Adoptarea sistemelor de avertizare seismică cu câteva secunde înainte de producerea unui cutremur pentru 
punerea in siguranta a obiectivelor de importanţă vitală, a opririi alimentarii cu gaze, mobilizarea personalului de 
intervenţie etc. 
Stabilirea centrelor de protecţie civilă in caz de dezastru, programe de informare si instruire, simulări etc. 
Respectarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Prevederi de proiectare pt clădiri” – indicativ 
P100 -1/2006 

 CJ, L 
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Tabel nr. 10: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) cu privire la riscuri naturale 
 

Nr. 
crt. Denumire UATB M1 M2 M3 M4 M5 M6 Total 

1.  Târgu Jiu X X X  X X 5 
2.  Motru X  X X X X 5 
3.  Bumbeşti Jiu   X   X 2 
4.  Novaci X X X   X 4 
5.  Rovinari X  X  X X 4 
6.  Târgu Cărbuneşti   X X  X 3 
7.  Tismana  X X   X 3 
8.  Turceni   X  X X 3 
9.  Ţicleni   X X X X 4 
10.  Albeni    X X    2 
11.  Alimpeşti    X X   2 
12.  Aninoasa      X X   2 
13.  Arcani    X    2 
14.  Baia de Fier X  X  X  3 
15.  Bălăneşti     X X   2 
16.  Băleşti  X  X    2 
17.  Bărbăteşti    X X   2 
18.  Bâlteni X X X    3 
19.  Bengeşti- Ciocadia  X X X   3 
20.  Berleşti    X X   2 
21.  Bolboşi   X X X X   4 
22.  Borăscu  X X    2 
23.  Brăneşti    X X   2 
24.  Bumbeşti Piţic    X    2 
25.  Bustuchin   X X   2 
26.  Căpreni     X X   2 
27.  Cătunele   X    1 
28.  Câlnic  X  X    1 
29.  Ciuperceni     X X   2 
30.  Crasna   X    1 
31.  Cruşeţ    X X   2 
32.  Dănciuleşti     X X   2 
33.  Dăneşti    X    1 
34.  Drăgoteşti   X X X   3 
35.  Drăguţeşti  X X X    3 
36.  Fărcăşeşti   X  X X   3 
37.  Glogova   X    1 
38.  Godineşti   X X   2 
39.  Hurezani   X X   2 
40.  Ioneşti     X X   2 
41.  Jupâneşti     X X   2 
42.  Leleşti     X    1 
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Nr. 
crt. Denumire UATB M1 M2 M3 M4 M5 M6 Total 

43.  Licurici    X X   2 
44.  Logreşti    X X   2 
45.  Mătăsari      X X   2 
46.  Muşeteşti    X X   2 
47.  Negomir    X X   2 
48.  Padeş    X    1 
49.  Peştişani     X    1 
50.  Plopşoru  X  X X   2 
51.  Polovragi     X    1 
52.  Prigoria   X X X   3 
53.  Roşia de Amaradia    X X   2 
54.  Runcu    X X  X  3 
55.  Samarineşti   X X   2 
56.  Săcelu X X X X   4 
57.  Săuleşti    X    1 
58.  Schela    X X   2 
59.  Scoarţa     X    1 
60.  Slivileşti     X X   2 
61.  Stăneşti     X    1 
62.  Stejari     X X   2 
63.  Stoina    X X   2 
64.  Teleşti     X    1 
65.  Turburea    X X   2 
66.  Turcineşti   X X   2 
67.  Ţânţăreni    X    1 
68.  Urdari    X    1 
69.  Văgiuleşti   X X   2 
70.  Vladimir    X X   2 
TOTAL 13 13 70 40 7 9 152 

Sursă Date: ISU 2011 

 
Explicaţii:  
x = măsuri necesare 
xx = măsuri urgente necesare 
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Figura nr. 14: Măsuri structurale de apărare împotriva inundaţiilor       Figura nr. 15: Măsuri de protecţie împotriva alunecărilor de teren 
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Figura nr. 16: Măsuri de protecţie antiseismică 
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D2. MĂSURI PRIVITOARE LA PROTECŢIA MEDIULUI 
D.2.1 MĂSURI PRIVITOARE LA PROTECŢIA AERULUI ŞI A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Obiectiv sectorial: Îmbunătăţirea şi asigurarea unei calităţi corespunzătoare a aerului în zonele puternic industrializate 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  
1. Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător (Directiva-cadru); 

2. Programul Operaţional Sectorial de Mediu – Axa prioritară 3 “Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană 
pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”; 

3. Strategia Naţională privind protecţia atmosferei, aprobată prin HG 586/2004; 

4. Program integrat de gestionare a calităţii aerului în judeţul Gorj 2010-2013 

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ  
M.I. – Monitorizarea emisiilor generate de mijloacele de transport auto, feroviare şi aeriene; 

Măsuri specifice cu aplicabilitate la nivel de UAT 
M.1. - Retehnologizarea unităţilor industriale; 

M.2. – Reducerea cantităţii emisiilor poluante din activităţile miniere; 

M.3. - Respectarea concentraţiilor maxime admisibile impuse de lege pentru principalii poluanţi. 

 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, intervenţie, 
proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. M.I. 
Monitorizarea emisiilor generate de 
mijloacele de transport auto, feroviare 
şi aeriene 

Monitorizarea emisiilor generate de activităţile de transport se va 
realiza cu scopul limitării emisiilor de poluanţi (SO2, NOx, NH3, 
pulberi), dar şi pentru a atinge plafoanele de emisie, conform 
angajamentelor asumate  

 CJ, L 

2. M.II. 

Utilizarea surselor alternative de 
energie pentru producerea energiei 
termice necesare, în special în 
perioada rece a anului 

Implementarea unor noi sisteme de management şi tehnologii 
alternative pentru producerea energiei termice, în vederea 
îmbunătăţirii calităţii aerului 

 CJ, L 
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Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. Cod măsură Denumire măsură, 

intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 
/urgenţă Responsabilitate 

1. M.1.  Retehnologizarea unităţilor 
industriale  

Retehnologizarea unităţilor industriale conform, ,,Programelor pentru conformare” respectiv ,,Planurilor de 
acţiuni’’ elaborate de agenţii economici şi aprobate de ARPM Craiova. Eşalonat pe parcursul perioadei de tranziţie 
până în anul 2013, va trebui să aibă în vedere implementarea unor tehnologii moderne cu un grad redus de poluare 
şi/sau care să permită reţinerea şi neutralizarea emisiilor poluante. 

Lucrările se vor aplica în 8 UATB-uri, unde se regăsesc mari unităţi industriale poluante: Târgu Jiu, Motru, 
Bumbeşti Jiu, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Turceni, Dragoteşti, Fărcăşeşti. 

 CL 

2. M.2.  
Reducerea cantităţii 
emisiilor poluante din 
activităţile miniere; 

Adoptarea măsurilor necesare de limitare sau reducere a emisiilor poluante generate în urma executării activităţilor 
miniere 

Se va aplica în 12 UATB-uri: Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti – Jiu, Rovinari, Târgu Cărbunesti, Turceni, Albeni, 
Bâlteni, Dragoteşti, Fărcăşeşti, Peştişani, Teleşti 

 CL 

3. M.3.  

Respectarea concentraţiilor 
maxime admisibile impuse 
de lege pentru principalii 
poluanţi  

Adoptarea măsurilor necesare în vederea încadrării principalilor poluanţi în limitele admise de legislaţia în vigoare 
(reducerea surselor majore de poluare, gestionarea corespunzătoare a deşeurilor menajere, reducerea emisiilor 
datorate traficului). 

Se va aplica în 6 UATB unde s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiilor maxime admisibile pentru pulberi.: Târgu 
Jiu, Motru, Bumbeşti Jiu, Rovinari, Târgu Cărbuneşti şi Turceni  

 CL 
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D.2.2 MĂSURI PRIVITOARE LA PROTECŢIA APELOR 

Obiectiv sectorial: Îmbunătăţirea şi asigurarea unei calităţi corespunzătoare a apelor, în centrele urbane şi în UATB-urile în care nu există reţea centralizată de alimentare cu apă 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  

1. Directiva Cadru Apă, 2000/60/EC, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996. 

2. Programul Operaţional Sectorial de Mediu – Axa prioritară 1 – Sector Apă/Apă uzată  

3. Schema Directoare de Amenajare şi Management a Bazinului Hidrografic Jiu. 

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ  
M.II. - Distribuirea apei potabile la parametri corespunzători de calitate; 

M.III. - Analiza fizico-chimică şi biologică a probelor de apă prelevate din secţiunile de monitorizare; 

Măsuri specifice cu aplicabilitate la nivel de UAT 
M.4. - Diminuarea poluării apelor din surse spitaliceşti; 

M.5. - Efectuarea analizelor chimice a probelor de apă prelevate din forajele de explorare ale Direcţiei Apelor Jiu; 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate /urgenţă Responsabilitate 

1.  M.II. Distribuirea apei potabile la parametri 
corespunzători de calitate 

Controlarea parametrilor de calitate ai apei potabile înaintea distribuţiei 
acesteia către populaţie.  CJ, L 

2.  M.III. Analiza fizico-chimică şi biologică a probelor de apă 
prelevate din secţiunile de monitorizare; 

Efectuarea analizelor fizico-chimice şi biologice a probelor de apă prelevate 
din secţiunile de monitorizare  CJ, L 

 
Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate /urgenţă Responsabilitate 

1.  

M.4. Diminuarea poluării apelor din surse spitaliceşti 

Diminuarea cantităţii de poluanţi specifici din apele provenite de la unităţile 
spitaliceşti.  

Această măsură se va aplica în 11 UATB-uri: Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti 
Jiu, Novaci, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Turceni, Runcu, Căpreni, Logreşti şi 
Mătăsari 

 CL 

2.  

M.5. 
Efectuarea analizelor chimice a probelor de apă 
prelevate din forajele de explorare ale Direcţiei 
Apelor Jiu 

Prin aceasta măsură se propune atingerea parametrilor calitativi ai corpurilor 
de apă subterană conform prevederilor legale în vigoare 

Măsura se va aplica pentru 43 UATB-uri vulnerabile la poluare cu nitraţi: 
Albeni, Aninoasa, Arcani, Bălăneşti, Baleşti, Bâlteni, Bărbătesti, Bengeşti-
Ciocadia, Brăneşti, Calnic, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Cruşeţ, Dănesti, 
Dragoteşti, Fărcăşeşti, Glogova, Godineşti, Ioneşti, Jupâneşti, Leleşti, Padeş, 
Peştişani, Plopşoru, Rovinari, Runcu, Săcelu, Săuleşti, Schela, Scoarţa, 
Stăneşti, Stoina, Ţânţăreni, Târgu Cărbuneşti, Teleşti, Ţicleni, Tismana, 
Turburea, Turceni, Turcineşti, Urdari şi Vladimir 

 D.A. Jiu 
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D.2.3 MĂSURI PRIVITOARE LA PROTECŢIA SOLURILOR 

Obiectiv sectorial: Îmbunătăţirea calităţii solurilor prin reducerea şi prevenirea poluării şi degradării acestora, în zonele puternic industrializate cât şi în zonele de agricultură intensivă 

1. Obiectivele naţionale şi regionale de mediu pentru perioada 2007-2012 

2. Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud – Vest Oltenia,  2007-2013 

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ  
M.IV. –  Planificarea eficientă a teritoriului, în raport cu necesităţile de dezvoltare; 

Măsuri specifice cu aplicabilitate la nivel de UAT 
M.6. -  Reabilitarea siturilor industriale abandonate, în vederea utilizării eficiente din punct de vedere economic; 

M.7. -  Reducerea poluării difuze, din surse agricole, a freaticului de mică adâncime; 

M.8. - Reducerea volumului de apă uzată neepurată evacuată din sectorul zootehnic. 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate /urgenţă Responsabilitate

1.  M.IV. Planificarea eficientă a teritoriului în raport cu 
necesităţile de dezvoltare 

Utilizarea eficientă a terenurilor în raport cu necesitatea de dezvoltare a 
zonelor rezidenţiale şi industriale.  CJ, L 

 
Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate /urgenţă Responsabilitate

1.  M.6. 
Reabilitarea siturilor industriale abandonate, în 
vederea utilizării eficiente din punct de vedere 
economic 

Reabilitarea terenurilor devenite disponibile în urma restructurării 
activităţilor industriale şi introducerea acestora în circuitul natural (inclusiv 
prin realizarea de noi spaţii verzi sau împăduriri) sau reutilizarea lor în alte 
scopuri în vederea utilizării eficiente a terenurilor 
Se va aplica în 31 UATB-uri: Motru, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Turceni, 
Ţicleni, Albeni, Aninoasa, Baia de Fier, Băleşti, Bâlteni, Bustuchin, Căpreni, 
Câlnic, Ciuperceni, Draguţeşti, Fărcăşeşti, Hurezani, Logreşti, Mătăsari, 
Negomir, Plopşoru, Polovragi, Roşia de Amaradia, Schela, Scoarţa, Slivileşti, 
Stoina, Teleşti, Turburea şi Vladimir 

 CL 

2.  M.7. Reducerea poluării difuze, din surse agricole, a 
freaticului de mică adâncime 

Tratarea terenurilor cu îngrăşăminte chimice şi produse fitosanitare se va face  
numai pe baza unor studii agrochimice 
Măsura se va aplica în 21 UATB-uri: Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbuneşti, 
Tismana, Aninoasa, Baia de Fier, Bălăneşti, Băleşti, Bengeşti Ciocadia, 
Bustuchin, Cruşeţ, Dăneşti, Padeş, Peştişani, Roşia de Amaradia, Runcu, 
Scoarţa, Stăneşti, Stejari, Turburea, Turcineşti 

 CL 

3.  M.8. Reducerea volumului de apă uzată neepurată 
evacuată din sectorul zootehnic 

Reducerea poluării solului generată de evacuarea pe sol a apelor uzate 
necorespunzător epurate provenite din sectorul zootehnic. Se va aplica pentru 
Municipiul Târgu Jiu.  

 CL 
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D.2.4 MĂSURI PRIVITOARE LA MANGEMENTUL DEŞEURILOR 

Obiectiv sectorial: Managementul integrat şi eficient al deşeurilor 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  

1. Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 - Sector managementul deşeurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric; 

2. Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor; 

3. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, Gorj, 2008. 

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ  
M.V. –  Implementarea măsurilor de colectare selectivă a deşeurilor;  

M.VI. – Utilizarea deşeurilor pentru producerea de energie; 

Măsuri specifice cu aplicabilitate la nivel de UAT 
M.9. -  Extinderea serviciilor de salubrizare; 

M.10. -  Exploatarea şi valorificarea materialelor utile din depozitele industriale; 

M.11. – Construirea de staţii de transfer, ceea ce implică: studii de fezabilitate, proiectarea, finanţarea, construirea şi operarea facilităţilor. 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. M.V. Implementarea măsurilor de colectare 
selectivă a deşeurilor 

În vederea gestionării eficiente a deşeurilor din judeţ, se impune introducerea unui sistem 
coerent de colectare selectivă la nivel judeţean, cu scopul valorificării ulterioare a acestora. 
Colectarea selectivă se realizează în procent redus, în principalele areale urbane ale 
judeţului, astfel măsura se impune la nivel judeţean. 

 CJ, L 

2. M.VI. Utilizarea deşeurilor pentru producerea de 
energie 

Reciclarea eficientă a deşeurilor, îndeosebi a deşeurilor provenite din exploatările forestiere, 
în vederea utilizării acestora pentru producerea energiei termice şi a energiei electrice  CJ, L 

 
Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate

1. M.9. Extinderea serviciilor de salubrizare. 
Serviciile de colectare a deşeurilor menajere acoperă momentan 95% din populaţia urbană şi 
un procent foarte scăzut din populaţia rurală. Aplicarea acestei măsuri se impune în toate cele 
61 UATB-uri din zona rurală. 

 CJ 

2. M.10. Exploatarea şi valorificarea materialelor utile 
din depozitele industriale. 

Prin această măsura se urmăreşte reducerea cantităţii de deşeuri industriale eliminate prin 
depozitare finală. Măsura se va aplica în 8 UATB industrializate puternic din judeţ, şi anume: 
Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti Jiu, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Turceni, Drăgoteşti, Fărcăşeşti. 

 CL 

3. M.11. 

Construirea de staţii de transfer, ceea ce 
implică: studii de fezabilitate, proiectarea, 
finanţarea, construirea şi operarea 
facilităţilor. 

Măsura propusă vizează asigurarea posibilităţilor pentru gestionarea adecvatã a deşeurilor 
prin realizarea staţiilor de transfer. În anul 2009 au fost construite staţii de transfer în 
localităţile Turceni, Rovinari, Novaci, Motru şi se află în construcţie staţia de transfer din 
localitatea Târgu Cărbuneşti. 

 CJ, CL 
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D.2.5 MĂSURI PRIVITOARE LA BIODIVERSITATE 

Obiectiv sectorial: Protecţia elementelor de cadru natural şi conservarea biodiversităţii 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  

1. Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4 – Protecţia naturii 

2. Strategia Naţională de Conservare a Biodiversităţii 

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ  
M.VII. –  Protecţia ecosistemelor forestiere prin respectarea prevederilor legale privind regimul de construire şi distanţele minime faţă de acestea; 

M.VIII. – Realizarea de studii detaliate cu privire la biodiversitate; 

M.IX. - Inventarierea speciilor de păsări de pe teritoriul judeţului. 

Măsuri specifice cu aplicabilitate la nivel de UAT 
M.12. -  Administrarea (custodia) în totalitate a ariilor naturale protejate; 

M.13. -  Respectarea zonelor de protecţie a ariilor naturale protejate; 

M.14. – Evitarea fragmentării habitatelor prin alegerea unor amplasamente optime pentru proiectele de infrastructură; 

M.15. – Aplicarea măsurilor de ameliorare a habitatelor fragmentate; 

M.16. - Refacerea peisajului în zonele afectate de activităţile miniere. 

 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate

1. M.VII 
Protecţia ecosistemelor forestiere prin respectarea 
prevederilor legale privind regimul de construire şi 
distanţele minime faţă de acestea 

Respectarea regimului de construire şi distanţelor minime de 
protecţie faţă de ecosistemele forestiere.  CJ, L 

2. M.VIII Realizarea de studii detaliate cu privire la 
biodiversitate 

Evaluarea corectă şi detaliată a biodiversitaţii în zonele în care 
se vor realiza viitoarele proiecte.  CJ, L 

3. M.IX Inventarierea speciilor de păsări de pe teritoriul 
judeţului 

Pentru a ocroti speciile de păsări,  este necesară o inventariere 
riguroasă, la nivelul întregului judeţ, în vederea  protejării şi 
conservării  habitatele acestora, deoarece ocrotirea efectivă a 
anumitor specii nu se poate realiza decât în contextul general al 
conservării mediului înconjurător. 

 CJ, L 

 

 



Actualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean Gorj            Consiliul Judeţean Gorj  

Elaboratori: UAUIM-CCPEC, Bucureşti, împreună cu, INCD URBAN-INCERC, Sucursala Urbanproiect, Universitatea din Bucureşti – CICADIT, SC. Quattro Design. – Bucureşti, Halcrow România, SC: Atelier Proiectare Perfect SA Tg. Jiu. 87 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. M.12. Administrarea (custodia) în totalitate a 
ariilor naturale protejate 

Prin implementarea acestei măsuri, ariile naturale protejate de pe teritoriul 
judeţului se vor afla sub directa administrare a unui custode, pe baza 
planului de management al ariei protejate 
Măsura se va aplica la nivelul a 35 UATB-uri care se suprapun cu ariile 
naturale protejate: Bumbeşti Jiu, Novaci, Tismana, Turceni, Ţicleni, 
Aninoasa, Baia de Fier, Bărbătesti, Bâlteni, Borăscu, Brăneşti, Cătunele, 
Craşna, Dăneşti, Drăguţeşti, Glogova, Godineşti, Ioneşti, Muşeteşti, 
Negomir, Padeş, Peştişani, Plopşoru, Polovragi, Runcu, Săcelu, Săuleşti, 
Schela, Scoarţa, Stăneşti, Turburea, Turcineşti, Ţânţăreni, Urdari, Vladimir 

 CJ 

2. M.13 Respectarea zonelor de protecţie a ariilor 
protejate 

Evitarea realizării proiectelor de infrastructură în interiorul sau în  imediata 
vecinătate a ariilor protejate. 
Măsura se va aplica la nivelul a 35 UATB-uri care se suprapun cu ariile 
naturale protejate: Bumbeşti Jiu, Novaci, Tismana, Turceni, Ţicleni, 
Aninoasa, Baia de Fier, Bărbătesti, Bâlteni, Borăscu, Brăneşti, Cătunele, 
Craşna, Dăneşti, Drăguţeşti, Glogova, Godineşti, Ioneşti, Muşeteşti, 
Negomir, Padeş, Peştişani, Plopşoru, Polovragi, Runcu, Săcelu, Săuleşti, 
Schela, Scoarţa, Stăneşti, Turburea, Turcineşti, Ţânţăreni, Urdari, Vladimir 

 CJ, CL 

3. M.14. 
Evitarea fragmentarii habitatelor prin 
alegerea unor amplasamente optime pentru 
proiectele de infrastructură 

Alegerea unor amplasamente optime pentru viitoarele proiecte de 
infrastructură prin care să se evite pe cât posibil fragmentarea unor habitate 
de interes judeţean sau naţional. 
Măsura se va aplica în 12 UATB-uri: Bumbeşti Jiu, Novaci, Tismana, Baia 
de Fier, Craşna, Muşeteşti, Peştişani, Polovragi, Runcu, Schela, Stăneşti, 
Turcineşti.  

 CJ, CL 

4. M.15. Aplicarea măsurilor de ameliorare a 
habitatelor fragmentate 

Adoptarea unor măsuri de ameliorare în cazul realizării unor investiţii ce 
conduc la fragmentarea habitatelor (coridoare de trecere pentru animale, rute 
ocolitoare, etc) 
Se va aplica în 12 UATB-uri: Bumbeşti Jiu, Novaci, Tismana, Baia de Fier, 
Crasna, Muşeteşti, Peştişani, Polovragi, Runcu, Schela, Stăneşti, Turcineşti 

 CJ, CL 

5. M.16. Refacerea peisajului în zonele afectate de 
activităţile miniere 

Aplicarea lucrărilor de reabilitare şi ecologizare în zonele afectate de 
activităţile miniere  
Măsura se va aplica în 18 UATB-uri: Schela, Baia de Fier, Polovragi, 
Leleşti, Roşia de Amaradia, Ciuperceni, Câlnic, Motru, Rovinari, Mătăsari, 
Fărcăşeşti, Slivileşti, Drăguţeşti, Negomir, Bâlteni, Dragoteşti, Plopşoru şi 
Urdari 

 CJ 
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D.2.6 MĂSURI PRIVITOARE LA PROTEJAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT 

Obiectiv sectorial: Conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural construit  

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  

1. Ghidul monumentelor – Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Gorj 

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de judeţ 
M.X. – Reabilitarea peisajelor culturale degradate 

M.XI. – Încadrarea construcţiilor noi în specificul zonei; 

M.XII. – Minimizarea efectelor negative ale noilor facilitaţi asupra monumentelor istorice. 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate

1.  M.X. Reabilitarea peisajelor culturale 
degradate 

În cazul existenţei peisajelor culturale degradate, se impune reabilitarea 
acestora.   CJ, L 

2.  M.XI. Încadrarea noilor construcţii în specificul 
zonei 

În funcţie de configuraţia arhitecturală sau amplasament, realizarea noilor 
construcţii trebuie să tină cont de aspectul general al zonei şi de prezenţa 
obiectivelor de patrimoniu sau a zonelor de protecţie a acestora 

 
CJ, L 

3.  M.XII Minimizarea efectelor negative ale noilor 
facilităţi asupra monumentelor istorice 

Interzicerea realizării facilitaţilor de producţie în zone protejate sau în 
interiorul zonelor de protecţie a monumentelor istorice.   CJ, L 

 

D.2.7 MĂSURI PRIVITOARE LA GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE 

Obiectiv sectorial: Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 

Sub-obiectiv sectorial: Îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale şi evitarea exploatării lor excesive şi recunoaşterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  
1. ,, Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, Axa prioritară 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor 
climatice 

Măsuri generale, cu aplicabilitate la nivel de  judeţ  
M.XIII. – Utilizarea resurselor regenerabile de energie 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1  M.XIII. Utilizarea surselor regenerabile de 
energie 

Promovarea şi informarea populaţiei asupra folosirii surselor regenerabile de 
energie  CL 
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D.2.8 MĂSURI PRIVITOARE LA SĂNĂTATEA POPULAŢIEI 

Obiectiv sectorial: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  

1. Strategia Europeană în domeniul sănătăţii 

Măsuri generale cu aplicabilitate la nivel judeţean  
M.XIV.– Protejarea sănătăţii umane prin amplasarea obiectivelor industriale în afara zonelor rezidenţiale; 

M.XV. – Respectarea normelor pentru zgomote şi vibraţii 

Măsuri specifice cu  aplicabilitate la nivel de UAT 

M.17. -  Realizarea perdelelor verzi de protecţie între zonele rezidenţiale şi cele industriale; 

M. 18. -  Extinderea spaţiilor verzi în zonele urbane şi reabilitarea celor existente. 

 
Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, intervenţie, 
proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. M.XIV. 
Protejarea sănătăţii umane prin 
amplasarea obiectivelor industriale 
în afara zonelor rezidenţiale 

Cu privire la dezvoltarea sectorului industrial, va trebui să se aibă în 
vedere amplasarea noilor obiective industriale în afara zonelor 
rezidenţiale 

 CJ, L 

2. M.XV. Respectarea normelor pentru 
zgomote si vibraţii 

Adoptarea măsurilor necesare pentru reducerea poluării fonice, astfel 
încât să se respecte limitele prevăzute de legislaţia în vigoare (utilizarea 
unor echipamente şi tehnologii performante din punct de vedere al 
nivelului de zgomot generat, izolarea fonică a clădirilor unde se găsesc 
surse generatoare de zgomot şi vibraţii, asigurarea perdelelor verzi de 
protecţie de-a lungul drumurilor şi căilor ferate) 

 CJ, L 

 
Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, intervenţie, 
proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1 M.17. 
Realizarea perdelelor verzi de 
protecţie între zonele rezidenţiale şi 
cele industriale 

Măsura are în vedere protecţia sănătăţii umane prin intermediul 
perdelelor verzi, care reprezintă o barieră în calea poluanţilor 
atmosferici. Măsura se va aplica în următoarele 6 UATB-uri: Târgu Jiu, 
Motru, Bumbeşti Jiu, Turceni, Rovinari, Târgu Cărbuneşti 

 CJ, L 

2 M.18. Extinderea spaţiilor verzi în zonele 
urbane şi reabilitarea celor existente 

Rolul spaţiilor verzi în zonele urbane este deosebit de important, atât 
pentru menţinerea echilibrului dintre natural şi antropic, cât şi pentru 
bunăstarea populaţiei, acestea fiind obiectivele urmărite prin 
implementarea acestei măsuri. În 5 UATB-uri: Târgu Jiu, Motru, 
Bumbeşti Jiu, Rovinari şi Turceni se va aplica măsura de extindere a 
spaţiilor verzi, datorită suprafeţei reduse ale acestora pe cap de locuitor 

 CJ, L 
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D.2.9 MĂSURI PRIVITOARE LA BIODIVERSITATE 

Obiectiv sectorial: Dezvoltarea unei infrastructuri durabile de transport, în vederea protejării factorilor de mediu 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  

1. Programul Operaţional Sectorial Transport 

Măsuri generale aplicate la nivel judeţean  
M.XVI.– Reducerea emisiilor datorate traficului. 

 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, 
intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. 
M.XVI. Reducerea emisiilor datorate 

traficului 

Prin implementarea acestei măsuri se urmăreşte încadrarea 
emisiilor din activităţile de transporturi, în limitele impuse de 
legislaţia în vigoare. 

 CJ, L 

 

 

D.2.10 MĂSURI PRIVITOARE LA BIODIVERSITATE 

Obiectiv sectorial: Educarea ecologică a populaţiei 

Măsuri generale aplicate la nivel judeţean pentru educarea populaţiei în ceea ce priveşte problemele de mediu 

M.XVII.– Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei asupra problemelor de mediu; 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, 
intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. 

M.XVII. 
Creşterea nivelului de reacţie 
comunitară la agresarea 
factorilor de mediu 

Prin implementarea acestei măsuri se urmăreşte asigurarea 
cunoştinţelor, deprinderilor, motivaţiilor şi a valorilor 
necesare populaţiei în scopul asumării răspunderii de 
menţinere a calităţii mediului 

 CJ, L 
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Tabel nr. 11: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) privitoare la protecţia mediului 

Aer Apă Sol Managementul 
Deşeurilor Biodiveristate şi peisaj 

Sănătatea 
umană 

/Populaţie 
Nr. 
crt. 

Măsura
 
 
Denumire UATB M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1. Târgu Jiu X X X X   X X  X       X X 9 
2. Motru X X X X  X    X      X X X 9 
3. Bumbeşti Jiu X X X X      X  X X X X  X X 11 
4. Novaci    X   X     X X X X    6 
5. Rovinari X X X X X X    X      X X X 10 
6. Târgu Cărbuneşti X X X X X X X   X X     X X  11 
7. Tismana     X  X     X X X X    6 
8. Turceni X X X X X X    X  X X    X X 11 
9. Ţicleni     X X      X X   X   5 
10. Albeni  X   X X   X       X   5 
11. Alimpeşti         X          1 
12. Aninoasa     X X X  X   X X   X   7 
13. Arcani     X    X          2 
14. Baia de Fier      X X  X   X X X X X   8 
15. Bălăneşti     X  X  X          3 
16. Băleşti     X X X  X       X   5 
17. Bărbăteşti     X    X   X X      4 
18. Bâlteni  X   X X   X   X X   X   7 
19. Bengeşti - Ciocadia     X  X  X          3 
20. Berleşti         X          1 
21. Bolboşi         X          1 
22. Borăscu         X   X X      3 
23. Brăneşti     X    X   X X      4 
24. Bumbeşti - Piţic         X          1 
25. Bustuchin      X X  X       X   4 
26. Căpreni    X X X   X       X   5 
27. Cătunele     X    X   X X      4 
28. Câlnic     X X   X       X   4 
29. Ciuperceni     X X   X       X   4 
30. Crasna         X   X X X X    5 
31. Cruşeţ     X  X  X          3 
32. Dănciuleşti         X          1 
33. Dăneşti     X  X  X   X X      5 
34. Drăgoteşti X X   X    X X      X   6 
35. Drăguţeşti      X   X   X X   X   5 
36. Fărcăşeşti X X   X X   X X      X   7 
37. Glogova     X    X   X X      4 
38. Godineşti     X    X   X X      4 
39. Hurezani      X   X       X   3 
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Aer Apă Sol Managementul 
Deşeurilor Biodiveristate şi peisaj 

Sănătatea 
umană 

/Populaţie 
Nr. 
crt. 

Măsura
 
 
Denumire UATB M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
40. Ioneşti     X    X   X X      4 
41. Jupâneşti     X    X          2 
42. Leleşti     X    X       X   3 
43. Licurici         X          1 
44. Logreşti    X  X   X       X   4 
45. Mătăsari    X  X   X       X   4 
46. Muşeteşti         X   X X X X    5 
47. Negomir      X   X   X X   X   5 
48. Padeş     X  X  X   X X      5 
49. Peştişani  X   X  X  X   X X X X    8 
50. Plopşoru     X X   X   X X   X   6 
51. Polovragi      X   X   X X X X X   7 
52. Prigoria         X          1 
53. Roşia de Amaradia      X X  X       X   4 
54. Runcu    X X  X  X   X X X X    8 
55. Săcelu     X    X   X X      4 
56. Samarineşti         X          1 
57. Săuleşti     X    X   X X      4 
58. Schela     X X   X   X X X X    7 
59. Scoarţa     X X X  X   X X      6 
60. Slivileşti      X   X          2 
61. Stăneşti     X  X  X   X X X X    7 
62. Stejari       X  X          2 
63. Stoina     X X   X          3 
64. Teleşti  X   X X   X          4 
65. Turburea     X X X  X   X X      6 
66. Turcineşti     X  X  X   X X X X    7 
67. Ţânţăreni     X    X   X X      4 
68. Urdari     X    X   X X      4 
69. Văgiuleşti         X          1 
70. Vladimir     X X   X   X X      5 
Total UATB 8 12 6 11 43 30 21 1 61 8 1 35 35 12 12 24 6 5 331 

 
Explicaţii:  
x = măsuri necesare 
xx = măsuri urgente necesare 
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Figura nr. 17: Localizarea măsurilor privitoare la protecţia aerului la nivel de UATB  Figura nr. 18: Localizarea măsurilor privitoare la protecţia apelor la nivel de UATB 



Actualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean Gorj            Consiliul Judeţean Gorj  

Elaboratori: UAUIM-CCPEC, Bucureşti, împreună cu, INCD URBAN-INCERC, Sucursala Urbanproiect, Universitatea din Bucureşti – CICADIT, SC. Quattro Design. – Bucureşti, Halcrow România, SC: Atelier Proiectare Perfect SA Tg. Jiu. 94 

 

        
Figura nr. 19: Localizarea măsurilor privitoare la protecţia solurilor la nivel de UATB   Figura nr. 20: Localizarea măsurilor privitoare la managementul deşeurilor la nivel de UATB 
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Figura nr. 21: Localizarea măsurilor privitoare la ariile protejate la nivel de UATB     Figura nr. 22: Localizarea măsurilor privitoare la protecţia peisajului la nivel de UATB 
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Figura nr. 23: Localizarea măsurilor privitoare la sănătatea populaţiei în centrele urbane la nivel de UATB 
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TABEL NR. 12: TABEL CENTRALIZATOR CU MĂSURILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI PROPUSE LA NIVELUL JUDEŢULUI GORJ 

Componenta 
de mediu 

Cod 
măsură 

Măsuri generale de prevenire, 
reducere şi compensare a 

efectelor adverse 
Descrierea măsurii Nivelul de aplicare al măsurii Responsabilitate 

MI 
Monitorizarea emisiilor 
generate de mijloacele de 
transport auto, navale şi aeriene 

Monitorizarea se va realiza pentru limitarea emisiilor 
de poluanţi (SO2, NOx, NH3, pulberi), dar şi pentru a 
atinge plafoanele de emisie, conform angajamentelor 
asumate 

Aceasta măsură se va aplica în toate UATB-urile din judeţ, activitatea de 
monitorizare ocupând un loc esenţial în procesul de prevenire a poluării 
mediului  

CJ, L 

M1 Retehnologizarea unităţilor 
industriale 

Retehnologizarea unităţilor industriale conform, 
,,Programelor pentru conformare“ respectiv 
,,Planurilor de acţiuni’’ elaborate de agenţii 
economici şi aprobate de ARPM Craiova/Eşalonat pe 
parcursul perioadei de tranziţie până în anul 2013, va 
trebui să aibă în vedere implementarea unor tehnologii 
moderne cu un grad redus de poluare şi/sau să permită 
reţinerea şi neutralizarea emisiilor poluante 

Se va aplica pentru 8 UATB-uri, unde se regăsesc mari unităţi industriale 
poluante, şi anume:  
Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti - Jiu, Rovinari, Târgu Cărbuneşti,Turceni, 
Dragoteşti şi Fărcăşeşti 

CJ, L 

M2 Reducerea cantităţii emisiilor de 
poluanţi din activităţile miniere 

Adoptarea măsurilor necesare de limitare sau reducere 
a emisiilor poluante generate în urma executării 
activităţilor miniere 

Se va aplica în 12 UATB-uri, şi anume: Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti-Jiu, 
Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Turceni, Albeni, Bâlteni, Dragoteşti, 
Fărcăşeşti, Pestisani şi Teleşti 

CJ, L 

Aer /Schimbări 
climatice 

M3 
Respectarea concentraţiilor 
maxime admisibile impuse de 
lege pentru principalii poluanţi 

Adoptarea măsurilor necesare în vederea încadrării 
principalilor poluanţi în limitele admise de legislaţia 
în vigoare (reducerea surselor majore de poluare, 
gestionarea corespunzătoare a deşeurilor menajere, 
reducerea emisiilor datorate traficului) 

Se va aplica în următoarele 6 UATB-uri: Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti-Jiu, 
Rovinari, Târgu Cărbuneşti şi  Turceni, unde s-au înregistrat depăşiri ale 
concentraţiilor maxime admisibile pentru pulberi în suspensie 

CJ, L 

MII 
Distribuirea apei potabile la 
parametri corespunzători de 
calitate 

Controlarea parametrilor de calitate ai apei potabile 
înaintea distribuţiei acesteia către populaţie Se va aplica în toate UATB-urile din judeţul Gorj CJ, L 

MIII 

Analiza fizico-chimică şi 
biologică a probelor de apă 
prelevate din secţiunile de 
monitorizare 

Efectuarea analizelor fizico-chimice şi biologice a 
probelor de apă prelevate din secţiunile de 
monitorizare 

Măsura se va aplica pentru toate prelevarile de apă din secţiunile de 
monitorizare CJ, L 

M4 Diminuarea poluării apelor din 
surse spitaliceşti 

Diminuarea poluanţilor specifici din apele provenite 
de  la unităţile spitaliceşti 

Această măsură se va aplica pentru următoarele 11 UATB-uri: Târgu Jiu, 
Motru, Bumbeşti-Jiu, Novaci, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Turceni, 
Runcu, Căpreni, Logreşti şi Mătăsari 

CJ, L Apa 

M5 

Efectuarea analizelor chimice a 
probelor de apă prelevate din 
forajele de explorare ale 
Direcţiei Apelor Jiu 

Prin această măsură se propune atingerea parametrilor 
calitativi ai corpurilor de apă subterană conform 
prevederilor legale în vigoare 

Măsura se va aplica în 43 UATB-uri vulnerabile la poluare cu nitraţi: 
Albeni, Aninoasa, Arcani, Bălăneşti, Băleşti, Bâlteni, Bărbăteşti, 
Bengeşti-Ciocadia, Brăneşti, Câlnic, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, 
Cruşeţ, Dăneşti, Dragoteşti, Fărcăşeşti, Glogova, Godineşti, Ioneşti, 
Jupâneşti, Leleşti, Padeş, Peştişani, Plopşoru, Rovinari, Runcu, Săcelu, 
Săuleşti, Schela, Scoarţa, Stăneşti, Stoina, Tânţăreni, Târgu Cărbuneşti, 
Teleşti, Ţicleni, Tismana, Turburea, Turceni, Turcineşti, Urdari şi 
Vladimir 

CJ, L 

Sol /Utilizare 
terenuri MIV 

Planificarea eficientă a 
teritoriului în raport cu 
necesităţile de dezvoltare 

Utilizarea eficientă a terenurilor în raport cu 
necesitatea de dezvoltare a zonelor rezidenţiale şi 
industriale 

Măsura propusă se va aplica la nivel judeţean CJ, L 
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Componenta 
de mediu 

Cod 
măsură 

Măsuri generale de prevenire, 
reducere şi compensare a 

efectelor adverse 
Descrierea măsurii Nivelul de aplicare al măsurii Responsabilitate 

M6 

Reabilitarea siturilor industriale 
abandonate, în vederea utilizării 
eficiente din punct de vedere 
economic 

Reabilitarea siturilor devenite disponibile în urma 
restructurării activităţilor industriale şi introducerea 
acestora în circuitul natural (inclusiv prin realizarea de 
noi spaţii verzi sau împăduriri) sau reutilizarea 
acestora în alte scopuri în vederea utilizării eficiente a 
terenurilor 

Se va aplica în 30 de UATB-uri: Motru, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, 
Turceni, Ţicleni, Albeni, Aninoasa, Baia de Fier, Băleşti, Bâlteni, 
Bustuchin, Căpreni, Câlnic, Ciuperceni, Drăguţeşti, Fărcăşeşti, Hurezani, 
Logreşti, Mătăsari, Negomir, Plopşoru, Polovragi, Roşia de Amaradia, 
Schela, Scoarţa, Slivileşti, Stoina, Teleşti, Turburea, Vladimir 

CJ, L 

M7 
Reducerea poluării difuze, din 
surse agricole a freaticului de 
mică adâncime 

Tratarea terenurilor cu îngrăşăminte chimice şi 
produse fitosanitare numai pe baza unor studii 
agrochimice 

Cele 21 de UATB-uri în care se va aplica măsura sunt: Târgu Jiu, Novaci, 
Târgu Cărbuneşti, Tismana, Aninoasa, Baia de Fier, Bălăneşti, Băleşti, 
Bengeşti- Ciocadia, Bustuchin, Cruşeţ, Dăneşti, Padeş, Pestişani, Roşia de 
Amaradia, Runcu, Scoarţa, Stăneşti, Stejari, Turburea şi Turcineşti 

CJ, L 

 

M8 
Reducerea volumului de apă 
uzată neepurată, evacuată din 
sectorul zootehnic 

Reducerea poluării solului generată de evacuarea pe 
sol a apelor uzate necorespunzător epurate provenite 
din sectorul zootehnic 

Se va aplica în municipiul Târgu Jiu CJ, L 

MV Implementarea măsurilor de 
colectare selectivă a deşeurilor 

În vederea gestionării eficiente a deşeurilor, se 
impune introducerea unui sistem coerent de colectare 
selectivă la nivel judeţean, cu scopul valorificării 
ulterioare a acestora 

În prezent colectarea selectivă a deşeurilor se realizează în procent redus 
în principalele areale urbane, astfel că măsura se va aplica la nivel de 
judeţ 

CJ, L 

MVI Utilizarea deşeurilor pentru 
producerea  energiei 

Reciclarea eficientă a deşeurilor, îndeosebi a 
deşeurilor provenite din exploatările forestiere, în 
vederea utilizării acestora pentru producerea energiei 
termice şi a energiei electrice 

Măsura se va aplica la nivel judeţean, în toate UATB-urile în care există 
deşeuri valorificabile din punct de vedere energetic CJ, L 

M9 Extinderea serviciilor de 
salubrizare 

Serviciile de colectare a deşeurilor menajere acoperă 
momentan 95% din populaţia urbană şi un procent 
foarte scăzut din populaţia rurală 

Măsura se va aplica în toate cele 61 UATB-uri din zona rurală CJ, L 

M10 
Exploatarea şi valorificarea 
materialelor utile din depozitele 
industriale 

Prin această măsură se urmăreşte reducerea cantităţii 
de deşeuri industriale eliminate prin depozitare finală 

Măsura se va aplica în 8 UATB-uri din judeţul Gorj, industrializate 
puternic, şi anume: Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti Jiu, Rovinari, Târgu 
Cărbuneşti, Turceni, Dragoteşti, Fărcăşeşti 

CJ, L 

M
an

ag
em

en
tu

l d
eş

eu
ri

lo
r 

M11 

Construirea de staţii de transfer, 
ceea ce implică: studii de 
fezabilitate, proiectarea, 
finanţarea, construirea şi 
operarea facilităţilor. 

Măsura propusă vizează asigurarea posibilităţilor 
pentru gestionarea adecvată a deşeurilor prin 
realizarea staţiilor de transfer 

În anul 2009 au fost construite staţii de transfer în UATB-urile Turceni, 
Rovinari, Novaci, Motru şi se află în construcţie staţia de transfer din 
localitatea Târgu Cărbuneşti 

CJ, L 

MVII 

Protecţia ecosistemelor 
forestiere prin respectarea 
prevederilor legale privind 
regimul de construire şi 
distanţele minime faţă de 
acestea 

Respectarea regimului de construire şi distanţelor 
minime de protecţie faţă de ecosistemele forestiere Măsura se va aplica în toate UATB-urile din judeţ CJ, L 

Biodiversitate / 
Patrimoniu 

natural 

MVIII Realizarea de studii detaliate cu 
privire la biodiversitate 

Evaluarea corectă şi detaliată a biodiversităţii în 
zonele în care se vor realiza viitoarele proiecte 

Măsura se va aplica în UATB-urile din judeţ în care se propun noi 
proiecte CJ, L 
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Componenta 
de mediu 

Cod 
măsură 

Măsuri generale de prevenire, 
reducere şi compensare a 

efectelor adverse 
Descrierea măsurii Nivelul de aplicare al măsurii Responsabilitate 

MIX Inventarierea speciilor de păsări 
de pe teritoriul judeţului 

Prin implementarea acestei măsuri se urmăreşte 
menţinerea măsurilor de conservare a speciilor de 
păsări 

Pentru a ocroti speciile de păsări, este necesară o inventariere riguroasă, la 
nivelul întregului judeţ, în vederea  protejării şi conservării  habitatele 
acestora, deoarece ocrotirea efectivă a anumitor specii nu se poate realiza 
decât în contextul general al conservării mediului înconjurator. 

CJ, L 

M12 
Administrarea (custodia) în 
totalitate a ariilor naturale 
protejate 

Prin implementarea acestei măsuri, ariile naturale 
protejate de pe teritoriul judeţului se vor afla sub 
directa administrare a unui custode, pe baza planului 
de management al ariei protejate  

Măsura se va aplica la nivelul a 35 UATB-uri care se suprapun cu ariile 
naturale protejate: Bumbeşti Jiu, Novaci, Tismana, Turceni, Ţicleni, 
Aninoasa, Baia de Fier, Bărbătesti, Bâlteni, Borăscu, Brăneşti, Cătunele, 
Crasna, Dăneşti, Drăguţeşti, Glogova, Godineşti, Ioneşti, Muşeteşti, 
Negomir, Padeş, Peştişani, Plopşoru, Polovragi, Runcu, Săcelu, Săuleşti, 
Schela, Scoarţa, Stăneşti, Turburea, Turcineşti, Ţânţăreni, Urdari, 
Vladimir 

CJ, L 

M13 Respectarea zonelor de protecţie 
a ariilor protejate 

Evitarea realizării proiectelor de infrastructură în 
interiorul sau imediata vecinătate a ariilor protejate 

Măsura se va aplica pentru următoarele 35 UATB-uri: Bumbeşti Jiu, 
Novaci, Tismana, Turceni, Ţicleni, Aninoasa, Baia de Fier, Bărbătesti, 
Bâlteni, Borăscu, Brăneşti, Cătunele, Crasna, Dăneşti, Drăguţeşti, 
Glogova, Godineşti, Ioneşti, Muşeteşti, Negomir, Padeş, Peştişani, 
Plopşoru, Polovragi, Runcu, Săcelu, Săuleşti, Schela, Scoarţa, Stăneşti, 
Turburea, Turcineşti, Ţânţăreni, Urdari, Vladimir 

CJ, L 

M14 

Evitarea fragmentării habitatelor 
prin alegerea unor 
amplasamente optime pentru 
proiectele de infrastructură 

Alegerea unor amplasamente optime pentru viitoarele 
proiecte de infrastructură prin care să se evite pe cât 
posibil fragmentarea unor habitate de interes judeţean 
sau naţional 

Măsura se va aplica în 12 UATB-uri: Bumbeşti Jiu, Novaci, Tismana, 
Baia de Fier, Crasna, Muşeteşti, Peştişani, Polovragi, Runcu, Schela, 
Stăneşti, Turcineşti 

CJ, L 

M15 
Aplicarea măsurilor de 
ameliorare a habitatelor 
fragmentate 

Adoptarea unor măsuri de ameliorare în cazul 
realizării unor investiţii ce conduc la fragmentarea 
habitatelor (coridoare de trecere pentru animale, rute 
ocolitoare, etc).  

Se va aplica în 12 UATB-uri: Bumbeşti Jiu, Novaci,  Tismana, Baia de 
Fier, Craşna, Muşeteşti, Peştişani, Polovragi, Runcu, Schela, Stăneşti, 
Turcineşti. 

CJ, L 

 

M16 Refacerea peisajului în zonele 
afectate de activităţile miniere 

Aplicarea lucrărilor de reabilitare şi ecologizare în 
zonele afectate de activităţile miniere 

Se va aplica în 24 UATB-uri: Motru, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Ţicleni, 
Albeni, Aninoasa, Baia de Fier, Băleşti, Bâlteni, Bustuchin, Căpreni, 
Câlnic, Ciuperceni, Dragoteşti, Drăguţeşti, Fărcăşeşti, Hurezani, Leleşti, 
Logreşti, Mătăsari, Negomir, Plopşoru, Polovragi, Roşia de Amaradia 

CJ, L 

MX Reabilitarea peisajelor culturale 
degradate 

În cazul existenţei peisajelor culturale degradate, se 
impune reabilitarea acestora 

Măsura se va aplica în UATB-urile unde sunt identificate peisaje culturale 
degradate CJ, L 

MXI Încadrarea noilor construcţii în 
specificul zonei 

În funcţie de configuraţia arhitecturală sau 
amplasament, realizarea noilor construcţii trebuie să 
ţină cont de aspectul general al zonei şi de prezenţa 
obiectivelor de patrimoniu sau a zonelor de protecţie a 
acestora 

Măsura se va aplica in toate UATB-urile în care sunt propuse noi proiecte 
de construcţii CJ, L 

Patrimoniul 
cultural 
construit 

MXII 
Minimizarea efectelor negative 
ale noilor facilităţi asupra 
monumentelor istorice 

Interzicerea realizării facilităţilor de producţie în zone 
protejate sau în interiorul zonelor de protecţie a 
monumentelor istorice 

Măsura se va aplica în toate UATB-urile, în cazul realizării de noi 
construcţii şi/sau facilităţi CJ, L 

Conservarea şi 
gestionarea 
resurselor 
naturale 

MXIII Utilizarea surselor regenerabile 
de energie 

Măsura propusă va avea ca efect reducerea ponderii 
energiei produse din surse convenţionale (hidrocarburi 
în general) şi atingerea ţintei naţionale de 24% energie 
regenerabilă până în anul 2020 

Aplicabilitatea măsurii va fi stabilită în urma unor studii la nivel de 
UATB, care vor fundamenta pretabilitatea implementării sistemelor de 
producere a energiei neconvenţionale în fiecare areal 

CJ, L 
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Componenta 
de mediu 

Cod 
măsură 

Măsuri generale de prevenire, 
reducere şi compensare a 

efectelor adverse 
Descrierea măsurii Nivelul de aplicare al măsurii Responsabilitate 

MXIV 

Protecţia  sănătaţii umane prin 
amplasarea obiectivelor 
industriale în afara zonelor 
rezidenţiale 

Cu privire la dezvoltarea sectorului industrial, va 
trebui să se aibă în vedere amplasarea noilor obiective 
industriale în afara zonelor rezidenţiale 

Aceasta măsură se va aplica la nivel judeţean CJ, L 

MXV Respectarea normelor pentru 
zgomote si vibraţii 

Adoptarea măsurilor necesare pentru reducerea 
poluării fonice, astfel încat să se respecte limitele 
prevăzute de legislaţia în vigoare (utilizarea unor 
echipamente şi tehnologii performante din punct de 
vedere al nivelului de zgomot generat, izolarea fonică 
a clădirilor unde se găsesc surse generatoare de 
zgomot şi vibraţii, asigurarea perdelelor verzi de 
protecţie de-a lungul drumurilor şi căilor ferate)  

Această măsură se va aplica la nivel judeţean CJ, L 

M17 
Realizarea perdelelor verzi de 
protecţie între zonele 
rezidenţiale şi cele industriale 

Măsura are în vedere protecţia sănătaţii umane prin 
intermediul perdelelor verzi, care reprezintă o barieră 
în calea poluanţilor atmosferici 

Măsura se va aplica în următoarele 6 UATB-uri: Târgu Jiu, Motru, 
Bumbeşti Jiu, Turceni, Rovinari şi Târgu Cărbuneşti CJ, L 

Sănătatea 
umană / 

populaţie 

M18 
Extinderea spaţiilor verzi în 
zonele urbane şi reabilitarea 
celor existente 

Rolul spaţiilor verzi în zonele urbane este deosebit de 
important, atât pentru menţinerea echilibrului dintre 
natural şi antropic, cât şi pentru bunăstarea populaţiei, 
acestea fiind obiectivele urmărite prin implementarea 
acestei măsuri 

În 5 UATB-uri: Târgu Jiu, Rovinari, Motru, Bumbeşti Jiu şi Turceni se va 
aplica măsura de extindere a spaţiilor verzi, datorită suprafeţei reduse ale 
acestora  pe cap de locuitor 

CJ, L 

Transport 
durabil MXVI Reducerea emisiilor datorate 

traficului 

Prin implementarea acestei măsuri se urmăreşte 
încadrarea emisiilor, datorate activităţilor din 
transporturi, în limitele impuse de legislaţia în vigoare 

Măsura se va aplica la nivelul întregului judeţ CJ, L 

Educaţie 
ecologică MXVII 

Creşterea nivelului de reacţie 
comunitară la agresarea 
factorilor de mediu 

Prin implementarea acestei măsuri se urmăreşte 
asigurarea cunoştinţelor, deprinderilor, motivaţiilor şi 
a valorilor necesare populaţiei în scopul asumării 
răspunderii de menţinere a calităţii mediului 

Măsura se va aplica la nivel de judeţ CJ, L 
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D.3. MĂSURI PRIVITOARE LA PEISAJ ŞI LA PROTECŢIA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 

D.3.1 MĂSURI CU CARACTER GENERAL 
 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. M.I.  Stabilirea valorilor locale 
Studii istorice şi sociologice pentru fiecare UATB în 
parte, stabilirea specificităţii locale, a autenticităţii, a 
clădirilor care pot deveni monument istoric 

 CJ, L 

2. M.II.  Educarea tineretului şcolar în spiritul 
păstrării valorilor culturale locale 

Prezentarea istoriei locale şi a valorilor locale în şcoli, 
licee  CJ 

3. M.III.  Delimitarea peisajului cultural şi 
natural 

În urma delimitărilor se vor stabili activităţile umane 
compatibile cu protejarea peisajelor, transpunerea 
delimitărilor şi a activităţilor în documentaţiile de 
urbanism 

 N, CJ, L 

4. M.IV.  Studierea protecţiei mediului   CJ, L 

5. M.V.  Studierea managementului deşeurilor 
menajere şi industriale   J 

6. M.VI.  Studierea riscurilor naturale şi 
antropice   L 

7. M.VII.  Studierea măsurilor pentru 
stabilizarea populaţiei localităţilor   L 

8. M.VIII. 
Subvenţionarea desfăşurării 
festivalurilor şi concursurilor, a 
funcţionării muzeelor şi expoziţiilor, 
favorizarea comerţului specific. 

Păstrarea şi valorificarea patrimoniului imaterial, a 
ocupaţiilor tradiţionale şi a modului de viaţă rural  CJ 

 
 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel local (UATB) pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1.  M.1. Măsuri de dezvoltare a turismului. 
Stabilirea unor circuite turistice specializate care se pot 
racorda cu cele din judeţele vecine (vezi Cap. 3.3.3. – 
faza 3) 

  

2.  M.2. Înfiinţarea unor noi muzee săteşti cu 
amplasamente stabilite prin PUG.   CJ, L 

3.  M.3. Înfiinţarea muzeului pentru Arta 
Lemnului Gorj.   N, CJ 

4.  M.4. 
Înfiinţarea  Muzeului Operei lui 
Constantin Brâncuşi la Ansamblul 
Eroilor. 

  N, CJ 

5.  M.5. Înfiinţarea „Academiei Gorjene de 
Artă”. 

Academia va cuprinde: şcoli pentru sculptura în lemn, 
laborator de tratare a lemnului, şcoli de restaurare a 
picturii pe lemn 

 N, CJ 
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Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

6.  M.6. 
Permanentizarea în Târgu Jiu a 
„Colocviului Brâncuşi” (manifestare 
ştiinţifico-artistică anuală). 

  J 

7.  M.7. Înfiinţarea altor muzee săteşti. 
   N, CJ, L 

8.  M.8. 
Limitarea extinderii teritoriale a 
localităţilor rurale din zonele montane 
şi piemontane, evitarea construcţiilor 
de mari dimensiuni. 

Protejarea patrimoniului rural şi a aşezărilor rurale – 
PATJ, PATZIC, PUG  CJ, L 

9.  M.9. 
Delimitarea zonelor de protecţie ale 
tuturor monumentelor istorice şi 
stabilirea modului de construire în 
aceste zone. 

  L 

10.  M.10. Păstrarea clădirilor valoroase, în 
primul rând a celor din lemn. 

Restaurarea monumentelor istorice şi a altor clădiri 
valoroase, restaurarea zonelor urbane  CJ, L 

11.  M.11. Cercetarea şi valorificarea 
patrimoniului arheologic. 

Cercetări arheologice în zonele inscrise în Registrul 
Arheologic Naţional şi cercetări arheologice de salvare în 
zonele de protecţie ale monumentelor istorice 

 CJ, L 

12.  M.12. Reabilitarea peisajului cultural 
degradat.   N, CJ 

13.  M.13. 
Delimitarea monumentelor naturii şi a 
zonelor de protecţie a acestora, 
stabilirea activităţilor umane compatibile. 

  N, CJ, L 

14.  M.14. Studierea migraţiei păsărilor şi a 
măsurilor pentru protejarea avifaunei.   N, CJ, L 

15.  M.15. 
Definitivarea planurilor de 
management şi a regulamentelor 
ROSPA, ROSCI, stabilirea 
activităţilor umane compatibile. 

  N, CJ, L 

16.  M.16. 
Renaturarea carierelor şi haldelor, 
refacerea peisajului şi a activităţilor 
umane în zonele afectate. 

  N, CJ, L 

17.  M.17. Renaturarea şi folosirea în scopuri 
economice a fostului lac Ceauru.   N, CJ, L 

18.  M.18. 
Decolmatarea lacului de acumulare 
Târgu Jiu şi folosirea acestuia pentru 
agrement. 

  N, CJ, L 

19.  M.19. 
Folosirea pentru turism şi sport a 
traseelor montane în Munţii Parâgului 
şi Retezatului (Transalpina, Valea 
Jiului, Valea Tismanei ş.a.).. 

  N, CJ, L 

20.  M.20. Refacerea căii ferate înguste 
„Cloşanul” pentru turism.   N, CJ, L 
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Tabel nr. 13: Măsuri cu aplicabilitate la nivel local (UATB) pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025), referitoare la paisaj şi patrimoniul cultural 

Nr. 
crt. Denumire UATB M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. M.11. M.12. M.13. M.14. M.15. M.16. M.17. M.18. M.19. M.20. Total 

măsuri 
1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.  

1. Târgu Jiu x  x x x x   x x x       x  x 10 
2. Motru x        x x x  x        5 
3. Bumbeşti Jiu x       x x x x  x x x    x  9 
4. Novaci x       x x x   x  x    x  7 
5. Rovinari x        x x      x     4 
6. Târgu Cărbuneşti x        x x x   x  x     6 
7. Tismana x       x x x x  x  x    x x 9 
8. Turceni x        x x   x  x      5 
9. Ţicleni x        x x     x x     5 
10. Albeni x        x x x   x  x     6 
11. Alimpeşti x        x x x          4 
12. Aninoasa         x x   x  x x     5 
13. Arcani x        x x           3 
14. Baia de Fier x       x x x x  x  x x   x  9 
15. Bălăneşti x        x x x   x       5 
16. Băleşti x        x x      x x   x 6 
17. Bărbăteşti x        x x x    x      5 
18. Bâlteni x        x x x    x x     6 
19. Bengeşti - Ciocadia x        x x x   x       5 
20. Berleşti x        x x    x       4 
21. Bolboşi         x x           2 
22. Borăscu x        x x     x      4 
23. Brăneşti         x x     x      3 
24. Bumbeşti - Piţic x        x x           3 
25. Bustuchin x        x x    x  x     5 
26. Căpreni         x x      x     3 
27. Cătunele x        x x x  x        5 
28. Câlnic x        x x      x     4 
29. Ciuperceni x        x x      x     4 
30. Crasna x       x x x   x x x   x   8 
31. Cruşeţ         x x           2 
32. Dănciuleşti         x x    x       3 
33. Dăneşti x        x x     x      4 
34. Drăgoteşti x        x x      x     4 
35. Drăguţeşti x        x x     x x     5 
36. Fărcăşeşti x        x x      x     4 
37. Glogova x        x x   x        4 
38. Godineşti             x  x      2 
39. Hurezani         x x      x     3 
40. Ioneşti x        x x     x      4 
41. Jupâneşti x        x x x   x       5 
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Nr. 
crt. Denumire UATB M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. M.11. M.12. M.13. M.14. M.15. M.16. M.17. M.18. M.19. M.20. Total 

măsuri 
1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.  

42. Leleşti x        x x x     x     5 
43. Licurici x        x x    x       4 
44. Logreşti         x x x   x  x     5 
45. Mătăsari x        x x      x     4 
46. Muşeteşti x       x x x   x x x   x   8 
47. Negomir x        x x     x x     5 
48. Padeş x       x x x x       x  x 7 
49. Peştişani x       x x x x  x  x   x  x 9 
50. Plopşoru         x x x    x x     5 
51. Polovragi x       x x x x  x   x  x   8 
52. Prigoria x        x x    x       4 
53. Roşia de Amaradia x        x x    x  x     5 
54. Runcu x       x x x x  x  x   x   8 
55. Săcelu x        x x x  x x       6 
56. Samarineşti x        x x x          4 
57. Săuleşti         x x   x  x      4 
58. Schela x       x x x x  x  x x  x   9 
59. Scoarţa x        x x   x x  x     6 
60. Slivileşti x        x x x     x     5 
61. Stăneşti x       x x x     x   x   6 
62. Stejari         x x    x       3 
63. Stoina         x x x     x     4 
64. Teleşti x        x x x     x x   x 7 
65. Turburea         x x x    x x     5 
66. Turcineşti x        x x     x      4 
67. Ţânţăreni         x x     x      3 
68. Urdari x        x x     x x     5 
69. Văgiuleşti         x x x          3 
70. Vladimir         x x   x x  x     5 
Total UATB 53  1 1 1 1  12 69 69 29  20 19 28 31 2 9 4 6  

 
 

Explicaţii:  
x = măsuri necesare 
xx = măsuri urgente necesare 
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D.3.2 MĂSURI CARE VOR FUNDAMENTA ELABORAREA PUG 
 

Măsuri cu aplicabilitate la nivel de judeţ /local care vor sta la baza fundamentării PUG pentru UATB - intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025)  
privitoare la arii protejate naturale şi construite 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură Descrierea măsurii, proiectului Prioritate /urgenţă Responsabilitate 

1. M1. Elaborarea studiilor de peisaj natural şi 
cultural. Se vor studia peisajul natural şi peisajul cultural – toate UATB din judeţ.  L 

2. M2. Elaborarea studiului de protecţie a mediului Se va elabora în cadrul PUG un studiu de protecţie a mediului - toate UATB din 
judeţ.  L 

3. M3. Elaborarea studiului de management al 
deşeurilor menajere şi industriale 

Se va elabora în cadrul PUG studiul de management al deşeurilor menajere şi 
industriale – toate UATB din judeţ.  L 

4. M4. Studierea arealelor cu mediu critic datorită 
exploatărilor miniere şi a industriei petroliere 

Se vor studia arealele cu mediu critic datorită exploatărilor miniere şi a 
industriei petroliere – 32 UATB:  
municipiul Motru,  
oraşele: Rovinari, Târgu-Cărbuneşti, Ţicleni;  
comunele: Albeni, Aninoasa, Baia de Fier, Bustuchin, Băleşti, Bâlteni, Căpreni, 
Câlnic, Ciuperceni, Drăgoteşti, Drăguţeşti, Fărcăşeşti, Hurezani, Leleşti, 
Logreşti, Mătăsari, Negomir, Plopşoru, Polovragi, Roşia de Amaradia, Schela, 
Scoarţa, Slivileşti, Stoina, Teleşti, Turburea, Urdari, Vladimir. 

 L 

5. M5. Elaborarea studiului migraţiei păsărilor şi 
măsurilor de protejare a acestora 

Se va elabora în cadrul PUG studiul migraţiei păsărilor pentru culoarul de 
migraţie care trece peste judeţul Gorj (culoarul III – Drumul centro-european-
bulgar) – 18 UATB:  
Oraşele: Bumbeşti-Jiu, Târgu-Cărbuneşti;  
comunele: Albeni, Bălăneşti, Bengeşti-Ciocadia, Berleşti, Bustuchin, Crasna, 
Dănciuleşti, Jupîneşti, Licurici, Logreşti, Muşeteşti, Prigoria, Roşia de 
Amaradia, Săcelu, Schela, Scoarţa, Stejari. 

 L 

6. M6. Elaborarea studiului riscurilor naturale şi 
antropice 

Se va elabora în cadrul PUG studiul riscurilor naturale şi antropince, prin care se 
vor stabili zonele de risc la nivelul UATB - toate UATB din judeţ.  L 

7. M7. Introducerea în PUG a măsurilor din planurile 
de management ale siturilor ROSPA 

Se vor introduce în PUG măsurile stabilite în cadrul planurilor de management 
ale siturilor ROSPA (2 UATB):  
Oraşul Tismana,  
comuna Padeş  

 L 

8. M8. Introducerea în PUG a măsurilor din planurile 
de management ale siturilor ROSCI 

Se vor introduce în PUG măsurile stabilite în cadrul planurilor de management 
ale siturilor ROSCI (29 UATB):  
Oraşul Bumbeşti-Jiu, Novaci, Tismana, Turceni, Ţicleni;  
comunele: Aninoasa, Baia de Fier, Bâlteni, Bărbăteşti, Borăscu, Brăneşti, 
Crasna, Dăneşti, Drăguţeşti, Godineşti, Ioneşti, Muşeteşti, Negomir, Padeş, 
Peştişani, Plopşoru, Runcu, Săuleşti, Schela, Stăneşti,  Ţânţăreni, Turburea, 
Turcineşti, Urdari.  

 L 

9. M9. 

Delimitarea monumentelor naturii, a 
rezervaţiilor naturale şi a zonelor de protecţie 
ale acestora; stabilirea regulilor de utilizare a 
terenurilor delimitate 

Se vor delimita monumentele naturii, rezervaţiile naturale şi zonele de protecţie 
ale acestora, iar pentru terenurile delimitate se vor stabili reguli de utilizare (20 
UATB):  
Oraşele: Bumbeşti-Jiu, Novaci, Tismana, Turceni. 
Comunele: Aninoasa, Baia de Fier, Crasna, Cătunele,Glogova,Godineşti, 

 L 
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Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură Descrierea măsurii, proiectului Prioritate /urgenţă Responsabilitate 

Muşeteşti, Padeş, Pestisani, Polovragi, Runcu, Săcelu, Săuleşti, Schela, Scoarţa, 
Vladimir. 

10. M10. Elaborarea studiului măsurilor pentru 
stabilizarea populaţiei localităţilor. 

Se vor studia măsurile pentru stabilizarea populaţiei localităţilor - toate UATB 
din judeţ.  L 

11. M11. Elaborarea studiilor istorice. 
 Se vor elabora studii istorice în cadrul PUG pentru toate UATB din judeţ.  L 

12. M12. 

Delimitarea exactă (prin coordonate) a siturilor 
arheologice şi a zonelor de protecţie ale 
acestora, stabilirea regulilor de utilizare a 
terenurilor deliminate  

Se vor delimita(prin coordonate) siturile arheologice şi zonele de protecţie ale 
acestora şi se vor stabili reguri de utilizare pentru terenurile delimitate (29  
UATB):  
Municipiul Târgu Jiu 
Oraşele: Bumbeşti-Jiu, Târgu-Cărbuneşti, Tismana, Ţicleni 
Comunele: Albeni, Alimpeşti, Baia De Fier, Bălăneşti, Bărbăteşti, Bengeşti-
Ciocadia, Bîlteni, Cătunele, Jupîneşti, Leleşti, Logreşti, Padeş, Pestişani, 
Plopşoru, Polovragi, Runcu, Sămărineşti,  Săcelu, Schela, Slivileşti, Stoina, 
Teleşti, Turburea, Văgiuleşti.   

 

L 

13. M13. 

Delimitarea zonelor de protecţie (inclusiv zona 
existentă protejată „Calea Eroilor” Târgu Jiu) 
ale monumentelor istorice şi stabilirea regulilor 
de utilizare a terenurilor delimitate 

Se vor delimita zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi stabilirea 
regulilor de utilizare a terenurilor (inclusiv zona existentă protejată „Calea 
Eroilor” Târgu Jiu)  – 69 UATB:  
Municipiile: Târgu Jiu, Motru 
Oraşele: Bumbeşti-Jiu, Novaci, Rovinari, Târgu-Cărbuneşti, Tismana, Turceni, 
Ţicleni 
Comunele: Albeni, Alimpeşti, Aninoasa, Arcani, Baia De Fier, Bălăneşti, 
Băleşti, Bărbăteşti, Bengeşti-Ciocadia, Berleşti, Bîlteni, Bolboşi, Borăscu, 
Brăneşti, Bumbeşti-Piţic, Bustuchin, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Câlnic, 
Crasna, Cruşeţ, Dănciuleşti, Dăneşti, Drăgoteşti, Drăguţeşti, Fărcăşeşti, 
Glogova, Hurezani, Ioneşti,  Jupîneşti, Leleşti, Licurici, Logreşti, Mătăsari, 
Muşeteşti, Negomir, Padeş, Pestişani, Plopşoru, Polovragi, Prigoria, Roşia de 
Amaradia, Runcu, Sămărineşti,  Săcelu, Săuleşti, Scoarţa, Schela, Slivileşti, 
Stăneşti, Stejari, Stoina, Teleşti, Turburea, Turcineşti, Ţânţăreni, Urdari, 
Văgiuleşti, Vladimir.   

 

L 

 
 
 
 

Măsuri  M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. M.11. M.12. M.13. Total măsuri 

Total UAT 70 70 70 32 18 70 2 29 20 70 70 29 69 619 
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Tabel nr. 14: Măsuri cu aplicabilitate la nivel de judeţ/local care vor sta la baza fundamentării PUG pentru UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 
2025), privitoare la arii protejate naturale şi construite 

Nr. 
crt. Denumire UATB M.1.  M.2.  M.3.  M.4.  M.5.  M.6.  M.7.  M.8.  M.9.  M.10.  M.11.  M.12.  M.13.  Total 

măsuri
1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16. 

1. Târgu Jiu X X X   X    X X X X 8 
2. Motru X X X   X   X X X X X 9 
3. Bumbeşti Jiu X X X  X X  X X X X X X 11 
4. Novaci X X X   X  X X X X  X 9 
5. Rovinari X X X X  X    X X  X 8 
6. Târgu Cărbuneşti X X X X X X    X X X X 10 
7. Tismana X X X   X X X X X X X X 12 
8. Turceni X X X   X  X X X X  X 10 
9. Ţicleni X X X X  X  X  X X  X 9 
10. Albeni   X X X X X X    X X X X 10 
11. Alimpeşti  X X X   X    X X X X 8 
12. Aninoasa   X X X X  X  X X X X  X 10 
13. Arcani  X X X   X    X X  X 7 
14. Baia de Fier X X X X  X  X X X X X X 11 
15. Bălăneşti   X X X  X X    X X X X 10 
16. Băleşti  X X X X  X    X X  X 8 
17. Bărbăteşti  X X X   X  X  X X X X 10 
18. Bâlteni X X X X  X  X  X X X X 10 
19. Bengeşti - Ciocadia X X X  X X    X X X X 9 
20. Berleşti  X X X  X X    X X  X 9 
21. Bolboşi  X X X   X    X X  X 8 
22. Borăscu X X X   X  X  X X  X 9 
23. Brăneşti  X X X   X  X  X X  X 8 
24. Bumbeşti - Piţic  X X X   X    X X  X 8 
25. Bustuchin X X X X X X    X X  X 9 
26. Căpreni   X X X X  X    X X  X 9 
27. Cătunele X X X   X   X X X X X 9 
28. Câlnic  X X X X  X    X X  X 8 
29. Ciuperceni   X X X X  X    X X  X 8 
30. Crasna X X X  X X  X X X X  X 10 
31. Cruşeţ  X X X   X    X X  X 8 
32. Dănciuleşti   X X X  X X    X X  X 9 
33. Dăneşti  X X X   X  X  X X  X 8 
34. Drăgoteşti  X X X X  X    X X  X 8 
35. Drăguţeşti  X X X X  X  X  X X  X 9 
36. Fărcăşeşti   X X X X  X    X X  X 8 
37. Glogova X X X   X   X X X  X 9 
38. Godineşti X X X   X  X X X X   8 
39. Hurezani X X X X  X    X X  X 8 
40. Ioneşti   X X X   X  X  X X  X 9 
41. Jupâneşti   X X X  X X    X X X X 10 
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Nr. 
crt. Denumire UATB M.1.  M.2.  M.3.  M.4.  M.5.  M.6.  M.7.  M.8.  M.9.  M.10.  M.11.  M.12.  M.13.  Total 

măsuri
1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16. 

42. Leleşti   X X X X  X    X X X X 9 
43. Licurici  X X X  X X    X X  X 8 
44. Logreşti  X X X X X X    X X X X 11 
45. Mătăsari  X X X X  X    X X  X 8 
46. Muşeteşti  X X X  X X  X X X X  X 10 
47. Negomir  X X X X  X  X  X X  X 9 
48. Padeş  X X X   X    X X X X 8 
49. Peştişani   X X X   X  X X X X X X 10 
50. Plopşoru  X X X X  X  X  X X X X 10 
51. Polovragi   X X X X  X   X X X X X 10 
52. Prigoria  X X X  X X    X X  X 9 
53. Roşia de Amaradia  X X X X X X    X X  X 10 
54. Runcu   X X X   X  X X X X X X 11 
55. Săcelu X X X  X X   X X X X X 10 
56. Samarineşti X X X   X    X X X X 8 
57. Săuleşti  X X X   X  X X X X  X 10 
58. Schela  X X X X  X  X X X X X X 11 
59. Scoarţa X X X X X X   X X X  X 11 
60. Slivileşti  X X X X  X    X X X X 9 
61. Stăneşti  X X X   X  X  X X  X 8 
62. Stejari  X X X  X X    X X  X 9 
63. Stoina  X X X X  X    X X X X 10 
64. Teleşti   X X X X  X    X X X X 9 
65. Turburea  X X X X  X  X  X X X X 11 
66. Turcineşti X X X   X  X  X X  X 9 
67. Ţânţăreni  X X X   X  X  X X  X 8 
68. Urdari  X X X X  X  X  X X  X 9 
69. Văgiuleşti X X X   X    X X X X 9 
70. Vladimir X X X X  X   X X X  X 10 

Total UAT 70 70 70 31 18 70 1 28 19 70 70 29 69  
 

Explicaţii:  
x = măsuri necesare 
xx = măsuri urgente necesare 
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Figura nr. 24: Localizarea măsurilor privind studiul arealelor cu mediu critic datorită 

exploatărilor miniere şi industriei petroliere 
 

M4. Studiul arealelor cu mediu critic datorită exploatărilor miniere şi a industriei petroliere (32 
UATB). 

Municipiul Motru, oraşele: Rovinari, Târgu-Cărbuneşti, Ţicleni; comunele: Albeni, Aninoasa, Baia 
de Fier, Bustuchin, Băleşti, Bâlteni, Căpreni, Câlnic, Ciuperceni, Drăgoteşti, Drăguţeşti, 
Fărcăşeşti, Hurezani, Leleşti, Logreşti, Mătăsari, Negomir, Plopşoru, Polovragi, Roşia de 

Amaradia, Schela, Scoarţa, Slivileşti, Stoina, Teleşti, Turburea, Urdari, Vladimir. 

 

 

 
Figura nr. 25: Localizarea măsurilor privind studiul migraţiei păsărilor şi protecţie acestora 

 

 

M5. Studiul migraţiei păsărilor şi măsurilor de protecţie a acestora (19 UATB). 
Oraşele: Bumbeşti-Jiu, Târgu-Cărbuneşti; comunele: Albeni, Bălăneşti, Bengeşti-Ciocadia, 

Berleşti, Bustuchin, Crasna, Dănciuleşti, Jupîneşti, Licurici, Logreşti, Muşeteşti, Prigoria, Roşia 
de Amaradia, Săcelu, Schela, Scoarţa, Stejari. 
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Figura nr. 26: Localizarea măsurilor privind planurile de management ale siturilor ROSPA 
 

 
M7. Introducerea în PUG a măsurilor din planurile de management ale siturilor ROSPA (2 

UATB). 
Oraşul Tismana, comuna Padeş. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Figura nr. 27: Localizarea măsurilor privind planurile de managemetn ale siturilor ROSCI 
 

M8. Introducerea în PUG a măsurilor din planurile de management ale siturilor ROSCI (29 
UATB). 

Oraşul Bumbeşti-Jiu, Novaci, Tismana, Turceni, Ţicleni; comunele: Aninoasa, Baia de Fier, 
Bâlteni, Bărbăteşti, Borăscu, Brăneşti, Crasna, Dăneşti, Drăguţeşti, Godineşti, Ioneşti, Muşeteşti, 

Negomir, Padeş, Peştişani, Plopşoru, Runcu, Săuleşti, Schela, Stăneşti,  Ţânţăreni, Turburea, 
Turcineşti, Urdari. 
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Figura nr. 28: Localizarea măsurilor privind delimitarea ariilor naturale portejate şi a zonelor de 

protecţie ale acestora 

 
M9. Delimitarea monumentelor naturii, a rezervaţiilor naturale şi a zonelor de protecţie ale 

acestora; stabilirea regulilor de utilizare a terenurilor delimitate (20UATB). 
 

Oraşele: Bumbeşti-Jiu, Novaci, Tismana, Turceni. 
Comunele: Aninoasa, Baia de Fier, Crasna, Cătunele, Glogova, Godineşti, Muşeteşti, Padeş, 

Pestisani, Polovragi, Runcu, Săcelu, Săuleşti, Schela, Scoarţa, Vladimir. 
 
 
 

 

 
Figura nr. 29: Localizarea măsurilor privind delimitarea siturilor arheologice şi ale zonelor de 

protecţie ale acestora 

 
M12. Delimitarea exactă (prin coordonate) a siturilor arheologice şi a zonelor de protecţie ale 

acestora, stabilirea regulilor de utilizare a terenurilor deliminate (29 UATB). 
 

Municipiul Târgu Jiu 
Oraşele: Bumbeşti-Jiu, Târgu-Cărbuneşti, Tismana, Ţicleni 

Comunele: Albeni, Alimpeşti, Baia De Fier, Bălăneşti, Bărbăteşti, Bengeşti-Ciocadia, Bâlteni, 
Cătunele, Jupâneşti, Leleşti, Logreşti, Padeş, Pestişani, Plopşoru, Polovragi, Runcu, Sămărineşti,  

Săcelu, Schela, Slivileşti, Stoina, Teleşti, Turburea, Văgiuleşti. 
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Figura nr. 30: Localizarea măsurilor privind delimitarea zonelor de protecţie ale MI 

 
M13. Delimitarea zonelor de protecţie (+ zona existentă protejată „Calea Eroilor” Târgu Jiu) ale 

monumentelor istorice şi stabilirea regulilor de utilizare a terenurilor delimitate (69 UATB). 
 

Municipiile: Târgu Jiu, Motru 
Oraşele: Bumbeşti-Jiu, Novaci, Rovinari, Târgu-Cărbuneşti, Tismana, Turceni, Ţicleni 

Comunele: Albeni, Alimpeşti, Aninoasa, Arcani, Baia De Fier, Bălăneşti, Băleşti, Bărbăteşti, 
Bengeşti-Ciocadia, Berleşti, Bâlteni, Bolboşi, Borăscu, Brăneşti, Bumbeşti-Piţic, Bustuchin, 

Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Câlnic, Crasna, Cruşeţ, Dănciuleşti, Dăneşti, Drăgoteşti, 
Drăguţeşti, Fărcăşeşti, Glogova, Hurezani, Ioneşti, Jupâneşti, Leleşti, Licurici, Logreşti, 
Mătăsari, Muşeteşti, Negomir, Padeş, Pestişani, Plopşoru, Polovragi, Prigoria, Roşia de 

Amaradia, Runcu, Sămărineşti,  Săcelu, Săuleşti, Scoarţa, Schela, Slivileşti, Stăneşti, Stejari, 
Stoina, Teleşti, Turburea, Turcineşti, Ţânţăreni, Urdari, Văgiuleşti, Vladimir. 
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D.4. MĂSURI REFERITOARE LA DEZVOLTAREA REŢELEI DE LOCALITĂŢII 
D.4.1 MĂSURI CU CARACTER GENERAL PRIVITOARE LA CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE AŞEZĂRI 

 
Obiectiv sectorial: Consolidarea sistemului urban al judeţului şi dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi în context local şi regional 

 
 
 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, intervenţie, 
proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate /urgenţă Responsabilitate  

1. M.I.  Îmbunătăţirea capacităţilor 
administrative 

Asistenţă tehnică acordată tuturor Consiliilor Locale de către structurile de 
specialitate la nivel central şi judeţean şi accesarea de fonduri europene pentru 
programe specifice de creştere a capacităţii administrative a structurilor publice (de 
ex.: PODCA). 

 N, CJ, L 

2. M.II.  
Îmbunătăţirea capacităţilor de 
planificare şi programare şi 
accesare a fondurilor de dezvoltare 

Asistenţă tehnică acordată tuturor Consiliilor Locale de către structurile de 
specialitate la nivel central şi judeţean pentru pregătirea de strategii şi proiecte de 
dezvoltare şi accesarea fondurilor europene prin Programele Operaţionale şi PNDR. 

 N, CJ, L 

 
 
 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATBpentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, intervenţie, 
proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. M.1.  Îmbunătăţirea echipării tehnice a 
municipiilor şi oraşelor existente 

Îmbunătăţirea nivelului de echipare tehnică a municipiilor şi oraşelor în scopul 
îndeplinirii cerinţelor minimale ale legii 100 /2007, respectiv modernizarea reţelei 
stradale (Novaci), echiparea străzilor cu hidranţi de stingere a incendiilor (toate), 
extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare (Tg. Jiu, Motru, Novaci, 
Rovinari, Tismana, Turceni, Ţicleni) şi realizarea de staţii de epurare (Bumbeşti Jiu, 
Rovinari, Tg. Cărbuneşti, Turceni, Ţicleni). În total 9 UATB. 

 CJ, L 

2. M.2.  Îmbunătăţirea echipării sociale a 
municipiilor şi oraşelor existente 

Completarea echipării centrelor urbane cu dotări de învăţământ (municipiul Motru), 
sănătate (Municipiul Motru şi oraşele Tismana şi Ţicleni), culturale, sport şi de 
agrement (Motru şi Turceni). În total 4 UATB. 

 CJ, L 

3. M.3.  Extinderea zonelor plantate în 
municipiile şi oraşele existente 

În municipiile Tg- Jiu şi Motru şi în oraşele Bumbeşti Jiu, Rovinari şi Turceni (5 
UATB) nu sunt îndepliniţi indicatorii minimali privind suprafaţa plantată pe locuitor 
(conf. legii 100 /2007).  

 L 

4. M.4.  
Dezvoltarea de zone de agrement 
în centre urbane şi în vecinătatea 
centrelor urbane 

Valorificarea patrimoniului natural şi cultural existent se poate realiza prin dezvoltarea 
de zone de agrement în municipiile şi oraşele sau în comunele adiacente acestora care 
au în apropiere resurse naturale (ape, păduri) care permit amenajări pentru turism de 
week-end sau de recreere. Zona de nord a judeţului şi culoarul Jiului sunt cu precădere 
favorabile pentru astfel de amenajări: Tg. Jiu, Novaci, Tismana, Ţicleni, Baia de Fier, 
Bâlteni, Crasna, Muşeteşti, Padeş, Peştişani, Plopşoru, Runcu, Săcelu, Schela, 
Turcineşti (15 UATB). 

 L 

5. M.5.  
Echiparea tehnică corespunzătoare 
a viitoarelor „locuri centrale” şi a 
staţiunilor 

Comunele cu potenţial de “loc central”: Căpreni, Cătunele, Hurezani, Runcu, Săcelu, 
Stejari, Turburea au în general un nivel mediu şi scăzut de echipare tehnică necesitând 
modernizarea reţelei stradale, extinderea reţelelor de utilităţi şi racordare la reţeaua de 
gaze naturale (excepţie fac: Bustuchin, Mătăsari). În total 7 UATB 

 CJ, L 
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Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, intervenţie, 
proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

6. M.6.  
Echiparea socială corespunzătoare 
a viitoarelor „locuri centrale” şi a 
staţiunilor 

Comunele cu potenţial de “loc central” şi cu statut de staţiune: Bustuchin, Căpreni, 
Cătunele, Hurezani, Mătăsari, Runcu, Săcelu, Stejari, Turburea au în general un nivel 
mediu şi scăzut de echipare cu unităţi de sănătate, învăţământ, culturale etc. cu rol 
teritorial sau de proximitate. În total 9 UATB. 

 CJ, L 

7. M.7.  Îmbunătăţirea echipării tehnice a 
comunelor 

Majoritatea comunelor judeţului au un nivel mediu şi scăzut de echipare tehnică. 
Dintre cele 61 de comune, 16 au un nivel scăzut şi implică intervenţii de urgenţă: 
Bengeşti-Ciocadia, Berleşti, Bolboşi, Borăscu, Brăneşti, Bumbeşti-Piţic, Ioneşti, 
Jupâneşti, Licurici, Logreşti, Negomir, Slivileşti, Stoina, Turcineşti, Văgiuleşti, 
Vladimir. O situaţie relativ bună au Bustuchin, Bâlteni, Mătăsari.  

 CJ, L 

8. M.8.  Îmbunătăţirea  echipării sociale a 
comunelor 

Nivelul de echipare al comunelor cu dotări socio-culturale este în general mediu şi 
scăzut. Din cele 61 de comune ale judeţului, doar 3 au un nivel ridicat din punct de 
vedere al dotărilor cu rol de proximitate. 

 CJ, L 

9. M.9.  Îmbunătăţirea confortului în 
locuinţe în mediul urban şi rural 

Cu excepţia celor 2 municipii şi a oraşului Rovinari în restul oraşelor sunt necesare 
intervenţii pentru îmbunătăţirea nivelului de echipare a locuinţelor în scopul 
satisfacerii cerinţelor minimale din legea 100 /2007. În mediul rural, nivelul de echipare 
cu utilităţi în 2002 era scăzut şi foarte scăzut în 43 din cele 61 de comune (70%). Un 
deficit acut de echipare se înregistra în 15 dintre acestea: Bălăneşti, Bolboşi  Bustuchin, 
Ciuperceni, Cruşeţ, Fărcăşeşti  Glogova, Licurici, Logreşti, Plopşoru, Roşia de 
Amaradia, Samarineşti, Săuleşti, Slivileşti, Teleşti. 

 L 

10. M.10.  
Îmbunătăţirea infrastructurii 
tehnice pentru dezvoltarea 
turismului 

Conform PATN – Secţiunea VIII, sunt necesare măsuri de îmbunătăţire a 
infrastructurii tehnice în 17 UATB cu resurse turistice între care şi oraşele Novaci şi 
Tismana şi comunele Arcani, Baia de Fier, Bălăneşti, Bengeşti-Ciocadia, Crasna, 
Drăgoteşti, Glogova, Leleşti, Muşeteşti, Padeş, Peştişani, Săcelu, Schela, Stăneşti, 
Vladimir 

 N, CJ, L 

11. M.11.  Îmbunătăţirea infrastructurii de 
turism (cazare, servicii conexe etc.) 

Conform PATN – Secţiunea VIII, sunt necesare măsuri de îmbunătăţire a 
infrastructurii pentru turism în 25 UATB cu resurse turistice: oraşele Bumbeşti-Jiu, 
Târgu Cărbuneşti, Turceni şi comunele Aninoasa, Arcani, Bălăneşti, Bengeşti-Ciocadia, 
Câlnic, Ciuperceni, Crasna, Drăgoteşti, Glogova, Hurezani, Leleşti, Mătăsari, 
Muşeteşti, Padeş, Peştişani, Polovragi, Runcu, Schela, Scoarţa, Stăneşti, Teleşti, 
Vladimir. 

 N, CJ, L 

12. M.12.  
Planificare şi cooperare în ariile 
periurbane şi în sistemul urban Tg. 
Cărbuneşti - Ţicleni 

Elaborarea de studii şi documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism pentru 
zonele periurbane (PATZP) ale municipiilor Tg. Jiu şi Motru. Teritoriile periurbane 
mai cuprind cel puţin încă 19 UATB: Bumbeşti-Jiu, Arcani, Bălăneşti, Băleşti, 
Cătunele, Ciuperceni, Dăneşti, Drăguţeşti, Glogova, Leleşti, Mătăsari, Muşeteşti, 
Samarineşti, Schela, Scoarţa, Slivileşti, Stăneşti, Turcineşti, Văgiuleşti. În cazul m. 
Motru se vor adăuga şi comunele Broşteni şi Floreşti care sunt pe teritoriul judeţului 
Mehedinţi.  

 CJ, L 

13. M.13.  
Planificare şi cooperare 
intercomunală pentru dezvoltare 
urbană şi socio - economică 

Dezvoltarea de studii şi documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism pentru 
zone în care se pot dezvolta noi centre urbane (Hurezani, Stejari, Căpreni), „clustere” 
turistice (Novaci, Baia de Fier, Crasna, Polovragi, Tismana, Padeş, Peştişani, Runcu) 
sau proiecte economice (parcuri industriale, incubatoare de afaceri, ferme piscicole, 
ferme agro-zootehnice). 

 CJ, L 

14. M.14.  Planificare şi cooperare în arii cu 
potenţial turistic 

Pentru dezvoltarea turismului în judeţ este necesară cooperarea intra- şi interjudeţeană 
în scopul creării de produse turistice atractive. Sunt vizate în acest sens UATB care 
deţin importante resurse cu potenţial turistic şi care pot fi incluse în circuite turistice şi 
pentru practicarea de forme variate de turism. Sunt cca. 40 de UATB care deţin valori 
de patrimoniu natural, construit şi cultural diversificate, de interes turistic, din care 13 
cuprind un număr mare şi foarte mare: Târgu Jiu, Bumbeşti-Jiu, Novaci, Târgu 

 CJ, L 
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Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, intervenţie, 
proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

Cărbuneşti, Tismana, Baia De Fier, Crasna, Padeş, Polovragi, Peştişani, Runcu, Săcelu, 
Schela.  

15. M.15.  Îmbunătăţirea serviciilor publice 
în municipii şi oraşe 

Toate cele 9 centre urban existente necesită măsuri de optimizare a serviciilor publice 
de transport, salubritate, iluminat public, administrarea domeniului public, siguranţa şi 
confortul cetăţenilor etc. 

 L 

16. M.16.  
Dezvoltarea de servicii publice 
specifice în viitoarele „locuri 
centrale” 

Comunele cu potenţial de “loc central” şi cu statut de staţiune: Bustuchin, Căpreni, 
Cătunele, Hurezani, Mătăsari, Runcu, Săcelu, Stejari, Turburea au un nivel relativ 
scăzut de dezvoltare a serviciilor publice pentru populaţie. Toate necesită măsuri şi 
intervenţii de dezvoltare a acestora. În total 9 UATB. 

 L 

17. M.17.  

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
accesibilitate în UATBcu sate 
situate la peste 5km de reşedinţa de 
comună 

Au fost identificate 59 de UATB (din care 7 oraşe) cu 172 de sate situate la mai mult de 
5km de reşedinţa de comună sau de centrul urban. Comunele cu un număr mare de sate 
(peste 3) aflate la distanţe de peste 5km sunt: Băleşti, Bengeşti- Ciocadia, Berleşti, 
Bustuchin, Ciuperceni, Crasna, Cruşeţ, Dăneşti, Fărcăşeşti, Godineşti, Logreşti, 
Negomir, Plopşoru, Scoarţa, Staneşti, Stejari (16 UATB). 

 L 

18. M.18.  
Repopularea sau relocarea 
populaţiei din sate izolate sau în 
curs de depopulare din comune 

Sunt vizate 24 UATB în care există sate depopulate (sub 100 locuitori) sau în curs de 
depopulare (conf. prognozei demografice): Albeni, Bălăneşti, Bustuchin, Căpreni, 
Câlnic, Ciuperceni, Cruşeţ, Godineşti, Jupâneşti, Mătăsari, Muşeteşti, Negomir, 
Plopşoru, Roşia de Amaradia, Samarineşti, Săcelu, Schela, Scoarţa, Stăneşti, Stejari, 
Stoina, Ţânţăreni, Văgiuleşti, Vladimir. 

 CJ, L 

19. M.19.  Planificare şi cooperare în zone 
inter-judeţene 

Toate UATB de pe graniţa cu judeţele Dolj, Mehedinţi, Vâlcea (23 UATB): Motru, 
Novaci, Tismana, Turceni, Alimpeşti, Baia de Fier, Borăscu, Bustuchin, Cătunele, 
Crasna, Cruşeţ, Dănciuleşti, Glogova, Godineşti, Ioneşti, Logreşti, Padeş, Polovragi, 
Roşia de Amaradia, Samarineşti, Stejari, Ţânţăreni, Văgiuleşti.  

 N, CJ, L 

20. M.20.  Planificare şi cooperare în zone 
inter-regionale 

Toate UATB de pe graniţa cu judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin (9 UATB): 
Bumbeşti-Jiu, Tismana, Crasna, Muşeteşti, Padeş, Peştişani, Runcu, Schela, Stăneşti.  N, CJ, L 

 
 

Măsuri M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. M.11. M.12. M.13. M.14. M.15. M.16. M.17. M.18. M.19. M.20. Total 
măsuri 

Total UATB 9 4 5 16 7 9 61 58 49 17 25 23 28 41 9 9 58 24 23 9 484 
 
 



Actualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean Gorj            Consiliul Judeţean Gorj  

Elaboratori: UAUIM-CCPEC, Bucureşti, împreună cu, INCD URBAN-INCERC, Sucursala Urbanproiect, Universitatea din Bucureşti – CICADIT, SC. Quattro Design. – Bucureşti, Halcrow România, SC: Atelier Proiectare Perfect SA Tg. Jiu. 116 

Tabel nr. 15: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025), cu privire la reţeaua de localităţi 
 

Nr. 
crt. Denumire UATB M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. M.11. M.12. M.13. M.14. M.15. M.16. M.17. M.18. M.19. M.20. Total 

măsuri 
1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.  

1. TARGU-JIU X  X X        X X X X  X    8 
2. MOTRU X X X         X X  X  X  X  8 
3. Bumbeşti-Jiu X  X      X  X X X X X  X   X 10 
4. Novaci X   X     X X   X X X    X  8 
5. Rovinari X  X          X  X  X    5 
6. Târgu-Cărbuneşti X        X  X X X X X  X    8 
7. Tismana X X  X     X X   X X X  X  X X 11 
8. Turceni X X X      X  X  X X X  X  X  10 
9. Ţicleni X X  X     X   X X X X      8 
10. Albeni       X X X     X   X X   6 
11. Alimpeşti       X X      X     X  4 
12. Aninoasa       X X X  X      X    5 
13. Arcani       X X  X X X  X       6 
14. Baia de Fier    X   X X  X   X X     X  7 
15. Bălăneşti       X X Xx X X X  X   X X   9 
16. Băleşti       X X    X     X    4 
17. Bărbăteşti       X X      X       3 
18. Bâlteni    X   X X      X   X    5 
19. Bengeşti-Ciocadia       Xx X X X X   X   X    7 
20. Berleşti       Xx X X        X    4 
21. Bolboşi       Xx X Xx            3 
22. Borăscu       Xx X X     X   X  X  6 
23. Brăneşti       Xx X X     X       4 
24. Bumbeşti - Piţic       Xx X         X    3 
25. Bustuchin      X X X Xx    X   X X X X  9 
26. Căpreni     X X X X X    X   X X    8 
27. Cătunele     X X X X    X X X  X X X X  11 
28. Câlnic       X X X  X  X X   X X   8 
29. Ciuperceni       X X Xx  X X X    X X   8 
30. Crasna    X   X X  X X  X X   X  X X 10 
31. Cruşeţ       X X Xx        X X X  6 
32. Dănciuleşti       X X X        X  X  5 
33. Dăneşti       X X X   X     X    5 
34. Drăgoteşti       X X X X X      X    6 
35. Drăguţeşti       X     X  X   X    4 
36. Fărcăşeşti       X X Xx    X    X    5 
37. Glogova    X   X X Xx X X X  X   X  X  10 
38. Godineşti       X X X        X X X  6 
39. Hurezani     X X X X X  X  X   X X    9 
40. loneşti       Xx X X     X     X  5 
41. Jupâneşti       Xx X X        X X   5 
42. Leleşti       X X  X X X  X   X    7 
43. Licurici       Xx X Xx        X    4 
44. Logreşti       Xx X Xx     X   X  X  6 
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Nr. 
crt. Denumire UATB M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. M.11. M.12. M.13. M.14. M.15. M.16. M.17. M.18. M.19. M.20. Total 

măsuri 
45. Mătăsari      X X X   X X X   X X X   9 
46. Muşeteşti    X   X X X X X X  X   X X  X 11 
47. Negomir       Xx X X    X    X X   6 
48. Padeş    X   X X  X X  X X   X  X X 10 
49. Peştişani    X   X   X X  X X   X   X 8 
50. Plopşoru    X   X X Xx     X   X X   7 
51. Polovragi       X    X  X X     X  5 
52. Prigoria       X X X        X    4 
53. Roşia de Amaradia       X X Xx    X    X X X  7 
54. Runcu    X X X X X   X  X X  X X   X 11 
55. Samarineşti       X X Xx   X     X X X  7 
56. Săcelu    X X X X X X X    X  X X X   11 
57. Săuleşti       X X Xx     X   X    5 
58. Schela    X   X X X X X X  X   X X  X 11 
59. Scoarţa       X X X  X X     X X   7 
60. Slivileşti       X X Xx   X     X    5 
61. Stăneşti       X X X X X X  X   X X  X 10 
62. Stejari     X X X X X    X   X X X X  10 
63. Stoina       Xx X      X    X   4 
64. Teleşti       X X Xx  X      X    5 
65. Turburea     X X X X X     X  X X    8 
66. Turcineşti    X   Xx X    X  X   X    6 
67. Ţânţăreni       X X X    X X   X X X  8 
68. Urdari       X X X    X X       5 
69. Văgiuleşti       Xx X X   X     X X X  7 
70. Vladimir       Xx X X X X   X   X X   8 
Total UAT 9 4 5 16 7 9 61 58 49 17 25 23 28 41 9 9 58 24 23 9 484 

 
Notă: 
x = măsuri necesare 
xx = măsuri urgente necesare 
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Figura nr. 31: Localizarea măsurilor privitoare la echiparea centrelor urbane    Figura nr. 32: Localizarea măsurilor privitoare la dezvoltarea de zone de agrement 
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Figura nr. 33: Localizarea măsurilor privitoare la echiparea viitoarelor locuri centrale   Figura nr. 34: Localizarea măsurilor privitoare la echiparea mediului rural 
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Figura nr. 35: Localizarea măsurilor privitoare la locuire      Figura nr. 36: Localizarea măsurilor privitoare la dezvoltarea turismului  
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Figura nr. 37: Localizarea măsurilor privitoare la cooperare intercomunală     Figura nr. 38: Localizarea măsurilor privitoare la cooperare în arii cu potenţial turistic 
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Figura nr. 39: Localizarea măsurilor privitoare la îmbunătăţirea serviciilor publice    Figura nr. 40: Localizarea măsurilor privitoare la accesibilitate şi stabilizare populaţie 
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Figura nr. 41: Localizarea măsurilor privitoare la planificare inter-judeţeană şi inter-regională 
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D.4.2. MĂSURI CU PRIVIRE LA INFRASTRUCTURA EDILITARĂ 

 
Obiectiv sectorial: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii hidro-edilitare 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  

1. Programul Operaţional Sectorial de Mediu – Axa prioritară 1: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă potabilă şi apă uzată 

2. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) – Măsura 322: Renovarea şi dezvoltatrea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale. 

3. Master Plan pentru sectorul apă potabilă şi apă uzată în judeţul Gorj 

Măsuri cu caracter general 
M.I. -  Protecţia obiectele sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizarea apelor uzate în scopul prevenirii alterării calităţii surselor de apă şi apei distribuită pentru consum. 

Măsuri cu caracter specific la nivel de UATB 
M.1. – reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu apă aflat în funcţiune; 

M.2. – realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă; 

M.3. - reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate aflat în funcţiune; 

M.4. – realizarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate; 

 
Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 
Nr. 
crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. M I. 

Protecţia obiectele sistemelor centralizate de 
alimentare cu apă şi canalizarea apelor uzate în 
scopul prevenirii alterării calităţii surselor de apă şi 
apei distribuită pentru consum. 

Marcarea zonelor de protecţie sanitară şi protecţie hidrogeologică, conform 
prevederilor din HG 930/2005, la obiectele sistemelor de apă potabilă şi 
canalizare în Planurile de Urbanism ale localităţilor; 
Marcarea pe teren a limitelor zonelor de protecţie prin borne sau semne 
vizibile. 

 CJ, L 
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Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, intervenţie, 
proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate

1. M.1. Reabilitarea sistemului centralizat de 
alimentare cu apă aflat în funcţiune; 

Lucrări propuse în: 
- mun. Târgu Jiu (reabilitare sursa de apă Şuşiţa, reabilitare staţia de tratare, reţele de distribuţie); 
- or. Bumbeşti Jiu (reabilitarea aducţiunii de la Sadu I, staţie nouă de clorinare la Lăzăreşti); 
- or. Tg. Cărbuneşti (reabilitare captare subterană, reabilitarea şi modernizarea staţiei de tratarea a apei, reabilitare 
reţea distribuţie);  
- or. Novaci (reabilitare aducţiune apă brută, staţia de clorinare nouă, reabilitare şi extindere reţea distribuţie);  
- or. Rovinari (reabilitare sursă de apă subterană, retehnologizare staţie de tratare a apei, reabilitare reţele de 
distribuţie); 
- or. Tismana (extindere sistem centralizat de apă); 
- or. Turceni (extindere sistem de apă); 
- or. Ţicleni (reabilitare sursă de apă, reabilitare aducţiune, staţie nouă de tratre, extindere reţea de distribuţie apă);  

comunele Aninoasa, Baia de Fier, Băleşti, Bărbăteşti, Bâlteni, Bumbeşti Piţic, Bustuchin, Căpreni, Câlnic, Cruşeţ, 
Cătunele, Crasna, Drăgoteşti, Drăguteşti, Fărcăşeşti, Glogova, Godineşti, Leleşti, Mătăsari, Muşeteşti, Padeş, Plopşoru, 
Prigoria, Roşia de Amaradia, Runcu, Săcelu, Sămărineşti, Schela, Scoarţa, Stejari, Stoia, Turburea, Ţânţăreni, Urdari 
(extinderea sistemului centralizat de apă potabilă). 

 CL 

2. M.2. Realizarea sistemului centralizat de 
alimentare cu apă; 

Investiţii noi în comunele: Albeni, Bălăneşti, Bengeşti-Ciocadia, Berleşti, Bolboşi, Borăscu, Brăneşti, Dănciuleşti, 
Dăneşti, Hurezani, Ioneşti, Jupâneşti, Licurici, Logreşti, Negomir, Peştişani, Săuleşti, Slivileşti, Stăneşti, Teleşti, 
Turcineşti, Văgiuleşti, Vladimir. 

 CL 

3. M.3. 
Reabilitarea şi extinderea sistemului  
de canalizare şi epurare a apelor uzate 
aflat în funcţiune; 

Lucrări propuse în: 
- mun. Tg. Jiu (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, modernizare staţie de epurare, reabilitare tratare, 
depozitare, utilizare nămol din staţie); 
- mun. Motru (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, extindere staţie de epurare cu treaptă terţiară); 
- or. Bumbeşti Jiu (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, realizare staţie de epurare cu epurare completă-
mecanică, biologică, terţiară); 
- or. Novaci (reabilitare reţea de canalizare, realizare staţie de epurare- trepte mecanică şi biologică); 
- or. Rovinari (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, realizare staţie de epurare cu epurare completă-mecanică, 
biologică, terţiară); 
- or. Tismana (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, modernizare staţie de epurare cu treaptă biologică); 
- com. Aninoasa, Băleşti, Bălteni, Bustuchin, Crasna, Drăguţeşti, Mătăsari, Padeş, Stoina, Turburea (reabilitare şi 
extindere reţea de canalizare ape uzate, realizare staţie de epurare ape uzate); 
- or. Tg. Cărbuneşti (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, realizare staţie de epurare cu epurare completă-
mecanică, biologică, terţiară); 
- or. Turceni (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, realizare staţie de epurare cu epurare completă-mecanică, 
biologică, terţiară); 
- or. Ţicleni (reabilitare şi extindere reţea de canalizare, realizare staţie de epurare cu trepte mecanică şi biologică). 

 CL 

4. M.4. Realizarea sistemului de canalizare şi 
epurare a apelor uzate; 

Investiţii noi în comunele: Albeni, Baia de Fier, Bengeşti Ciocadia, Bălăneşti, Bărbăteşti, Berleşti, Bolboşi, Borăscu, 
Brăneşti, Bumbeşti Piţic, Căpreni, Cătunele, Câlnic, Cruşeţ, Dănciuleşti, Dăneşti, Drăgoteşti, Fărcăşeşti, Glogova, 
Godineşti, Hurezani, Ioneşti, Jupâneşti, Leleşti, Licurici, Logreşti, Muşeteşti, Negomir, Peştişani, Plopşoru, Prigoria, 
Roşia de Amaradia, Runcu, Sămărineşti, Săcelu, Săuleşti, Schela, Scoarţa, Slivileşti, Stăneşti, Stejari, Teleşti, Turcineşti, 
Ţânţăreni, Urdari, Văgiuleşti, Vladimir. 

 CL 
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Tabel nr. 16: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025), referitoare la echipare edilitară a localităţilor 

 
Nr. 
crt. Denumire UATB M.1.  M.2.  M.3.  M.4.   Total 

măsuri
1. Târgu Jiu X  X  2 
2. Motru   X  1 
3. Bumbeşti Jiu X  X  2 
4. Novaci X  X  2 
5. Rovinari X  X  2 
6. Târgu Cărbuneşti X  X  2 
7. Tismana X  X  2 
8. Turceni X  X  2 
9. Ţicleni X  X  2 
10. Albeni    X  X 2 
11. Alimpeşti      0 
12. Aninoasa   X  X  2 
13. Arcani      0 
14. Baia de Fier X   X 2 
15. Bălăneşti    X  X 2 
16. Băleşti  X  X  2 
17. Bărbăteşti  X   X 2 
18. Bâlteni X  X  2 
19. Bengeşti- Ciocadia  X  X 2 
20. Berleşti   X  X 2 
21. Bolboşi   X  X 2 
22. Borăscu  X  X 2 
23. Brăneşti   X  X 2 
24. Bumbeşti Piţic  X   X 2 
25. Bustuchin X  X  2 
26. Căpreni   X   X 2 
27. Cătunele X   X 2 
28. Câlnic  X   X 2 
29. Ciuperceni       0 
30. Crasna X  X  2 
31. Cruşeţ  X   X 2 
32. Dănciuleşti    X  X 2 
33. Dăneşti   X  X 2 
34. Drăgoteşti  X   X 2 
35. Drăguţeşti  X  X  2 
36. Fărcăşeşti   X   X 2 

Nr. 
crt. Denumire UATB M.1.  M.2.  M.3.  M.4.  Total 

măsuri
37. Glogova X   X 2 
38. Godineşti X   X 2 
39. Hurezani  X  X 2 
40. Ioneşti    X  X 2 
41. Jupâneşti    X  X 2 
42. Leleşti   X   X 2 
43. Licurici   X  X 2 
44. Logreşti   X  X 2 
45. Mătăsari  X  X  2 
46. Muşeteşti  X   X 2 
47. Negomir   X  X 2 
48. Padeş  X  X  2 
49. Peştişani    X  X 2 
50. Plopşoru  X   X 2 
51. Polovragi       0 
52. Prigoria  X   X 2 
53. Roşia de Amaradia  X   X 2 
54. Runcu   X   X 2 
55. Săcelu X   X 2 
56. Samarineşti X   X 2 
57. Săuleşti   X  X 2 
58. Schela  X   X 2 
59. Scoarţa X   X 2 
60. Slivileşti   X  X 2 
61. Stăneşti    X  X 2 
62. Stejari   X   X 2 
63. Stoina  X  X  2 
64. Teleşti    X  X 2 
65. Turburea  X  X  2 
66. Turcineşti  X  X 2 
67. Ţânţăreni  X   X 2 
68. Urdari  X   X 2 
69. Văgiuleşti  X  X 2 
70. Vladimir  X  X 2 
Total UAT 42 23 19 47 131 

 
Surse: Master Plan pentru sectorul de apă şi apă uzată, judeţ Gorj, an 2006 

Plan Management Bazinul Hidrografic Jiu, an 2010 
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Figura nr. 42: Localizarea măsurilor privitoare la modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de 
alimentări cu apă 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Figura nr. 43: Localizarea măsurilor privitoare la modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de canalizare şi epurare ape uzate 
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D.5. MĂSURI PRIVITOARE LA INFRASTRUCTURILE TEHNICE 

D.5.1. MĂSURI PRIVITOARE LA GOSPODĂRIREA APELOR 

 

Obiectiv sectorial: Valorificarea potenţialului apelor 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  

Schema Directoare de Amenajare şi Management a Bazinului Hidrografic Jiu. 

• MI – Asigurarea protecţiei cursurilor de apă, a lucrărilor hidrotehnice şi îmbunătăţirea regimului de curgere al apelor. 

• M1– mărirea cantităţii de energie produsă în capacităţi hidroenergetice; 

 
Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 
Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. M.I. Asigurarea protecţiei cursurilor de apă, a lucrărilor 
hidrotehnice şi îmbunătăţirea regimului de curgere al apelor. 

Instaurarea sau păstrarea zonelor de protecţie la cursurilor de apă naturale şi la 
lucrările hidrotehnice din teritoriul judeţean, conform prevederilor din Legea 
Apelor – 112/2006 (care modifică şi completează Legea 107/1997).  

 CJ, L 

 
 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. M.1. Mărirea cantităţii de energie produsă în capacităţi 
hidroenergetice; 

Finalizarea acumulărilor şi centralelor hidroenergetice Curtişoara (Schela), 
Turcineşti, Valea Sadului (o. Bumbeşti Jiu)  N, CJ 

 

 

Tabel nr. 17: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 
(cu extindere până în 2025) cu privire la gospodărirea apelor 

Nr. 
crt. Denumire UATB M.1. 

1. Bumbeşti Jiu x 
2. Schela x 
3. Turcineşti x 
Total UAT 3 

Surse: Sucursala Hidrocentrale, Tg. Jiu, an 2010 
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D.5.2. MĂSURI PRIVITOARE LA AMENAJĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 
 

Obiectiv sectorial: Îmbunătăţirea activităţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare 

 
Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 
Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate

1. M1. Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de desecare Întreţinerea amenajărilor de desecare: decolmatarea canalelor, întreţinerea 
gurilor de descărcare, întreţinerea staţiilor de pompare – evacuare in 
amenajările situate pe teritoriul localităţilor - Băleşti, Câlnic, Ciuperceni, 
Godineşti, Drăguţeşti, Tg.Jiu, Dăneşti, Bălăneşti, Scoarţa, Peştişani, Bolboşi, 
Borăscău, Turceni, Brăneşti, Plopşoru, Teleşti 

Lucrări de reabilitare tehnică şi modernizare în amenajările pentru desecări 
(decolmatări, curăţire vegetaţie, impermeabilizări canale) din  sistemul 
Somanesti.. 

 N, CJ, L 

2. M2. Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de combatere a 
eroziunii solului 

Asigurarea fondurilor necesare Administraţiei de Îmbunătăţiri Funciare si a 
personalului necesar executării lucrărilor de combatere a eroziunii solului in 
zone afectate de degradări ale taluzelor, plantaţiilor silvice, în amenajările 
situate pe teritoriul localitatilor Pestisani, Arcani, Telesti, Balesti, Stanesti, Tg. 
Jiu, Muşeteşti, Bumbeşti Jiu, Balanesti, Balteni, Dragutesti, Danesti, Tg. 
Cărbuneşti, Crasna, Sacelu, Scoarta, Jupanesti, Vladimir, Bumbesti Pitic, 
Bengesti – Ciocadia, Albeni, Prigoria, Rosia de Amaradia, Bustuchin, Licurici, 
Berlesti, Logresti, Hurezani, Stejari, Capreni, Danciulesti, Stoina, Cruset, 
Aninoasa, Branesti, Borascu, Turceni, Ionesti 

 N,CJ, L 

3. M3. Cointeresarea utilizatorilor de irigaţii în procesul de 
eficientizare a managementului irigaţiilor şi cresterea 
gradului de utilizare a amenajarilor de irigaţii. 

Stimularea utilizatorilor de apă în a se organiza în asociaţii (conform legii nr. 
573/2003) - Băleşti, Tg.Jiu, Văgiuleşti, Samarineşti, Vladimir, Săuleşti, 
Turbulea, Ţânţăreni  

 N, CJ, L 
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Tabel nr. 18: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judet pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) cu privire la îmbunătăţiri funciare 
 

Nr. 
crt. Denumire UATB M1 M2 M3 Total 

măsuri 
1.  Târgu Jiu x x x 3 
2.  Motru     
3.  Bumbeşti Jiu  x  1 
4.  Novaci     
5.  Rovinari     
6.  Târgu Cărbuneşti  x  1 
7.  Tismana     
8.  Turceni x x  2 
9.  Ţicleni     
10.  Albeni    x  1 
11.  Alimpeşti      
12.  Aninoasa     x  1 
13.  Arcani   x  1 
14.  Baia de Fier     
15.  Bălăneşti   x x  2 
16.  Băleşti  x x x 3 
17.  Bărbăteşti      
18.  Bâlteni  x  1 
19.  Bengeşti- Ciocadia  x  1 
20.  Berleşti   x  1 
21.  Bolboşi   x   1 
22.  Borăscu x x  2 
23.  Brăneşti  x x  2 
24.  Bumbeşti Piţic   x  1 
25.  Bustuchin  x  1 
26.  Căpreni    x  1 
27.  Cătunele     
28.  Câlnic  x   1 
29.  Ciuperceni   x   1 
30.  Crasna  x  1 
31.  Cruşeţ   x  1 
32.  Dănciuleşti    x  1 
33.  Dăneşti  x x  2 
34.  Drăgoteşti      
35.  Drăguţeşti  x x  2 
36.  Fărcăşeşti       

Nr. 
crt. Denumire UATB M1 M2 M3 Total 

măsuri 
37.  Glogova     
38.  Godineşti x   1 
39.  Hurezani  x  1 
40.  Ioneşti    x  1 
41.  Jupâneşti    x  1 
42.  Leleşti       
43.  Licurici   x  1 
44.  Logreşti   x  1 
45.  Mătăsari        
46.  Muşeteşti   x  1 
47.  Negomir      
48.  Padeş      
49.  Peştişani   x x  2 
50.  Plopşoru  x   1 
51.  Polovragi       
52.  Prigoria   x  1 
53.  Roşia de Amaradia   x  1 
54.  Runcu       
55.  Samarineşti   x 1 
56.  Săcelu  x  1 
57.  Săuleşti    x 1 
58.  Schela      
59.  Scoarţa   x x  2 
60.  Slivileşti       
61.  Stăneşti    x  1 
62.  Stejari    x  1 
63.  Stoina   x  1 
64.  Teleşti   x x  2 
65.  Turburea    x 1 
66.  Turcineşti     
67.  Ţânţăreni    x 1 
68.  Urdari      
69.  Văgiuleşti   x 1 
70.  Vladimir   x x 2 
Total 16 38 8 62 
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Figura nr. 44: Localizarea măsurilor privitoare la valorificarea potenţialului apelor    Figura nr. 45: Localizarea măsurilor privitoare la amenajări şi îmbunătăţiri funciare 
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D.5.3. MĂSURI PRIVITOARE LA REŢELE DE CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT 

Obiectiv sectorial: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  

1. Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS Transport) 

2. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)  

3. Master Plan Transporturi Gorj 

Măsuri cu caracter general la nivel de judeţ 
• M.I. - îmbunătăţirea infrastructurii de transport judeţene 
• M.II. - modernizarea infrastructurii de transport comunale 

Măsuri cu caracter specific la nivel de UATB 
• M.1. - modernizarea infrastructurii rutiere regionale  
• M.2. - modernizarea infrastructurii feroviare regionale 
• M.3. - dezvoltarea transportului în comun de călători 
• M.4. - îmbunătăţirea accesului în zonele de interes turistic 
• M5 – modernizare infrastructura transport aerian 

 
Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate /urgenţă Responsabilitate 
1.  M.I. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport judeţene  - modernizarea drumurilor judeţene 

 
 CJ 

2.  M.II. Modernizarea infrastructurii de transport comunale  - modernizarea drumurilor comunale 
- construirea de poduri noi  
- reabilitarea podurilor existente 

 CL 

 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel local (UATB) pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate /urgenţă Responsabilitate 
1.  M.1. Modernizarea infrastructurii rutiere 

regionale  
- drum expres Petroşani – Tg. Jiu – Filiaşi – Craiova 
- drum expres Drobeta Tr. Severin – Tg. Jiu – Rm. Valcea 
- realizarea de reţele moderne de drumuri pentru localităţile traversate de viitoare drumuri expres 
- modernizarea drumurilor de legătură cu alte judeţe 

 N 

2.  M.2. Modernizarea infrastructurii feroviare 
regionale 

- modernizarea infrastructurii feroviare 
- construirea unei noi linii ferate pe traseul Motru – Baia de Aramă 
- modernizarea staţiilor c.f. 

 N 

3.  M.3. Dezvoltarea transportului în comun de 
călători  

- modernizarea mijloacelor de transport 
- modernizarea autogărilor 
- crearea de staţii noi 

 CJ 

4.  M.4. Îmbunătăţirea accesului în zonele de 
interes turistic  

- modernizarea drumurilor comunale şi forestiere din nordul jud. care deservesc comunele de 
interes turistic precum şi reabilitarea CF industriale cu ecartament îngust 

 CJ, CL 

5.  M.5. Modernizare infrastructura transport aerian - reabilitarea aerodromului de la Stăneşti   
Surse: PATN, Strategia de Dezvoltare Gorj 2007 – 2013 
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Tabel nr. 19: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) cu privire la căi de comunicaţii şi transport 

 
Nr. 
crt. 

Denumire UATB M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. Total 
măsuri 

1 Tg. Jiu x x x   3 
2 Motru x x x   3 
3 Bumbeşti Jiu x x x   3 
4 Novaci    x  1 
5 Rovinari x x x   3 
6 Tg. Cărbuneşti      0 
7 Tismana    x  1 
8 Turceni  x    1 
9 Ţicleni      0 
10 Albeni      0 
11 Alimpeşti x  x   2 
12 Aninoasa      0 
13 Arcani      0 
14 Baia de Fier    x  1 
15 Bălăneşti      0 
16 Băleşti x  x   2 
17 Bărbăteşti      0 
18 Bălteni x  x   2 
19 Bengeşti-Ciocadia x  x   2 
20 Berleşti      0 
21 Bolboşi      0 
22 Borăscu      0 
23 Brăneşti x  x   2 
24 Bumbeşti-Piţic x x x   3 
25 Bustuchin      0 
26 Căpreni      0 
27 Cătunele      0 
28 Câlnic x  x   2 
29 Ciuperceni x  x   2 
30 Crasna    x  1 
31 Cruşeţ      0 
32 Dănciuleşti      0 
33 Dăneşti      0 
34 Drăgoteşti      0 
35 Drăguţeşti x x x   3 
36 Fărcăşeşti  x    1 
37 Glogova      0 

Nr. 
crt. 

Denumire UATB M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. Total 
măsuri 

38 Godineşti      0 
39 Hurezani      0 
40 Ioneşti  x    1 
41 Jupâneşti      0 
42 Leleşti      0 
43 Licurici      0 
44 Logreşti      0 
45 Mătăsari      0 
46 Muşeteşti      0 
47 Negomir      0 
48 Padeş    x  1 
49 Peştişani    x  1 
50 Plopşoru x  x   2 
51 Polovragi    x  1 
52 Prigoria      0 
53 Roşia de Amaradia      0 
54 Runcu    x  1 
55 Sămărineşti       0 
56 Săcelu      0 
57 Săuleşti      0 
58 Schela x x x   3 
59 Scoarţa x  x   2 
60 Slivileşti      0 
61 Stăneşti     x 1 
62 Stejari      0 
63 Stoina      0 
64 Teleşti x  x   2 
65 Turburea      0 
66 Turcineşti x x x   3 
67 Ţânţăreni x  x   2 
68 Urdari  x    1 
69 Văgiuleşti      0 
70 Vladimir      0 

TOTAL 19 12 19 8 1 59 
Surse: PATN, Strategia de Dezvoltare Gorj 2007 – 2013 
 
 

 

 

 



Actualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean Gorj            Consiliul Judeţean Gorj  

Elaboratori: UAUIM-CCPEC, Bucureşti, împreună cu, INCD URBAN-INCERC, Sucursala Urbanproiect, Universitatea din Bucureşti – CICADIT, SC. Quattro Design. – Bucureşti, Halcrow România, SC: Atelier Proiectare Perfect SA Tg. Jiu. 134 

 

   

 
Figura nr. 46: Localizarea măsurilor privitoare la modernizarea infrastructurii de transport  Figura nr. 47: Localizarea măsurilor privitoare la îmbunătăţirea serviciilor de transport 
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D.5.4. MĂSURI PRIVITOARE LA REŢELE ENERGETICE ŞI DE TELECOMUNICAŢII 

Obiectiv sectorial: Creşterea eficienţei energetice şi diversificarea resurselor existente pentru asigurarea alimentării cu energie în concordanţă cu necesităţile localităţilor şi cu cerinţele de 
protecţie şi conservare a mediului 

Obiectiv sectorial: Dezvoltarea reţelei de telecomunicaţii şi asigurarea infrastructurii informaţionale 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri / proiecte specifice:  

D.5.4.1. REŢELE ENERGETICE 

Programul Operaţional Sectorial - Creşterea competitivităţii economice - Axa prioritară 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor 
climatice 

Domeniul major de intervenţie 4.1 - Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic) 

Măsuri la nivel de judeţ: 

M. I -  Reabilitarea / modernizarea  reţelelor de distribuţie a energiei electrice de medie tensiune şi joasă tensiune 

• Modernizarea reţelelor electrice învechite, cu grad de uzură fizică şi morală ridicat 

• Generalizarea trecerii tuturor instalaţiilor de la 6 kV la 20 kV 

M.II - Asigurarea iluminatului public în localităţi 

• Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public, inclusiv prin montarea aparatelor de iluminat alimentate cu panouri fotovoltaice. 

Măsuri la nivel de UATB: 

M1 - Creşterea gradului de utilizare a potenţialului hidroenergetic 

• Amenajări hidroenergetice pe râul Gilort 

M2 - Extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice în vederea asigurării acoperirii zonale şi locale 

• Lucrări de extindere a reţelei de distribuţie de medie tensiune 

• Lucrări de extindere a reţelei de distribuţie de joasă tensiune 

• Amplasarea de posturi electrice de transformare în zonele cu disfuncţionalităţi, în cele de extindere şi la consumatorii importanţi 

M3.  Asigurarea şi creşterea siguranţei în exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale 

• reabilitarea şi modernizarea reţelei de repartiţie şi distribuţie a gazelor naturale 

M4. Dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în localităţile  în care sunt înfiinţate astfel de distribuţii 

• extinderea reţelelor de distribuţie în localităţile în care există distribuţie de gaze naturale 

M5. Dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în localităţile neracordate la reţeaua de distribuţie gaze naturale 

• înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale în localităţile în care nu există distribuţie de gaze naturale, amplasate în vecinătatea conductelor de transport 

• înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale în localităţile în care nu există distribuţie de gaze naturale, amplasate în afara vecinătăţii conductelor de transport, pe baza unor studii de fezabilitate în funcţie 
de planurile de dezvoltare prezumate de către investitorii strategici 
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Programul Operaţional Sectorial – Mediu - Axa prioritară 3 - Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană 
pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare;   Programul „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” 
Domeniul major de intervenţie - Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot) 

M6. Asigurarea alimentării eficiente cu energie termică în sistem centralizat 

• Lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), la nivel de producere, transport şi distribuţie în municipiul Motru 

Programul Naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe 
M7. Reabilitarea termică a clădirilor de locuinţe colective deservite de sisteme de alimentare centralizată cu energie termică 

• Reabilitarea instalaţiilor interioare termice a clădirilor; 

• Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei exterioare a clădirilor (pereţi, terase şi ferestre) 

Programul naţional pentru dezvoltare rurală 2007-2013: Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 
M8. Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu energie termică în localităţi fără distribuţie de gaze naturale 

• Montarea de centrale termice funcţionând pe combustibil lichid sau deşeuri vegetale (biomasă) pentru eliminarea sistemelor improvizate de încălzire 

Programul Operaţional Sectorial - Creşterea competitivităţii economice - Axa prioritară 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor 
climatice 
Domeniul de intervenţie 4.2: Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi 

M9. Promovarea utilizării  surselor regenerabile de energie 

• implementarea sistemelor de captare a energiei solare pentru prepararea apei calde menajere în localităţile din zonele de centru şi sud a judeţului 

• înfiinţarea de parcuri fotovoltaice pentru alimentare cu energie electrică 

• utilizarea energiei eoliene prin realizarea de parcuri eoliene, pe baza unor studii de fezabilitate şi studii de impact asupra mediului, în zona de nord 

• dezvoltarea culturilor pentru producerea biocombustibililor (plante oleaginoase-rapiţa, soia, floarea soarelui,  sfecla de zahăr, cartoful, cereale) si a sistemelor de utilizare a biomasei, prin producerea şi 
arderea peleţilor de lemn şi alte deşeuri vegetale, inclusiv biomasa forestieră 

D.5.4.2. REŢELE DE TELECOMUNICAŢII 

Programul Operaţional Sectorial - Creşterea competitivităţii economice - Axa prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public  
Domeniul major de intervenţie 3.1 - Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei  

Măsuri la nivel de judeţ: 

M. III. Dezvoltarea sistemelor informatice pentru transmisii date şi acces la Internet 

• Asigurarea accesului tuturor instituţiilor publice din judeţ la reţeaua de transmisii de date şi Internet 

Măsuri la nivel de UATB: 
M10. Extinderea şi  modernizarea  reţelelor de telefonie fixă şi mobilă 

• extinderea reţelelor de telefonie fixă în zonele cu grad redus de acoperire, modernizarea echipamentelor pentru serviciile de voce şi date şi instalarea de centrale telefonice 

• creşterea gradului de acoperire pentru telefonie mobilă prin instalarea de noi antene GSM 
M11. Dezvoltarea reţelelor pentru transmisii de date, acces Internet public şi privat 

• extinderea reţelei de fibră optică 

• dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea accesului la Internet 
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Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Reţele energetice 
Nr. 
crt. 

Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului 
Prioritate 
/urgenţă 

Responsabilitate 

1. M.I. Reabilitarea / modernizarea  reţelelor de distribuţie 
a energiei electrice de medie tensiune şi joasă 
tensiune 

Modernizarea reţelelor electrice învechite, cu grad de uzură fizicăşsi 
morală ridicat 
Generalizarea trecerii tuturor instalaţiilor de la 6 kV la 20 kV 

 CJ, L 

2. M.II Asigurarea iluminatului public în localităţi Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public  CJ, L 
 

Reţele de telecomunicaţii 
Nr. 
crt. 

Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului 
Prioritate 
/urgenţă 

Responsabilitate  

1. M.III Dezvoltarea sistemelor informatice pentru transmisii 
date şi acces la Internet a instituţiilor publice 

Asigurarea accesului tuturor instituţiilor publice din judeţ la reţeaua de 
transmisii de date şi Internet  CJ, L 

 
 
 
 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020  (cu extindere până în 2025) 
 

Reţele energetice 
Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 
/urgenţă 

Responsabilitate 

1. M.1. Creşterea gradului de utilizare a potenţialului hidroenergetic Amenajari hidroenergetice în zona Novaci, pe râul Gilort  CJ, CL 
2. M.2. Extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice în 

vederea asigurării acoperirii zonale si locale 
Lucrări extindere  a reţelei de distribuţie de medie tensiune în: 
Arcani, Ciuperceni, Crasna, Jupâneşti, Peştişani, Plopşoru, Turburea, Turcineşti 
 
Lucrări de extindere a reţelei de distribuţie de joasă tensiune în : 
Albeni, Alimpeşti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Băleşti, Bărbăteşti, Bâlteni, Bengeşti-
Ciocadia, Borăscu, Bumbeşti-Pitic, Bustuchin, Câlnic, Ciuperceni, Crasna, Dăneşti, 
Jupâneşti,  Mătăsari, Motru, Museteşti, Padeş, Peştişani, Plopşoru, Polovragi, Rovinari, 
Runcu,  Samarineşti, Săcelu, Săuleşti, Scoarţa,  Stăneşti, Stejari, Stoina, Târgu Jiu, Ţânţăreni, 
Teleşti, Turburea, Turcineşti, Urdari, Vladimir 

 CL, CEZ 

3. M.3. Asigurarea şi creşterea siguranţei în exploatare a sistemului de 
alimentare cu gaze naturale. 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de distributie a gazelor naturale 
Aninoasa, Băleşti, Bâlteni, Bărbăteşti, Bumbeşti-Jiu, Bustuchin, Rovinari, Stăneşti, Stoina, 
Târgu Cărbuneşti, Târgu Jiu, Turburea, Turceni, Turcineşti, Ţicleni,Vladimir 

 CJ, CL 
DISTRIGAZ 
SUD  

4. M.4. 
 

Dezvoltarea reţelelor de distribuţie de gaze  naturale în 
localităţile racordate la reţeaua de distribuţie de gaze naturale 
 

Extinderea reţelelor de distribuţie în localităţile în care există distribuţie de gaze naturale: 
Albeni, Aninoasa, Băleşti, Bărbăteşti, Bâlteni, Bumbeşti-Jiu, Bustuchin,  Căpreni, 
Ciuperceni, Godineşti, Hurezani, Leleşti, Mătăsari, Motru, Rovinari, Stăneşti, Stoina, Târgu 
Cărbuneşti, Târgu Jiu, Turburea, Turceni, Turcineşti, Ţicleni, Vladimir  

 CJ, CL, 
DISTRIGAZ 
SUD  

5. M.5 Dezvoltarea reţelelor de distribuţie de gaze  naturale în 
localităţile neracordate la reţeaua de distribuţie de gaze 

Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale în localităţile în care nu există distribuţie de gaze 
naturale, amplasate in vecinătatea conductelor de transport: 

 CJ, CL, 
DISTRIGAZ 
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Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 
/urgenţă 

Responsabilitate 

naturale  Arcani, Bălăneşti, Berleşti, Borăscu, Brăneşti, Cătunele, Câlnic,  Cruşet, Dănciuleşti, Dăneşti, 
Drăguţeşti, Fărcăşeşti, Glogova, Ioneşti, Jupâneşti, Licurici, Logreşti, Muşeteşti, Plopşoru, 
Prigoria, Roşia de Amaradia, Runcu, Samarineşti, Săcelu, Săuleşti, Schela, Scoarţa, Stejari, 
Teleşti, Ţântăreni 
 
Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale în localităţile în care nu există distribuţie de gaze 
naturale, amplasate în afara vecinătăţii conductelor de transport, pe baza unor studii de 
fezabilitate în funcţie de planurile de dezvoltare prezumate de către investitorii strategici: 
Alimpeşti, Baia-de-Fier, Bengeşti-Ciocadia, Bolboşi, Bumbeşti-Pitic, Crasna, Dragoteşti, 
Negomir, Novaci, Padeş, Peştişani, Polovragi, Slivileşti, Tismana, Urdari, Văgiuleşti 

SUD  
 

6. M.6. Asigurarea alimentării eficiente cu energie termică în sistem 
centralizat  

Lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie 
termică (SACET), la nivel de producere, transport şi distribuţie în municipiul Motru 

 CJ, CL 

7. M.7. Reabilitarea termică a clădirilor de locuinţe colective deservite 
de sisteme de alimentare centralizată cu energie termică 

Reabilitarea instalaţiilor interioare termice ale clădirilor; 
Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei exterioare ale clădirilor (pereţi, terase şi ferestre)  
în Motru, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Târgu Jiu, Turceni 
 

 CJ, CL 

8. M.8. Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu energie termică în 
localităţi fără distribuţie de gaze naturale 

Montarea de centrale termice funcţionând pe combustibil lichid sau deşeuri vegetale 
(biomasă) pentru eliminarea sistemelor improvizate de încălzire: 
Alimpeşti, Baia-de-Fier, Bengeşti-Ciocadia, Bolboşi, Bumbeşti-Piţic, Crasna, Dragoteşti, 
Negomir, Novaci, Padeş, Peştişani, Polovragi, Slivileşti, Tismana, Urdari, Văgiuleşti 

 CJ, CL 
 

9. M.9. Promovarea utilizării  surselor regenerabile de energie Implementarea sistemelor de captare a energiei solare pentru prepararea apei calde menajere 
în localităţile din zonele de centru şi sud a judeţului: 
Albeni, Aninoasa, Băleşti, Bărbăteşti, Bâlteni, Berleşti, Bolboşi, Borăscu, Brăneşti, 
Bustuchin, Căpreni, Cătunele, Câlnic, Ciuperceni, Cruşet, Dănciuleşti, Dăneşti, Drăgoteşti, 
Drăguţeşti, Fărcăşeşti, Glogova, Godineşti, Hurezani, Ioneşti, Jupâneşti, Licurici, Logreşti, 
Mătăsari, Negomir, Plopşoru, Rovinari, Samarineşti, Săuleşti, Scoarţa, Slivileşti, Stejari, 
Stoina, Târgu Cărbuneşti, Teleşti, Turburea, Turceni, Ţânţăreni, Ţicleni, Urdari, Văgiuleşti, 
Vladimir 
 
Înfiinţarea de parcuri fotovoltaice pentru alimentare cu energie electrică:  
Arcani, Motru, Târgu Cărbuneşti, Târgu Jiu, Turceni,  Ţicleni  
 
Utilizarea energiei eoliene prin realizarea de parcuri eoliene, pe baza unor studii de 
fezabilitate şi studii de impact asupra mediului, în zona de nord:  
Bumbesti-Jiu, Leleşti, Novaci,  Peştişani, Runcu, Schela, Stăneşti, Tismana  
 
Dezvoltarea culturilor pentru producerea biocombustibililor (plante oleaginoase-rapiţa, soia, 
floarea soarelui,  sfecla de zahăr, cartoful, cereale) si a sistemelor de utilizare a biomasei, prin 
producerea şi ardere peleţi de lemn şi alte deşeuri vegetale, inclusiv biomasa forestiera:  
Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălăneşti, Băleşti, Câlnic, Crasna, Cruşet, Godineşti, Padeş, 
Peştişani, Runcu, Scoarta, Stăneşti 

 CJ, CL 
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Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 
 

Reţele de telecomunicaţii 

Nr. crt. 
Cod 

măsură 
Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului 

Prioritate 
/urgenţă 

Responsabilitate

10.  M.10. Extinderea şi modernizarea  reţelelor de telefonie fixă şi mobilă Extinderea reţelelor de telefonie fixă în zonele cu grad redus de acoperire, modernizarea 
echipamentelor pentru serviciile de voce şi date si instalarea de centrale telefonice în: 
Albeni, Alimpeşti, Bâlteni, Ciuperceni, Cruşet, Dănciuleşti, Drăgoteşti, Hurezani, Jupâneşti, 
Licurici, Logreşti, Padeş, Runcu, Târgu Cărbuneşti 
 
Creşterea gradului de acoperire pentru telefonie mobilă prin instalarea de noi antene GSM: 
Padeş,  Târgu  Jiu  

 

CJ, CL,  
Romtelecom, 

operatori 
telefonie mobilă 

11.  M.11. Dezvoltarea reţelelor pentru transmisii de date, acces internet 
public şi privat 

Extinderea reţelei de fibră optică:  
Aninoasa, Crasna, Novaci, Săuleşti, Târgu  Jiu, Tismana, Turburea, Turceni, Ţicleni 
 
Dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea accesului la Internet în UAT-urile: Aninoasa, 
Baia de Fier,  Băleşti, Bumbeşti-Piţic, Bâlteni, Bărbăteşti,  Berleşti, Bolboşi, Borăscu, 
Brăneşti, Crasna, Căpreni, Cruşet, Drăgoteşti, Fărcăşeşti, Glogova, Godineşti, Jupâneşti, 
Logreşti, Mătăsari, Muşeteşti, Padeş,  Samarineşti, Săcelu,  Săuleşti, Schela, Slivileşti, 
Stăneşti, Stejari, Stoina,  Teleşti, Tismana, Turburea, Turceni, Turcineşti, Urdari, Văgiuleşti 

 
CJ, CL 

Romtelecom  
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Tabel nr. 20: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 
2025) privitoare la reţele energetice şi telecomunicaţii 

 

Nr. 
crt 

Denumire UATB M.1 M.2 M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. M.11.
Total 

măsuri 
1. Târgu Jiu  X X X 7 X X  X X X 7 
2. Motru  X  X   X  X   4 
3. Bumbeşti Jiu   X X     X   2 
4. Novaci X    X   X X  X 4 
5. Rovinari  X X X   X  X   4 
6. Târgu Cărbuneşti   X X   X  X X  4 
7. Tismana     X   X X  X 4 
8. Turceni   X X   X  X  X 4 
9. Ţicleni   X X     X  X 4 
10. Albeni    X  X     X X  4 
11. Alimpeşti   X   X   X  X  4 
12. Aninoasa    X X X     X  X 5 
13. Arcani   X   X    X   4 
14. Baia de Fier  X   X   X X  X 5 
15. Bălăneşti       X    X   3 
16. Băleşti   X X X     X  X 5 
17. Bărbăteşti   X X X     X  X 5 
18. Bâlteni  X X X     X X X 6 
19. Bengeşti- Ciocadia  X   X   X    3 
20. Berleşti      X    X  X 4 
21. Bolboşi      X   X X  X 4 
22. Borăscu  X   X    X  X 5 
23. Brăneşti      X    X  X 4 
24. Bumbeşti Piţic   X   X   X   X 4 
25. Bustuchin  X X X     X   4 
26. Căpreni      X     X  X 3 
27. Cătunele     X   X X   3 
28. Câlnic   X   X    X   4 
29. Ciuperceni    X  X     X X  4 
30. Crasna  X   X   X X  X 5 
31. Cruşeţ      X    X X X 5 
32. Dănciuleşti       X    X X  4 
33. Dăneşti   X   X    X   4 
34. Drăgoteşti      X   X X X X 5 
35. Drăguţeşti      X    X   3 
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Nr. 
crt 

Denumire UATB M.1 M.2 M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. M.11.
Total 

măsuri 
36. Fărcăşeşti       X    X  X 4 
37. Glogova     X    X  X 4 
38. Godineşti    X     X  X 3 
39. Hurezani    X     X X  3 
40. Ioneşti       X    X   3 
41. Jupâneşti    X   X    X X X 6 
42. Leleşti      X     X   2 
43. Licurici      X    X X  4 
44. Logreşti      X    X X X 5 
45. Mătăsari   X  X     X  X 4 
46. Muşeteşti   X   X      X 4 
47. Negomir      X   X X   3 
48. Padeş   X   X   X X X X 6 
49. Peştişani    X   X   X X   4 
50. Plopşoru   X   X    X   4 
51. Polovragi    X   X   X    3 
52. Prigoria      X       2 
53. Roşia de Amaradia      X       2 
54. Runcu    X   X    X X  5 
55. Săcelu  X   X      X 4 
56. Samarineşti  X   X    X  X 5 
57. Săuleşti   X   X    X  X 5 
58. Schela      X    X  X 3 
59. Scoarţa  X   X    X   4 
60. Slivileşti      X    X  X 4 
61. Stăneşti    X X X     X  X 5 
62. Stejari    X   X    X  X 5 
63. Stoina   X X X     X  X 5 
64. Teleşti    X   X    X  X 5 
65. Turburea   X X X     X  X 5 
66. Turcineşti  X X X       X 4 
67. Ţânţăreni   X   X    X   4 
68. Urdari   X   X   X X  X 5 
69. Văgiuleşti     X   X X  X 4 
70. Vladimir  X X X     X   4 
Total UAT 1 40 16 24 46 1 5 16 61 15 40 265 
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Figura nr. 48: Localizarea măsurilor privitoare la dezvoltarea reţelei de alimentare cu energie 
electrică 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 49:  Localizarea măsurilor privitoare la modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de 
alimentare cu gaze naturale 
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Figura nr. 50: Localizarea măsurilor privitoare la creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea 
confortului termic 

 

 

 

 

Figura nr. 51: Localizarea măsurilor privitoare la valorificarea surselor regenerabile de energie 
şi dezvoltarea reţelelor de telecomunicaţii 
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D.5.6. MĂSURI PRIVITOARE LA SERVICII DE MANAGEMENTUL  DEŞEURILOR 

Obiectiv sectorial: Reducerea impactului şi a riscurilor pentru sănătatea oamenilor şi a mediului, prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient 
din punct de vedere ecologic şi economic 

Program asociat obiectivului sectorial  

1. Implementarea prevederilor Strategiei judeţene de gospodărire a deşeurilor în domeniul deşeurilor menajere - MI, M2, M4. 

2. Implementarea prevederilor Strategiei judeţene de gospodărire a deşeurilor în domeniul deşeurilor industriale - M3. 

 
 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură 

Denumire măsură, 
intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate

1.  M.1. Monitorizarea desfăşurării procesului de gestionare 
a deşeurilor la nivel judeţean  

Definitivarea zonării şi arondării localităţilor la cele 6 zone de colectare şi 
transportul deşeurilor la staţiile de transfer aferente (Novaci, Rovinari, Turceni, 
Motru şi Tg. Cărbuneşti) şi la depozitul ecologic de la Tg. Jiu 

 CJ, L 

2.  M.2. Implementarea sistemelor de colectare selectiva a 
deşeurilor 

Construire staţii de sortare la Plopşoru, Borăscu, Brăneşti, Ioneşti, Tânţăreni, 
Turceni şi Urdari.  CJ, L 

3.  M.3. Reducerea impactului depozitelor industriale asupra 
mediului (bataluri, depozite de cenuşă si zgură, 
halde de steril) care nu corespund în totalitate 
cerinţelor de protejare a mediului înconjurător 

Refacerea solurile afectate de haldele de steril rezultate în urma exploataţiilor de 
carieră, reintroducerea acestora în circuitul economic – Motru, Rovinari, Turceni, 
Rosia de Amaradia, Tg. Jiu, Ţicleni, Baia de Fier, Runcu –Rachiti 

 Redarea în circuitul agricol a haldelor de steril, prin tehnologii moderne care să 
asigure refertilizarea (aprox. 17000 ha)- Parteneri: Direcţia Silvică, consiliile 
locale din zonele de interes 

 Refacerea solurile afectate de haldele de steril rezultate în urma exploataţiilor 
de carieră şi reintroducerea acestora în circuitul economic. Iniţiator: CE Turceni 
şi Primăria Roşia de Amaradia 

 CJ, L 

4.  M.4. Diminuarea / eliminarea impactului asupra 
mediului, a practicilor actuale de gestionare a 
deşeurilor urbane.   

Ecologizarea şi reabilitarea depozitelor de deşeuri urbane şi rurale închise în 2009: 
Motru, Ţicleni, Turceni, Novaci, Tg. Cărbuneşti, Bumbesti Jiu.  CJ, L 
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Tabel nr. 21: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) cu privire la managementul deşeurilor 

 

Nr. 
crt. Denumire UATB M1 M2 M3 M4 Total 

măsuri 
1 Târgu Jiu X  X  2 
2 Motru X  X X 3 
3 Bumbeşti Jiu X   X 2 
4 Novaci X   X 2 
5 Rovinari X  X  2 
6 Târgu Cărbuneşti X   X 2 
7 Tismana X    1 
8 Turceni X X X X 4 
9 Ţicleni X  X X 3 
10 Albeni   X    1 
11 Alimpeşti  X    1 
12 Aninoasa    X    1 
13 Arcani  X    1 
14 Baia de Fier X  X  2 
15 Bălăneşti   X    1 
16 Băleşti  X    1 
17 Bărbăteşti  X    1 
18 Bâlteni X    1 
19 Bengeşti- Ciocadia X    1 
20 Berleşti  X    1 
21 Bolboşi   X    1 
22 Borăscu X X   2 
23 Brăneşti  X X   2 
24 Bumbeşti Piţic  X    1 
25 Bustuchin X    1 
26 Căpreni   X    1 
27 Cătunele X    1 
28 Câlnic  X    1 
29 Ciuperceni   X    1 
30 Crasna X    1 
31 Cruşeţ  X    1 
32 Dănciuleşti   X    1 
33 Dăneşti  X    1 
34 Drăgoteşti  X    1 
35 Drăguţeşti  X    1 
36 Fărcăşeşti   X    1 
37 Glogova X    1 
38 Godineşti X    1 
39 Hurezani X    1 
40 Ioneşti   X X   2 

Nr. 
crt. Denumire UATB M1 M2 M3 M4 Total 

măsuri 
41 Jupâneşti   X    1 
42 Leleşti   X    1 
43 Licurici  X    1 
44 Logreşti  X    1 
45 Mătăsari    X    1 
46 Muşeteşti  X    1 
47 Negomir  X    1 
48 Padeş  X    1 
49 Peştişani   X    1 
50 Plopşoru  X X   2 
51 Polovragi   X    1 
52 Prigoria  X    1 
53 Roşia de Amaradia  X  X  2 
54 Runcu   X  X  2 
55 Samarineşti X    1 
56 Săcelu X    1 
57 Săuleşti  X    1 
58 Schela  X    1 
59 Scoarţa   X    1 
60 Slivileşti   X    1 
61 Stăneşti   X    1 
62 Stejari   X    1 
63 Stoina  X    1 
64 Teleşti   X    1 
65 Turburea  X    1 
66 Turcineşti X    1 
67 Ţânţăreni  X X   2 
68 Urdari  X X   2 
69 Văgiuleşti X    1 
70 Vladimir  X    1 
Total măsuri 70 7 8 6 91 
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Figura nr. 52: Localizarea măsurilor privitoare la definitivarea zonelor de colectare a deşeurilor 
menajere 

 

 

 

 

Figura nr. 53: Localizarea măsurilor privitoare la ecologizarea depozitelor de deşeuri închise şi a 
solurilor afectate 
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D6. MĂSURI PRIVITOARE LA ACTIVITĂŢILE ECONOMICE 

D.6.1 MĂSURI PRIVITOARE LA AGRICULTURĂ 
 

Obiectiv sectorial: Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi diversificarea economiei rurale 
 

Programe asociate obiectivului sectorial şi măsuri şi intervenţii specifice:  

1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol 
• M.I. – M.XVII 

2. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale  
• M.XVII.-M.XXV.,  M.1.-M.9. 

 
Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 
Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate

1. M.I.  
Încurajarea formelor asociative şi 
atragerea investiţiilor şi a investitorilor în 
sectorul primar 

Acordarea de sprijin financiar şi consultativ actorilor locali disponibili să investească în 
asociaţii agricole. Autorităţile trebuie să reprezinte o punte între aceşti potenţiali investitori şi 
programele naţionale ori europene. 

 N, J 

2. M.II.  
Informarea populaţiei privind programele 
naţionale şi europene de finanţare a 
sectorului agricol 

Organizarea de campanii de informare privind programele naţionale şi europene de finanţare a 
sectorului agricol de către autorităţile publice naţionale şi judeţene cu responsabilităţi în 
domeniu, în parteneriat cu firme de consultanţă 

 N, J 

3. M.III. 
Furnizarea de servicii de consiliere şi 
consultanţă pentru potenţialii beneficiari 
de fonduri destinate agriculturii 

Asistenţa tehnică şi logistică acordată fermierilor de către firme sau autorităţi publice cu 
responsabilităţi în domeniu  N, J 

4. M.IV. 
Sprijinirea accesului potenţialilor 
beneficiari ai programelor naţionale şi 
europene de finanţare la creditele 

Simplificarea procedurilor de acordare şi reducerea numărului de condiţii necesare de  a fi 
îndeplinite  N 

5. M.V.  Îmbunătăţirea eficacităţii controlului de 
regim silvic în pădurile private 

Pădurile proprietate privată sunt supuse unor riscuri suplimentare de degradare ca urmare a 
lipsei de informare şi conştientizare a proprietarilor privind gestionarea durabilă a acestora.  În 
aceste condiţii, se impun campanii de informare-conştientizare în domeniu, concomitent cu 
aplicarea foarte riguroasă a controlului regimului silvic în pădurile private 

 N, J, L 

6. M.VI. Dezvoltarea monitoringului suprafeţelor 
forestiere  

Dezvoltarea monitoringului suprafeţelor forestiere în vederea cunoaşterii amănunţite a stării de 
calitate a zonelor împădurite, informaţii care vor fundamenta măsurile de îmbunătăţire a calităţii 
acestora 

 N 

7. M.VII. 
Sprijinirea deţinătorilor de terenuri 
forestiere în vederea gestionării durabile a 
acestora   

Campanii de informare privind responsabilităţile si avantajele deţinerii de suprafeţe împădurite, 
implicare în activităţile de conservare a pădurii etc.   N, J 

8. M.VIII. Încheierea reformei proprietăţii forestiere 
Finalizarea reformei proprietăţii forestiere în vederea finalizării evidenţei numărului şi 
proprietarilor de terenuri împădurite şi adaptarea managementului forestier în funcţie de situaţia 
finală 

 N 

9. M.IX. Conservarea fondului forestier Îmbunătăţirea stării de calitate a pădurilor prin extinderea lucrărilor de îngrijire la tot fondul 
forestier  N, J, L 

10. M.X.  Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 
din sectorul agricol 

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii din sectorul agricol este imperios necesară ca urmare 
a stării avansate de degradare şi a rolului fundamental în relansarea acestui sector  N, J, L 
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11. M.XI. 
Integrarea producţiei agricole cu industria 
alimentară, reţeaua de depozitare, 
transport  

Dezvoltarea lanţului complet de valorificare a producţiei agricole: colectare, depozitare, 
procesare şi distribuţie.  N, J, L 

12. M.XII. 
Realizarea securităţii alimentare prin 
asigurarea produselor necesare consumului 
populaţiei 

Dezvoltarea producţiei agricole astfel încât să asigure necesarul populaţiei locale pentru 
evitarea importurilor de produse similare   N, J, L 

13. M.XIII. Obţinerea în condiţii de eficienţă a unei 
producţii agricole optime şi stabile Aplicarea de măsuri pentru valorificarea eficientă a producţiei agricole  N, J, L 

14. M.XIV. 
Sprijinirea diversificării economiei rurale, 
prin promovarea altor sectoare de 
activitate 

Încurajarea pluriactivităţii în agricultură, mai ales în comunele cu profil ocupaţional mixt.  
Specializarea şi, acolo unde este cazul, diversificarea ramurilor agricole astfel încât forţa de 
muncă din mediul rural să fie utilizată corespunzător şi să nu mai existe subutilizarea acesteia 

 N, J, L 

15. M.XV. 
Sprijin pentru crearea, dezvoltarea şi 
promovarea micro-întreprinderilor 
agricole;  

Acordarea de facilităţi în vederea creării, dezvoltării şi promovării micro-întreprinderilor 
agricole;  N, J, L 

16. M.XVI. 
Conştientizarea mai mare a populaţiei 
agricole referitoare la utilizarea de seminţe 
selecţionate în cazul însămânţărilor şi a 
raselor de mare productivitate  

Campanii de informare privind avantajele utilizării de seminţe selecţionate în cazul 
însămânţărilor şi a raselor de mare productivitate   N, J, L 

17. M.XVII.
Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală 

Asigurarea infrastructurii majore în mediul rural  N, J, L 

18. M.XVIIIÎncurajarea activităţilor agro-turistice  
 Acordarea de facilităţi, promovarea programelor de finanţare în domeniu  N, J, L 

19. M.XIX. 
Refacerea efectivelor de animale atât în 
sectorul privat cât şi în cadrul agenţilor 
economici   

Efectivul de animale al judeţului s-a diminuat considerabil după anul 1990. Este necesară 
susţinerea raselor de mare productivitate prin măsuri de sprijinire a actorilor publici şi privaţi 
din domeniu 

 J, L 

20. M.XX. Menţinerea şi dezvoltarea unităţilor de 
producţie agricole existente în teritoriu;   

Baza materială s-a diminuat simţitor în ultimele două decenii, fiind necesară menţinerea şi 
dezvoltarea unităţilor de producţie agricolă existente în teritoriu  J, L 

21. M.XXI. 

Realizarea de asociaţii cooperatiste care să 
conducă la cumularea suprafeţelor 
exploataţiilor agricole astfel încât 
practicarea agriculturii să se facă pe 
suprafeţe mari şi cu randamente eficiente 

Susţinerea asocierii proprietarilor   J, L 

22. M.XXII. Excluderea păşunatului din păduri  Păşunatul în păduri reprezintă una dintre cauzele degradării pădurilor, fiind necesare măsuri de 
evitare a acestor practici  J 

23. M.XXIIIStoparea defrişării pădurilor şi a vegetaţiei 
forestiere din afara fondului forestier Mărirea numărului de controale şi campanii de informare-conştientizare   J 

24. M.XXIV Sprijinirea lucrărilor de regenerare cu 
specii adecvate  

Asigurarea regenerării pădurilor cu specii care să contribuie la susţinerea echilibrului 
ecosistemelor forestiere  J, L 

25. M.XXV.

Gospodărirea unitară a fondului forestier 
prin sprijinirea exploatării în regim silvic a 
tuturor suprafeţelor forestiere, inclusiv a 
celor aflate în proprietate privată  

Echilibrul ecologic al pădurilor depinde de aplicarea unui sistem unitar de măsuri de 
management forestier în totalitatea suprafeţelor împădurite  J,L 
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Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsur
ă 

Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 
/urgenţă Responsabilitate

1. M.1.  Combaterea eroziunii solului Executarea corectă a lucrărilor agricole  L, J 
2. M.2.  Stabilizarea alunecărilor de teren Efectuarea de plantaţii, măsuri pentru drenarea apelor de infiltraţie.  L 

3. M.3.  

Modernizarea sau introducerea infrastructurii 
pentru irigaţii în unităţile administrativ-
teritoriale orientate spre sectorul primar şi pe 
teritoriul cărora sunt amenjate retenţii de apă 

Sistemul de irigaţii trebuie adaptat resurselor de apă disponibile. Actorii decizionali locali pot 
stimula utilizatorii de apă pentru irigaţii pentru organizarea acestora în asociaţii capabile să 
preia în proprietate infrastructura unui număr variabil de ploturi pentru irigaţii şi staţia de 
pompare şi reţeaua de distribuţie a apei la hidrant (conform legii nr. 573/2003) pentru 
eficientizarea sistemului de irigaţii şi pentru dezvoltarea colaborării din domeniul agricol. 

 L, J 

4. M.4.  Redarea circuitului productiv a suprafeţelor 
afectate de activitatea minieră 

Extinderea suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pe suprafeţele unde s-a încheiat procesul de 
producţie şi depozitare  J;L 

5. M.5.  Dezvoltarea agriculturii ecologice Înfiinţarea de ferme zootehnice ecologice  J,L 
6. M.6.  Creşterea suprafeţelor pomi-viticole Extinderea livezilor şi viilor existente, efectuarea de noi plantaţii  J,L 
7. M.7.  Valorificarea eficientă a producţiei agricole Înfiinţarea de centre pentru colectarea produselor agricole vegetale şi animale  J,L 

8. M.8.  Valorificarea produselor naturale  
Sprijinirea persoanelor fizice şi juridice  pentru activităţile de recoltare, capturare şi /sau 
achiziţie /comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi 
fauna sălbatică 

 J,L 

9. M.9.  Dezvoltarea unor noi activităţi agricole Acordarea de sprijin pentru realizarea de ciupercării, creşterea melcilor etc.  J.L 
 



Actualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean Gorj                                                                                                                                                                                    Consiliul Judeţean Gorj  

Elaboratori: UAUIM-CCPEC, Bucureşti, împreună cu, INCD URBAN-INCERC, Sucursala Urbanproiect, Universitatea din Bucureşti – CICADIT, SC. Quattro Design. – Bucureşti, Halcrow România, SC: Atelier Proiectare Perfect SA Tg. Jiu. 150 

Tabel nr. 22: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) cu privire la agricultura 
 

Nr. 
crt. Denumire UATB M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. Total 

măsuri 
1. Târgu Jiu X         1 
2. Motru  X  X      2 
3. Bumbeşti Jiu       X X  2 
4. Novaci  X   X  X X  4 
5. Rovinari    X      1 
6. Târgu Cărbuneşti X X        2 
7. Tismana    X X   X  3 
8. Turceni X     X X   2 
9. Ţicleni         X 1 
10. Albeni           X 1 
11. Alimpeşti   X    X    2 
12. Aninoasa         X   1 
13. Arcani  X  X      X 3 
14. Baia de Fier  X   X   X  3 
15. Bălăneşti   X      X   2 
16. Băleşti    X       1 
17. Bărbăteşti          X 1 
18. Bâlteni       X   1 
19. Bengeşti- Ciocadia X    X     2 
20. Berleşti       X    1 
21. Bolboşi   X    X    2 
22. Borăscu X    X     2 
23. Brăneşti  X X        2 
24. Bumbeşti Piţic   X     X   2 
25. Bustuchin X X   X     3 
26. Căpreni       X     1 
27. Cătunele    X     X 2 
28. Câlnic  X   X      2 
29. Ciuperceni       X  X   2 
30. Crasna  X      X  2 
31. Cruşeţ  X X    X    3 
32. Dănciuleşti   X X    X    3 
33. Dăneşti        X   1 
34. Drăgoteşti   X  X      2 
35. Drăguţeşti  X    X     2 
36. Fărcăşeşti      X     X 2 
37. Glogova         X 1 
38. Godineşti  X       X 2 
39. Hurezani X X     X   3 
40. Ioneşti       X     1 
41. Jupâneşti       X  X   2 
42. Leleşti           X 1 
43. Licurici   X    X    2 

Nr. 
crt. Denumire UATB M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. Total 

măsuri 
44. Logreşti  X      X   2 
45. Mătăsari   X  X      2 
46. Muşeteşti  X       X  2 
47. Negomir     X   X   2 
48. Padeş   X      X  2 
49. Peştişani   X    X  X X  3 
50. Plopşoru  X    X     2 
51. Polovragi       X   X  2 
52. Prigoria   X   X     2 
53. Roşia de Amaradia X X             2 
54. Runcu       X   X  2 
55. Săcelu        X  1 
56. Samarineşti  X X   X    3 
57. Săuleşti   X X    X   3 
58. Schela         X  1 
59. Scoarţa X X        2 
60. Slivileşti     X   X   2 
61. Stăneşti    X      X  2 
62. Stejari   X X   X     3 
63. Stoina   X    X    2 
64. Teleşti    X     X X  3 
65. Turburea    X  X     2 
66. Turcineşti         x 1 
67. Ţânţăreni    X    X   2 
68. Urdari     X X X    3 
69. Văgiuleşti  X X      X 3 
70. Vladimir X        X 2 
Total UAT 22 27 7 11 19 10 18 14 12 140 
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Figura nr. 54: Localizarea măsurilor privitoare la agricultură (soluri)      Figura nr. 55: Localizarea măsurilor privitoare la agricultură (procesare) 
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D.6.2 MĂSURI PRIVITOARE LA INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII 
 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsur
ă 

Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 
/urgenţă Responsabilitate 

1. M.I.  

Accentuarea investiţiilor destinate 
retehnologizării infrastructurii energetice 
prin apelarea la tehnologiile ce vizează 
utilizarea energiilor alternative 

Acordarea de subvenţii de la stat pentru firmele care se reorientează către surse ecologice de 
alimentare cu curent electric şi/sau încălzire centralizată (panouri fotovoltaice sau centrale termice 
pe bază de rumeguş, parcuri eoliene); încurajarea folosirii materialelor de construcţie termoizolante. 

 N, J, L 

2. M.II.  Încurajarea dezvoltării IMM-urilor 

Crearea de politici specifice, fonduri şi asistenţă specializată în vederea dezvoltării acestora. 
O altă formă de încurajare este cea de concesionare a terenurilor care sunt poziţionate în fostele 
platforme industriale acelor firme care au ca obiect de activitate fabricarea produselor, precum: 
textile, construcţii de maşini, mase plastice, prelucrarea lemnului. 

 J, L 

3. M.III.  Încurajarea viabilităţii economice  În primă fază se manifestă prin eliminarea ramurilor de producţie care se dovedesc a fi ineficiente şi 
a doua etapă prin încurajarea unor industrii care pot deveni competitive  J, L 

4. M.IV.  
Cristalizarea unor relaţii de natură 
economică capabile să formeze baza 
viitorilor poli industriali viabili 

Măsură realizabilă prin popularizarea specificului judeţean în materie de activităţi industriale în 
vederea concretizării unei identităţi la nivel naţional.  N, J, L 

5. M.V.  Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi  
Întreprinzătorii care intenţionează să-şi dezvolte afacerea în domeniul industrial vor fi sprijiniţi prin 
scutirea de taxe locale, dar şi prin atragerea de surse de finanţare externă în cadrul unor parteneriate 
public-private 

 J, L 

6. M.VI.  
Servicii de consultanţă furnizată IMM-
urilor pentru îmbunătăţirea sistemelor de 
management 

Prin creare unor grupuri de specialişti în consultanţa sistemelor manageriale, însărcinaţi cu 
monitorizarea periodică a IMM-urilor solicitante  L 

7. M.VII.  Înfiinţarea şi dezvoltarea asociaţiilor 
profesionale 

Crearea accesibilităţii teritoriale prin punerea la punct a infrastructurii tehnico-edilitare atât pentru 
întreprinderile deja existente, cât şi pentru companiile multinaţionale. Se pot realiza prin utilizarea 
Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 
Coeziune. 

 L 

8. M.VIII. Reabilitarea fostelor zone industriale  Se va concretiza prin reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi ameliorarea stării de calitate 
a solurilor  N, J, L 

9. M.IX.  Construirea de locuinţe sociale  Se realizează prin sprijinirea programelor promovate de consiliile locale, în conformitate cu 
prevederile Legii locuinţei nr.114/1996  J, L 

10. M.X.  
Constituirea unui fond locativ cu 
destinaţie de locuinţe de intervenţie şi de 
serviciu 

Măsura se poate concretiza cu sprijinul Consiliilor locale prin construire de locuinţe destinate 
personalului din sănătate, învăţământ, poliţie dar şi de firmele care au un număr mare de angajaţi 
navetişti pot integra un minicartier de locuinţe în proximitatea unităţii industriale solicitante. 

 J, L 

11. M.XI.  

Cursuri de recalificare profesională 
pentru nevoile actualelor firme 
industriale şi de construcţii existente in 
judeţ 

Cursurile vor fi oferite de AJOFM Gorj şi vor ţine cont de cerinţele  pieţei, prin oferirea de cursuri 
de calificare si recalificare profesională  J, L 

12. M.XII.  Crearea unor noi locuri de muncă Se va înfăptui odată cu reorientarea investiţiilor către activităţile industriale şi de construcţii care 
arată potenţial de dezvoltare   J, L 
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Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. M.1. Înfiinţarea unor parcuri industriale 
funcţionale 

Asigurarea condiţiilor necesare pentru apariţia de noi parcuri şi revitalizarea celui de la Bumbeşti - 
Jiu  J, L 

2. M.2. Dezvoltarea IMM-urilor 
O astfel de măsură trebuie încurajata în special în mediul rural (în toate comunele) pentru a se 
reduce discrepanţa dintre cele două medii. Servicii de consultanţă furnizată IMM-urilor pentru 
îmbunătăţirea sistemelor de management 

 J, L 

3. M.3. Procesarea produselor agricole vegetale 
şi animale Înfiinţarea unor asemenea centre de procesare în mediul rural  J, L 

4. M.4. Reabilitarea sit-rilor industriale 
neutilizate Atragerea de investiţii pentru dezvoltarea unor noi activităţi  J, L 

5. M.5. Valorificarea energiilor neconvenţional 
 Atragerea de investiţii pentru dezvoltarea instalaţiilor eoliene, solare, biogaz  J, L 

6. M.6. Conversia profesională  Realizarea unor cursuri de recalificare profesională pentru acoperirea necesarului de personal în 
diferite domenii  J, L 

7. M.7. Atragerea de investiţii străine  Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi care intenţionează să-şi dezvolte afacerea din domeniul 
industrial prin atragerea de surse de finanţare externă în cadrul unor parteneriate public-private   J, L 

8. M.8. Revitalizarea meşteşugurilor 
tradiţionale Popularizarea activităţilor tradiţionale şi a meşterilor populari  L 

9. M.9. Revitalizarea economiilor oraşelor mici Iniţierea unor activităţi economice complementare  L 

10. M.10. Integrarea întreprinderilor în cadrul 
lanţurilor de furnizori şi clustere  Măsuri de cooperare între diferite întreprinderi  J, L 

11. M.11. Retehnologizarea capacităţilor de 
producţie Inlocuirea /scoaterea din circuit a capacităţilor poluante sau neperformante  J, L 

12. M.12. Valorificarea superioară a resurselor 
naturale  Investiţii pentru prelucrarea industrială superioară a lemnului  J, L 
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Tabel nr. 23: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) cu privire la industrie şi construcţii 
 

Nr. 
crt. 

Unităţi administrativ 
teritoriale (UAT) M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. M.11. M.12. Total 

măsuri 
1. Târgu Jiu X X  X  X X   X X  7 
2. Motru  X  X  X X   X X  6 
3. Bumbeşti Jiu X  X X X X X  X X  X 9 
4. Novaci   X  X  X X X   X 6 
5. Rovinari  X  X  X X  X X X  7 
6. Târgu Cărbuneşti X X  X  X X X X X X X 10 
7. Tismana   X    X X X   X 5 
8. Turceni  X  X  X X  X X X  7 
9. Ţicleni  X  X  X X  X X X  7 
10. Albeni          X     1 
11. Alimpeşti              0 
12. Aninoasa     X          1 
13. Arcani   X      X     2 
14. Baia de Fier     X        1 
15. Bălăneşti     X    X      2 
16. Băleşti   X    X X X     4 
17. Bărbăteşti              0 
18. Bâlteni   X   X X X     4 
19. Bengeşti- Ciocadia             0 
20. Berleşti              0 
21. Bolboşi              0 
22. Borăscu     X        1 
23. Brăneşti               
24. Bumbeşti Piţic    X          1 
25. Bustuchin      X       1 
26. Căpreni               0 
27. Cătunele  X  X   X   X X  5 
28. Câlnic   X  X    X  X X  5 
29. Ciuperceni    X X   X    X   4 
30. Crasna             0 
31. Cruşeţ      X        1 
32. Dănciuleşti               0 
33. Dăneşti    X    X      2 
34. Drăgoteşti     X       X  2 
35. Drăguţeşti   X     X X     3 
36. Fărcăşeşti    X  X   X X  X X  6 
37. Glogova        X     1 
38. Godineşti        X     1 
39. Hurezani   X          1 
40. Ioneşti       X        1 
41. Jupâneşti    X X   X  X     4 
42. Leleşti         X      1 
43. Licurici        X      1 
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Nr. 
crt. 

Unităţi administrativ 
teritoriale (UAT) M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. M.11. M.12. Total 

măsuri 
44. Logreşti    X          1 
45. Mătăsari   X  X   X   X   4 
46. Muşeteşti              0 
47. Negomir    X X      X   3 
48. Padeş   X   X        2 
49. Peştişani     X  X   X     3 
50. Plopşoru   X    X  X     3 
51. Polovragi          X     1 
52. Prigoria              0 
53. Roşia de Amaradia     X         1 
54. Runcu         X X    X 3 
55. Săcelu       X X     2 
56. Samarineşti             0 
57. Săuleşti    X          1 
58. Schela   X           1 
59. Scoarţa       X      1 
60. Slivileşti    X          1 
61. Stăneşti       X  X      2 
62. Stejari               0 
63. Stoina              0 
64. Teleşti    X X    X X     4 
65. Turburea       X     X  2 
66. Turcineşti       X      1 
67. Ţânţăreni   X X  X        3 
68. Urdari     X      X X  3 
69. Văgiuleşti     X        1 
70. Vladimir       X X     2 
Total măsuri 3 20 18 15 11 14 26 20 7 14 14 5 167 
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Figura nr. 56: Localizarea măsurilor privitoare la industrie şi construcţii (1)     Figura nr. 57: Localizarea măsurilor privitoare la industrie şi construcţii (2) 
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Figura nr. 58: Localizarea măsurilor privitoare la industrie şi construcţii (3) 
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D.6.3 MĂSURI PRIVITOARE LA TURISM 
 

 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 
 

Nr. 
crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate  

1. 
M.I.  

Promovarea judeţului Gorj ca destinaţie 
turistică de importanţă naţională şi crearea 
unei mărci turistice propii 

Evidenţierea formelor de promovare turistică a judeţului Gorj 
Participarea la târgurile de turism regionale, naţionale �i interna�ionale 
Realizarea unui material video publicitar-documentar despre Judeţul Gorj 
Crearea unei mărci turistice care să sintetizeze elementele particulare ale judeţului Gorj 

 J 

2. 

M.II.  
Realizarea unor parteneriate atât pe plan 
local, cât şi la nivel regional pentru 
dezvoltarea turismului 

Organizarea eficientă a sectoarelor public şi privat şi menţinerea unei cooperări strânse în 
domeniul turismului.  
Încurajarea şi implicarea populaţiei locale în dezvoltarea turismului. 
Dezvoltarea parteneriatelor în sectorul turismului în zona montană defavorizată din partea 
nordică a judeţului Gorj  

 J 

 
 
 
 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 
 

Nr. 
crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. M.1.  

Valorificarea turistică a părţii nordice a 
judeţului Gorj ca acţiune prioritară în 
dinamizarea economiei agropastorale 
(turism rural şi agroturism) şi în 
stabilizarea populaţiei tinere din spaţiul 
rural 

Dezvoltarea sectorului terţiar (turism şi servicii de cazare cu pensiune completă) prin 
înscrierea în circuitul turistic a satelor care prezintă posibilităţi de producţie / valorificare de 
produse naturale, ecologice şi care prezintă potenţial turistic natural şi cultural (Crasna, Runcu, 
Peştişani, Schela, Padeş, Baia de Fier, Polovragi). 
Clasificarea satelor turistice 

 L 

2. M.2.  

Dezvoltarea unei oferte turistice originale 
prin înscrierea în circuitul turistic a 
elementelor de cultură locală (turism 
cultural, istoric, religios). 

Valorificarea optimă şi diferenţiată a patrimoniului cultural al  judeţului Gorj prin înscrierea în 
circuitul turistic a resurselor antropice (unele fiind unice pentru regiunea Olteniei): complexul 
sculptural în aer liber al lui Constantin Brâncuşi, situri arheologice (Bumbeşti-Jiu, Polovragi), 
cule-case fortificate (cula Cornoiu-Curţişoara, cula Siacu-Slivileşti, cula Groşerea-Aninoasa), 
mănăstiri (Tismana, Lainici, Polovragi, Vişina, Tg. Cărbuneşti), etc. 

 L 

3. M.3.  
Valorificarea patrimoniului turistic 
natural (speoturism, turism montan, 
turism balnear) 

Diversificarea formelor de turism la nivelul judeţului Gorj pentru a valorifica resurse turistice 
naturale şi totodată pentru asigura o repartiţie uniformă în teritoriu a turiştilor cu scopul de a 
evita aglomerările şi turismul de masă. 
Favorabilitatea cadrului natural (diversitatea geologică şi a unităţilor de relief) permite 
practicarea unor forme variate de turism: speoturism (Baia de Fier, Bumbeşti-Jiu, Lainici, 
Runcu, Peştişani, Tismana, Padeş), turism montan-schi (Novaci-Rânca), turism balnear 
(Săcelu). 

 L 

4. M.4.  
Valorificarea obiectivelor culturale cu 
caracter de unicat naţional, european sau 
mondial (ex. Ansamblul Sculptural 

Sprijinirea vizibilităţii pe piaţă a produselor turistice unice la nivel de judeţean şi chiar 
naţional   J, L 
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Nr. 
crt. Cod măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

Brâncuşi) prin înscrierea în circuite 
culturale 

5. M.5.  

Crearea unei oferte turistice diversificată 
şi competitivă prin dezvoltarea unor noi 
forme de turism (turism de aventură, 
turism de agrement, turism de afaceri, 
turism de tranzit) 

Înscrierea în circuitul turistic a unor activităţi sportive de agrement turistic favorizate de cadrul 
natural deosebit de generos al judeţului Gorj (ex. formele de practicare ale turismului de 
aventură/extrem: canyoning, rafting, escaladă (Baia de Fier, Novaci, Bumbeşti-Jiu-Lainici) sau 
asocierea unor forme de turism complementare: turism urban-turism de afaceri (Târgu Jiu). 

 J, L 

6. M.6.  

Modernizarea, diversificarea şi extinderea 
infrastructurii turistice şi de transport, 
creşterea accesibilităţii şi a fluxului de 
turişti 

Susţinerea dezvoltării turismului prin politici de finanţare a dezvoltării infrastructurii turistice 
şi de transport finanţate de guvern sau de autorităţile publice cu finanţare diversă 
Finalizarea modernizării drumului TransAlpina 
Accesarea fondurilor europene alocate pentru spaţiul rural pentru construirea unităţilor de 
cazare 

 J, L 

7. M.7.  Instruirea şi calificarea superioara a 
resurselor umane din sectorul turismului 

Acţiuni de formare a popula�iei locale pentru meseriile care se rela�ionează sectorului 
turismului 
Cursuri de reconversie profesională 

  

8. M.8.  Crearea şi lansarea unor programe 
turistice zonale 

Dezvoltarea turismului prin crearea circuitelor culturale care să valorifice elementele de 
patrimoniu cultural ale judeţului Gorj: ex. Mănăstirile Gorjului, Acasă la Brâncuşi 
Stabilirea zonelor şi a localităţilor prioritare pentru dezvoltarea turismului cultural 

 J, L 

9. M.9.  Valorificarea resurselor turistice de 
importanţă locală 

Amenajarea unor minilocaţii balneare : amenajarea turistică a resurselor identificate de ape cu 
rol terapeutic (Săcelu, Motru, Bălăneşti, Ţicleni, Glogova, Mătăsari).  L 

10. M.10.  

Creşterea gradului de informare turistică 
prin înfiinţarea unor puncte de Informare 
turistică cu rol de informare şi 
monitorizare a turismului 

Crearea punctelor de Informare turistică la Târgu Jiu, Novaci, Tismana  L 

 
 

 

 

 



Actualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean Gorj                                                                                                                                                                                    Consiliul Judeţean Gorj  

Elaboratori: UAUIM-CCPEC, Bucureşti, împreună cu, INCD URBAN-INCERC, Sucursala Urbanproiect, Universitatea din Bucureşti – CICADIT, SC. Quattro Design. – Bucureşti, Halcrow România, SC: Atelier Proiectare Perfect SA Tg. Jiu. 160 

 
Tabel nr. 24: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) privitoare la turism 

 
Nr. 
crt. Denumire UATB M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. Total 

măsuri 
1. Târgu Jiu  X  X X  X X  X 6 
2. Motru         X  1 
3. Bumbeşti Jiu  X X  X   X   4 
4. Novaci  X X  X X  X  X 6 
5. Rovinari           0 
6. Târgu Cărbuneşti  X     X X   3 
7. Tismana  X X  X X X X  X 7 
8. Turceni           0 
9. Ţicleni         X  1 
10. Albeni    X         1 
11. Alimpeşti   X         1 
12. Aninoasa    X         1 
13. Arcani  XX X         2 
14. Baia de Fier XX  X  X   X   4 
15. Bălăneşti    X       X  2 
16. Băleşti   X         1 
17. Bărbăteşti   X         1 
18. Bâlteni           0 
19. Bengeşti- Ciocadia  X      X   2 
20. Berleşti   X         1 
21. Bolboşi   X         1 
22. Borăscu  X         1 
23. Brăneşti            0 
24. Bumbeşti Piţic            0 
25. Bustuchin           0 
26. Căpreni             0 
27. Cătunele           0 
28. Câlnic   X         1 
29. Ciuperceni    X         1 
30. Crasna XX X X X  X     5 
31. Cruşeţ   X         1 
32. Dănciuleşti             0 
33. Dăneşti    X        1 
34. Drăgoteşti            0 
35. Drăguţeşti   X         1 
36. Fărcăşeşti    X         1 
37. Glogova  X       X  2 
38. Godineşti  X         1 

Nr. 
crt. Denumire UATB M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. Total 

măsuri 
39. Hurezani  X         1 
40. Ioneşti             0 
41. Jupâneşti             0 
42. Leleşti   XX X         2 
43. Licurici   X         1 
44. Logreşti   X         1 
45. Mătăsari          X  1 
46. Muşeteşti  XX  X        2 
47. Negomir            0 
48. Padeş  XX X X  X X  X   6 
49. Peştişani   XX X X  X X     5 
50. Plopşoru            0 
51. Polovragi   XX X X   X  X   5 
52. Prigoria            0 
53. Roşia de Amaradia            0 
54. Runcu   XX X X   X     4 
55. Săcelu  X X   X  X   4 
56. Samarineşti           0 
57. Săuleşti   X         1 
58. Schela    X        1 
59. Scoarţa           0 
60. Slivileşti            0 
61. Stăneşti   XX  X        2 
62. Stejari             0 
63. Stoina   X         1 
64. Teleşti             0 
65. Turburea            0 
66. Turcineşti     X      1 
67. Ţânţăreni   X         1 
68. Urdari            0 
69. Văgiuleşti           0 
70. Vladimir  X         1 
Total UAT 10 37 14 2 8 8 3 10 5 3 100 
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Figura nr. 59: Localizarea măsurilor privitoare la turism (1)       Figura nr. 60: Localizarea măsurilor privitoare la turism (2) 
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D.6.4 MĂSURI PRIVITOARE LA SERVICII 
 

Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de judeţ pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă Responsabilitate 

1. M.I. 
Îmbunătăţirea capacităţilor de 
planificare şi programare şi accesare a 
fondurilor de dezvoltare 

Realizarea de activităţi de informare privind programele naţionale şi europene de finanţare a 
sectorului privat   

2. M.II. Dezvoltarea activităţilor comerciale Finanţarea unor proiecte prin care se creează infrastructură necesară dezvoltării comerţului în scopul 
creşterii competitivităţii produselor şi pentru a accesa pe noi pieţe  N, J 

3. M.III. Dezvoltarea şi încurajarea creării de 
IMM-uri 

Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru potenţialii beneficiari de fonduri destinate 
intrării pe piaţă sau dezvoltării IMM-urilor din acest domeniu  J, L 

4. M.IV. Planificarea şi dezvoltarea infrastructurii 
de transport 

Accesarea de fonduri pentru dezvoltarea şi /sau modernizarea reţelelor de transport în scopul 
încurajării /ameliorării traficului de persoane şi de mărfuri intra şi interjudeţean  N, J 

5. M.V. Dezvoltarea reţelei de telecomunicaţii 
 Încurajarea furnizorilor de telefonie pentru mărirea ariei de acoperire a reţelei  J, L 

6. M.VI. Dezvoltarea sistemului sanitar 
 Înfiinţarea unor centre de permanenţă sanitară, în special în mediul rural  J, L 

7. M.VII. Îmbunătăţirea serviciilor sociale prestate 
populaţiei 

Înfiinţarea, amenajarea, reabilitarea şi dotarea instituţiilor furnizoare de servicii sociale, respectiv: 
centre de recuperare a persoanelor cu handicap, adăposturi pentru victimele violenţei domestice, 
centre de îngrijire şi asistenţă socială pentru persoane vârstnice, servicii de asistenţă şi sprijin pentru 
tinerii care părăsesc sistemul de protecţie şi pentru tinerii din comunitate aflaţi în nevoie, unităţi de 
asistenţă medico-socială, centre maternale. 

 J, L 

8. M.VIII. Promovarea programelor de dezvoltare 
socială 

Elaborarea, îmbunătăţirea şi implementarea de instrumente şi soluţii educaţionale pentru prevenirea 
abandonului şcolar, pentru îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la educaţie şi 
pe piaţa muncii, precum şi programe pentru combaterea violenţei domestice şi a traficului de 
persoane, etc. 

 J, L 

9. M.IX. Dezvoltarea relaţiilor economice dintre 
bănci şi IMM-uri Reorientarea băncilor către sprijinirea dezvoltării sectorului de IMM-uri  N 

10. M.X. Creşterea cererii de servicii profesionale 
financiar-bancare 

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de consultanţă pentru IMM-uri şi micro-firme din sfera 
producţiei şi serviciilor  N 

11. M.XI. Reabilitarea instituţiilor publice de 
învăţământ preuniversitar Modernizarea şcolilor, grădiniţelor şi a campusurilor şcolare  J, L 

12. M.XII. Adaptarea sistemului de învăţământ la 
noile cerinţe de pe piaţa muncii 

Realizarea de studii şi analize în vederea definirii programelor de studii şi a unei mai bune corelări cu 
nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere  N, J 
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Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

Nr. 
crt. 

Cod 
măsură Denumire măsură, intervenţie, proiect Descrierea măsurii, proiectului Prioritate 

/urgenţă 
Responsabilitat

e  

1. M.1. Înfiinţarea de noi centre comerciale 
mari în mediul rural 

Micşorarea gradului de dependenţă economică prin înfiinţarea de noi centre comerciale mari în 
mediul rural în comunele cu un grad de accesibilitate ridicat   J, L 

2. M.2. 

Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor 
/instrumentelor software pentru 
adaptarea populaţiei la cerinţele pieţii 
muncii 

Demararea de programe cu posibilitate de finanţare nerambursabilă în scopul însuşirii 
/dezvoltării abilităţilor de utilizare a calculatoarelor pentru populaţia din mediul rural  J, L 

3. M.3. Descentralizarea serviciilor financiar-
bancare din cadrul judeţului Gorj 

Încurajarea localizării de servicii financiar-bancare în restul oraşelor (exceptând municipiul 
Târgu Jiu), precum şi în mediul rural (cel puţin în fiecare centru de comună)  J, L 

4. M.4. Îmbunătăţirea serviciilor medicale 
asigurate populaţiei rurale Crearea de activităţi medicale cu servicii specializate şi în mediul rural  J, L 

5. M.5. Dezvoltarea transportului interurban 
 Realizarea de conexiuni rutiere între cele 9 aşezări urbane  J, L 

6. M.6. 
Dezvoltarea industriei creative ca 
alternativă la procesul de 
dezindustrializare 

Încurajarea industriilor creative cu conţinut preponderent artistic, a celor cu conţinut 
preponderent cultural, producătoare de conţinut media, producătoare de active intangibile, 
industrii conexe, cu rol de suport pentru industriile creative 

 J, L 

7. M.7. Dezvoltarea pieţelor agro-alimentare în 
mediul rural Înfiinţarea de pieţe agro-alimentre in centrele comunale  J, L 

8. M.8. 
Extinderea târgurilor mixte 
săptămânale autorizate sanitar-
vetrinar 

Înfiinţarea de noi târguri mixte săptămânale şi obţinerea de autorizaţii sanitar- veterinare  J, L 

9. M.9. Dezvoltarea serviciilor de medicină 
veterinară Înfiinţarea de dispensare veterinare  J, L 
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Tabel nr. 25: Propuneri, măsuri, intervenţii, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) cu privire la servicii 
 

Nr. 
crt. Denumire UATB M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. Total 

măsuri
1. Târgu Jiu  X   X X    3 
2. Motru  X   X X    3 
3. Bumbeşti Jiu  X   X X    3 
4. Novaci  X   X X  X  4 
5. Rovinari  X   X X    3 
6. Târgu Cărbuneşti  X   X X    3 
7. Tismana  X   X X    3 
8. Turceni  X   X X    3 
9. Ţicleni  X   X X    3 
10. Albeni   X   X      2 
11. Alimpeşti    X     X  2 
12. Aninoasa   X X        2 
13. Arcani     X      1 
14. Baia de Fier X     X X X X 5 
15. Bălăneşti     X       1 
16. Băleşti  X       X  2 
17. Bărbăteşti    X       1 
18. Bâlteni X      X X  2 
19. Bengeşti- Ciocadia  X         1 
20. Berleşti     X    X X 3 
21. Bolboşi  X         1 
22. Borăscu X   X      2 
23. Brăneşti          X 1 
24. Bumbeşti Piţic    X   X   X 3 
25. Bustuchin X      X X X 4 
26. Căpreni     X X      2 
27. Cătunele   X X      2 
28. Câlnic     X     X 2 
29. Ciuperceni    X X       2 
30. Crasna X     X X X X 5 
31. Cruşeţ  X X        2 
32. Dănciuleşti   X X        2 
33. Dăneşti        X X X 3 
34. Drăgoteşti  X   X     X 3 
35. Drăguţeşti        X X  2 
36. Fărcăşeşti   X X  X      3 
37. Glogova   X X      2 
38. Godineşti  X  X      2 
39. Hurezani  X  X      2 
40. Ioneşti    X  X      2 
41. Jupâneşti    X       X 2 
42. Leleşti      X      1 
43. Licurici  X  X       2 

Nr. 
crt. Denumire UATB M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. Total 

măsuri
44. Logreşti         X  1 
45. Mătăsari  X X     X X  4 
46. Muşeteşti     X     X 2 
47. Negomir  X      X X X 4 
48. Padeş  X     X  X  3 
49. Peştişani   X     X  X X 4 
50. Plopşoru  X X     X X  4 
51. Polovragi      X  X    2 
52. Prigoria  X        X 2 
53. Roşia de Amaradia X        X 2 
54. Runcu   X     X X X X 5 
55. Săcelu   X   X    2 
56. Samarineşti    X      1 
57. Săuleşti        X X  2 
58. Schela    X X      2 
59. Scoarţa       X X  2 
60. Slivileşti  X        X 2 
61. Stăneşti           X 1 
62. Stejari   X   X      2 
63. Stoina    X X      2 
64. Teleşti      X      1 
65. Turburea  X      X X  3 
66. Turcineşti    X X      2 
67. Ţânţăreni    X     X X 3 
68. Urdari  X X  X      3 
69. Văgiuleşti   X X      2 
70. Vladimir X  X   X    3 
Total UAT 28 21 15 24 9 18 13 21 19 168 
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Figura nr. 61: Localizarea măsurilor privitoare la servicii (1) 

 

 
Figura nr. 62: Localizarea măsurilor privitoare la servicii (2) 
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D7. RECOMANDĂRI PENTRU PUG (pentru pct. 20 din Fişa UATB) – STUDII DE FUNDAMENTARE ŞI ACTUALIZĂRI NECESARE 

Actualizare PUG 
prioritară datorită PATZ necesar Studii de fundamentare analitice Studii cu caracter prospectiv Alte aspecte de care se va ţine cont 
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a i 

1. 2.  3.  4. 5. 6.  7.  8.  9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.  18.  19.  20.  21.  22. 23. 24.
1 TÂRGU JIU    X   X X  X    X X X  X X X  X 
2 MOTRU    X X (27,45) X  X   X X X X X X X X X X X X 
3 BUMBEŞTI JIU    X(1)  X  X X X  X  X X X X X X X  X 
4 NOVACI  X   X(14,30,51) X X X X X X   X X X X X X   X 
5 ROVINARI      X  X   X   X X  X X X X  X 
6 TÂRGU CĂRBUNEŞTI     X(9) X  X  X    X X X X X X  X X 
7 TISMANA X X    X X X X X    X X  X X X   X 
8 TURCENI X       X X X X   X X  X X X X   
9 ŢICLENI  X   X(6) X  X X X X   X X X X X X  X  
10 ALBENI        X X X  X        X X   X 
11 ALIMPEŞTI       X  X  X  X X    X X X X X X 
12 ANINOASA        X  X X   X X    X X X  X  
1 ARCANI     X(1)  X  X    X    X  X    X 
14 BAIA DE FIER     X(4,30,51) X  X X X  X X   X  X X   X 
15 BĂLĂNEŞTI     X X(1)  X  X   X X    X  X   X  
16 BĂLEŞTI     X(1)  X  X        X  X  X  X 
17 BĂRBĂTEŞTI    X   X  X X X       X X X  X X 
18 BÂLTENI      X X X X X        X X X  X 
19 BENGEŞTI- CIOCADIA      X X X  X X X X    X X X X X X 
20 BERLEŞTI    X   X  X    X  X   X X X  X X 
21 BOLBOŞI    X   X X X      X   X X X  X X 
22 BORĂSCU   X   X X X X X   X X   X X X   X 
23 BRĂNEŞTI       X  X X X X      X X X X X X 
24 BUMBEŞTI PIŢIC    X   X  X    X      X  X  X 
25 BUSTUCHIN X     X  X     X    X X   X X 
26 CĂPRENI       X(39,62) X  X   X X X X  X X X X  X X 
27 CĂTUNELE    X(2) X (2,45) X  X  X X     X X X X   X 
28 CÂLNIC       X  X  X X  X    X X X X  X 
29 CIUPERCENI      X(2)  X  X X  X X    X X X X X X X 
30 CRASNA     X(4,14,51) X  X X X      X  X X   X 
31 CRUŞEŢ    X   X  X    X X X   X X X  X X 
32 DĂNCIULEŞTI     X   X  X    X X X   X X X  X X 
33 DĂNEŞTI     X(1)  X  X X   X    X X X X    
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Actualizare PUG 
prioritară datorită PATZ necesar Studii de fundamentare analitice Studii cu caracter prospectiv Alte aspecte de care se va ţine cont 
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1. 2.  3.  4. 5. 6.  7.  8.  9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.  18.  19.  20.  21.  22. 23. 24.
34 DRĂGOTEŞTI       X X X   X  X    X X   X X 
35 DRĂGUŢEŞTI     X(1)  X X X X X X     X  X X X  X 
36 FĂRCĂŞEŞTI        X  X   X X X X X   X  X X X 
37 GLOGOVA   X X(2)  X  X        X X X    X 
38 GODINEŞTI      X   X         X X  X  
39 HUREZANI     X(26,62) X  X    X X X  X X X X  X X 
40 IONEŞTI    X   X  X X X X       X X X X X 
41 JUPÂNEŞTI    X   X  X          X   X  
42 LELEŞTI     X(1)  X  X  X X     X X X X   X 
43 LICURICI       X  X    X     X X   X X 
44 LOGREŞTI    X   X  X  X  X  X    X X  X X 
45 MĂTĂSARI     X(2) X (2,27) X  X   X X  X X X X X X  X X 
46 MUŞETEŞTI     X(1)  X  X X X X X    X  X X  X X 
47 NEGOMIR    X   X  X X    X    X X X  X  
48 PADEŞ       X  X X X X       X X    
49 PEŞTIŞANI       X  X X X        X X   X 
50 PLOPŞORU       X  X X X        X X X X  
51 POLOVRAGI      X(4,14,30) X  X X X      X  X X   X 
52 PRIGORIA    X   X X X   X X      X   X  
53 ROŞIA DE AMARADIA       X  X   X X     X X   X  
54 RUNCU  X X    X X X X X       X X X    
56 SAMARINEŞTI    X(2)  X  X   X X X X  X X X X  X  
55 SĂCELU      X X X X X X X      X X  X  
57 SĂULEŞTI    X   X  X X X  X     X X X    
58 SCHELA     X(1)  X  X X X  X X   X X X X  X  
59 SCOARŢA   X X(1)  X  X X       X X X X X   
60 SLIVILEŞTI     X(2)  X  X     X X  X X X X  X X 
61 STĂNEŞTI      X(1)  X  X X X X     X X X X X  X 
62 STEJARI       X(26,39) X  X    X X   X X X   X X 
63 STOINA    X   X  X  X  X  X    X X  X  
64 TELEŞTI       X  X   X      X X  X  X 
65 TURBUREA  X  X   X  X X X        X X  X  
66 TURCINEŞTI   X X(1)  X  X X X      X X X X X X X 
67 ŢÂNŢĂRENI         X X X        X X X  X 
68 URDARI       X  X X X X   X X  X X X X  X 
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Actualizare PUG 
prioritară datorită PATZ necesar Studii de fundamentare analitice Studii cu caracter prospectiv Alte aspecte de care se va ţine cont 
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1. 2.  3.  4. 5. 6.  7.  8.  9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.  18.  19.  20.  21.  22. 23. 24.
69 VĂGIULEŞTI   X X(2)  X  X    X X   X X X   X X 
70 VLADIMIR   X   X  X X X  X X X    X X  X  
Total  5 4 21 21 12 67 13 70 34 38 27 31 21 24 12 30 44 70 55 23 40 49 

 
Notă explicativă:  

Marcarea cu „x” indică necesitatea unor studii sau preluării unor cerinţe din documentaţii de rang superior sau a unor acte normative.  

Punctele 3-5: actualizarea cu prioritate a PUG-urilor este necesară acolo unde s-a modificat statutul administrativ, au fost înfiinţate noi localităţi, termenul de valabilitate al vechiului PUG este depăşit, sau se propune 
obţinerea statutului de staţiune.  

Punctele 6-7: ariile periurbane cuprind municipiile, oraşele şi comunele vecine acestora; iar PATZIC este definit pe arii cu probleme comune de mediu, turism, infrastructură, dezvoltare economică; cifrele de pe col. 7 
indică apartenenţa la o anumită zonă periurbană.  

Punctul 8: actualizarea suportului topo-cadastral se impune în cazul UATB care nu au actualizat PUG-ul; au fost exceptate cazurile în care PUG este în curs de elaborare. 

Punctul 9: Studii hirdrotehnice pentru lucrări hidrotehnice propuse la nivelul UATB; studiile geo-tehnice şi hidrotehnice sunt necesare cu prioritate şi în zonele cu riscuri de alunecări / inundaţii / cutremure care vor fi 
delimitate pe baza hărţilor de risc. 

Punctele 10-12: studiile istorice, de peisaj şi turistice se vor întocmi acolo unde există monumente, rezervaţii şi elemente de patrimoniu cultural astfel: studiile istorice în toate UATB care deţin MI, studiile de peisaj în toate 
UATB care deţin arii naturale protejate, iar studii de potenţial turistic în toate UATB cu potenţial diversificat conform studiilor din etapa II (a se vedea cartograma C4f). 

Punctul 13: studiile privitoare la sănătate vor fi prioritare în zonele cu probleme de mediu, activităţi miniere care pot conduce la îmbolnăviri datorate prafului de carbune (silicoze, silico-tuberculoze) şi mortalitate 
infantilă ridicată (a se vedea cartograma B3a- etapa II). 

Punctele 14-15: studiile demografice şi de migraţie se vor întocmi pentru UATB cu scăderi semnificative de populaţie prognozate pentru 2025, îmbătrânire demografică sau /şi cu deficit migrator după anul 2000. 

Punctele 16-17: studiile economice şi cele legate de forţa de muncă se vor întocmi pentru municipii şi oraşe şi pentru viitoarele UATB cu caracter de „loc central” şi în arealele cu vulnerabilităţi economice. 

Punctul 18: anchete şi sondaje în special în ariile de cooperare periurbană şi inter-comunitară, în scopul unor posibile asocieri. 

Punctul 19: completarea reţelei de dotări şi echipamente este prioritară în majoritatea centrelor urbane, în cele cu potenţial de „loc central” precum şi în alte UATB-uri deficitare din acest punct de vedere (a se vedea 
cartograma A5w-etapa II). 

Punctul 20:completare echipării tehnice este necesară în toate cele 78 de UATB-uri; măsurile şi intervenţiile sunt diferenţiate fiind detaliate în cuprinsul PATJ-ului. 

Punctul 21: prevederi privind protecţia mediului, dezvoltarea turismului şi a activităţilor economice sunt prioritare pentru UATB cu potenţial natural, turistic sau de „loc central”. 

Punctul 22: prevederi privitoare la realizarea de drumuri expres şi extinderea /modernizarea reţelei feroviare. 

Punctele 23-24: hărţile de risc se vor întocmi cu prioritate în zonele cu riscuri naturale /tehnologice importante; este necesară corelarea studiilor geo + hidro cu studiile pentru întocmirea hărţilor de risc; practic toate 
UATB sunt expuse la diferite categorii de riscuri, ceea ce conduce la generalizarea acestei cerinţe; totuşi au fost indicate cele cu riscuri importante şi pe arii mari pe două categorii: a – hărţi de risc pentru alunecări de 
teren şi b – hărţi de risc pentru inundaţii.  
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Figura nr. 63: Localizarea recomandărilor pentru PUG privitoare la statutul administrativ şi 

vechimea PUG-ului existent 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 64: Localizarea recomandărilor pentru PUG privitoare la inter-comunalitate 
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Figura nr. 65: Localizarea recomandărilor pentru PUG privitoare la studii geo /hidro-tehnice şi 

topo-cadastrale 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 66: Localizarea recomandărilor pentru PUG privitoare la studii istorice, de peisaj şi 

potenţial turistic 
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Figura nr. 67: Localizarea recomandărilor pentru PUG privitoare la sănătatea populaţiei şi 
studii demografice 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Figura nr. 68: Localizarea recomandărilor pentru PUG privitoare la studii economice şi evoluţia 
forţei de muncă 
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Figura nr. 69: Localizarea recomandărilor pentru PUG privitoare la studii de echipare tehnică şi 
socială 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura nr. 70: Localizarea recomandărilor pentru PUG care decurg din documentaţii de 
amenajarea teritoriului (PATN, PATZR, PATJ) 
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Figura nr. 71: Localizarea recomandărilor pentru PUG privitoare la întocmirea hărţilor de risc 
la inundaţii şi alunecări de teren 
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ANEXE: CENTRALIZAREA RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARE, 
PRIMITE DE LA AUTORITĂŢILE LOCALE 

 

ANEXA 1: RĂSPUNSURI ALE CJ GORJ 
 
Chestionar: 

1. Vă rugăm să ne precizaţi care sunt în opinia d-voastră principalele probleme cu care se 
confruntă judeţul în prezent în domeniile: dezvoltării economice şi forţei de muncă, dezvoltării 
sociale, infrastructurii de transport şi energetice, echipării localităţilor şi locuire, calităţii 
mediului, riscurilor naturale şi patrimoniului cultural.  

Răspuns 
 Scăderea cerinţelor de energie electrică, produsă pe bază de cărbune urmare a efectuării 

investiţiilor de mediu( racordare la cerinţele UE) şi implicit a creşterii preţului acesteia; 

 Diversificarea activităţilor industriale prin înfiinţarea de IMM-uri, care să minimizeze 
dependenţa de energia cărbunilor; 

 Programe ample de restructurare a personalului în societăţile de stat ( renunţare la părţile 
nefezabile din societăţile economice şi  disponibilizări de personal), cu implicare în ridicarea 
ratei de şomaj a judeţului; 

 Agricultura ineficientă lipsită în genere de tehnologii şi utilaje moderne; 

 Volum mare de reabilitare a unor suprafeţe de teren, afectate de sarcini tehnologice miniere si 
energetice, ecologizarea acestora şi redarea în circuitul productiv, 

 Refacerea in ritm accentuat a unor drumuri naţionale şi judeţene; 

 O mai buna valorificare( atât internă cât şi internaţională) a patrimoniului cultural şi turistic al 
judeţului. 

 Investiţii autohtone şi străine reduse; 

 Migraţie către regiuni mai dezvoltate din punct de vedere economic; 
 Inserţia dificilă pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi. 

2. Care sunt principalele 10 atuuri /puncte tari ale judeţului, în context regional /naţional? 
Răspuns: 

1. Tradiţie îndelungata în industria energetică, produsă pe baza de cărbune urmare a efectuării 
investiţiilor de mediu  beneficiind de experienţa atât în industria de petrol şi gaze, cât şi în cea 
de producere a  energiei electrice şi termice; 

2. Gorjul dispune de importante resurse naturale (cărbune ,ţiţei, gaze); 

3. Potenţial de resurse de lignit concentrat pe o suprafaţa relativ redusa de cca.250 km2,  care 
operează în 12 cariere de mare capacitate; 

4. Potenţial uman bun, cu nivel ridicat de educaţie; 

5. Poziţie favorabilă geografică cu conectare la viitoarele coridoare paneuropene de transport 
rutier. 

6. Tradiţia preparării laptelui şi brânzeturilor, păstrată de către asociaţiile crescătorilor de animale 
stimulează păstoritul montan şi poate asigura continuitatea tradiţiilor; 

7. Gorjul fiind o zonă cu multe păduri are dezvoltata industria exploatării şi prelucrării lemnului  
cu meşteşugari  extrem de pricepuţi; 

8. Judeţul beneficiază de valoroase elemente de patrimoniu natural şi cultural; 

9. Programe educaţionale diversificate şi dirijate spre reconversia profesională a forţei de munca în 
concordanţă cu necesităţile pieţei de muncă; 

10. Existenţa în judeţ a doua institute de învăţământ superior Universitatea "Constantin Brancusi" 
înfiinţată în 1991 la Târgu-Jiu şi Universitatea "Jiul de Sus". 

3. Care sunt principalele 10 dezavantaje /puncte slabe ale judeţului, în context regional 
/naţional? 
Răspuns:  

1. Disponibilizările masive din minerit, sectorul energetic şi petrolier, locurile de muncă în aceste 
sectoare s-au diminuat considerabil, cel mai afectaţi fiind bărbaţii şi personalul feminin. Inserţie 
dificilă pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi. Rată a şomajului ridicată; 

2. Investiţii autohtone şi străine reduse; 

3. Starea depreciată a reţelei de drumuri şi poduri. Lipsa unei autostrăzi şi a drumurilor rapide; 

4. Deşi este unul din principalii furnizori  energetici ai ţării, atât sub forma primară ( lignit ,ţiţei) 
cât şi procesată (energie termică şi electrică), aceste  activităţi nu reprezintă o bază economică 
pe termen lung; 

5. Sectorul privat al IMM-urilor, are ritm lent de dezvoltare , nefiind o alternativă solidă pentru 
economia judeţului; 

6. Infrastructura tehnică şi socială din mediul rural este slab dezvoltată; 

7. Centrele urbane secundare sunt mici şi au un caracter monoindustruial (Turceni, Motru) , sau cu 
caracteristici predominant rurale( Tismana, Novaci); 

8. Resurse balneo –turistice în declin ( zona Săcelu); 

9. Degradarea peisajului şi afectarea unor ecosisteme naturale în zona exploatărilor carbonifere şi 
petrolifere; 

10. Agricultura ineficientă lipsită în genere de tehnologii şi utilaje moderne. 
4. Care consideraţi că sunt principalele areale ale judeţului, cu dezvoltare intensivă şi dinamică 

ridicată a proceselor investiţionale şi de dezvoltare socio-economică în general? 
Răspuns:  
Principalele areale ale judeţului cu dezvoltare intensivă şi dinamica ridicată a proceselor investiţionale 
şi de dezvoltare socio-economică sunt: Târgu-Jiu, Novaci, Baia de Fier, Tismana. 
5. Care consideraţi că sunt principalele areale – problemă ale judeţului din punct de vedere 

economic, social, ecologic, de echipare etc.? 
Răspuns: 
Principalele areale-problemă ale judeţului din punct de vedere economic,social,ecologic:Motru, 
Rovinari, Turceni, Bumbeşti-Jiu.  
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6. Care consideraţi că sunt primele 5 priorităţi de dezvoltare ale judeţului în general? 
Răspuns: 
Primele cinci priorităţi de dezvoltare ale judeţului sunt: 

1. Readucerea pe linia de plutire ( fezabile  economic-financiar) , a societăţilor ce acţionează in 
industriile prioritare ale judeţului ( minerit - energie), în baza strategiei naţionale de 
dezvoltare durabilă în domeniul energiei; 

2. Atragerea de fonduri structurale pentru modernizarea economică a judeţului ( 
infrastructura,servicii,IMM-uri,etc); 

3. Stimularea investiţiilor străine şi autohtone generatoare de noi locuri de muncă şi reducerea 
ratei şomajului; 

4. Îmbunătăţirea activităţii de valorificare a patrimoniului natural şi cultural al judeţului 
alăturând aici şi refacerea zonelor balneo aflate în declin( ex. Sacelu); 

5. Întocmirea unei strategii de dezvoltare a judeţului care să marcheze şi creşterea participării 
noastre la indicatorii de dezvoltare durabilă a Regiunii IV Sud Vest Oltenia. 

7. Care consideraţi că sunt primele 3 priorităţi de dezvoltare pe domenii: economic, forţă de 
muncă, social (populaţie), transporturi, echiparea localităţilor, locuire, protecţia mediului, 
riscuri naturale şi patrimoniu cultural? 

Răspuns: 
Primele trei priorităţi de dezvoltare pe domenii sunt: 

1.Domeniul economic 
 menţinerea pe piaţa liberă a sistemului de producere a energiei electrice pe bază de cărbune . 

 reabilitarea  ecologică a terenurilor degrevate de sarcini tehnologice din domeniul minier şi 
energetic, şi redarea acestora circuitului economic(agrar sau silvic); 

 intensificarea înfiinţării şi dezvoltării IMM –urilor,  ca o variantă fezabilă pe termen lung la 
actuala industrie tradiţională judeţeană( minerit ,energie, petrol). 

2.Forţa de muncă 
 atragerea de investitori străini si autohtoni ca soluţie de creare a unor noi locuri de munca şi 

reducere a ratei şomajului; 

 crearea de noi alternative în vederea reducerii migraţiei forţei de munca  către zone mai 
dezvoltate economic sau exteriorul ţării; 

 modalităţi de întinerire a forţei de muncă şi promovare a tineretului. 

3.Domeniul social: 
 rezolvarea problemei locuinţelor pentru tinerii familişti; 

 programe de reconversie a forţei de munca adaptate cerinţelor pieţii; 

 crearea de  alternative pentru  susţinerea populaţiei vârstnice şi a celei cu venituri reduse. 

4.Domeniul transporturi:  
 soluţii de reabilitare şi modernizare a reţelei de drumuri judeţene şi poduri; 

 conectare rapidă la viitoarele coridoare paneuropene de transport rutiere;  

 amenajarea albiilor principalelor râuri din judeţ în vederea micşorării gradului de risc la 
inundaţii. 

5.Domeniul privind  echiparea localităţii: 
 implementarea programelor  de  apa, canalizare, gaze. 

 atragere de fonduri structurale pentru echiparea localităţilor judeţului  cu obiective social-
edilitare. 

 realizarea planurilor cadastrale şi de amenajare a teritoriului. 

6.Domeniul privind protecţia mediului: 
 îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu prin investiţii specifice cu prioritate in zonele 

termo-energetice dar şi miniere; 

 materializarea  sistemului integrat de management al deşeurilor; 

 materializarea programelor de îmbunătăţire calitativă a solului, apei şi aerului. 

7.Domeniul  riscuri naturale: 
 întocmirea hărţilor de hazard natural  pentru fiecare zonă din judeţ cuprinsă în Legea 575/ 

2001. 

 materializarea programelor de măsuri de limitare a riscurilor privind alunecările de teren şi 
inundaţiile elaborate de Consiliul Judeţean Gorj şi celelalte organisme de resort. 

 implementarea măsurilor din Ghidul tehnic referitor la construcţii realizate  în zonele de 
risc. 

8.Domeniul privind patrimoniul cultural: 
 măsuri de valorificare a marelui potenţial natural( munţi,dealuri,defilee, peşteri ,râuri,) al 

judeţului; 

 măsuri de valorificare a imensului patrimoniu cultural ( operele lui Brâncusi , mănăstiri, 
sărbători populare tradiţionale, etc ) 

 reabilitarea fizică  a căminelor şi caselor de cultură, pentru buna desfăşurare a evenimentelor 
culturale, tradiţionale specifice.  

8. Care credeţi că ar trebuie să fie primele 5 zone din judeţ în care să fie întreprinse acţiuni 
prioritare şi de ce? 

Răspuns: 
Primele cinci zone din judeţ  in care trebuie să fie întreprinse acţiuni prioritare sunt: 

1.Motru – zona monoindustrială minieră – necesar a prelua forţa de muncă disponibilizată din 
exploatările de mină din subteran (mina Lupoaia ,mina Ploştina şi cariera Roşiuţa) 

2.Rovinari- zona monoindustrială minieră şi energetică - necesar a prelua disponibilizările din cele 
două unităţi industriale existente ( C.E.N Rovinari, EN ) 

3.Turceni – Jilt – zona monoindustrială minieră şi energetică - probleme în preluarea forţei de 
muncă disponibilizate din minerit şi energie existente( C.E.N Turceni, E.M Jilţ.) 

4.Bumbeşti - Jiu – problema forţei de muncă disponibilizate de la UM Sadu ( uzina ce se 
desfiinţează),care  ar trebui preluata de Hidroelectrica sau alte IMM –uri din zona. Reabilitarea 
parcului industrial din Bumbesti-Jiu. 



Actualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean Gorj                                                                                                                                                                                    Consiliul Judeţean Gorj  

Elaboratori: UAUIM-CCPEC, Bucureşti, împreună cu, INCD URBAN-INCERC, Sucursala Urbanproiect, Universitatea din Bucureşti – CICADIT, SC. Quattro Design. – Bucureşti, Halcrow România, SC: Atelier Proiectare Perfect SA Tg. Jiu. 176 

5. Novaci-Baia de Fier – necesară dezvoltării infrastructurii turismului montan, în vederea aducerii 
staţiunii Rânca la nivel de staţiune montana recunoscută pe plan naţional.  

9. În cadrul competiţiei la nivel regional, cum plasaţi judeţul Gorj în perspectiva următorilor 
10-15 ani şi care credeţi că sunt atuurile pe care trebuie să mizeze judeţul în competiţia 
regională /naţională (care resurse sau avantaje competitive)? 

Răspuns:  
Evaluarea celor 22 de indicatori de dezvoltare durabilă, a Regiunii S-V Oltenia, potrivit Indexului 
Regional al Societăţii Durabile (IRSD), relevă slabul aport adus de către judeţul Gorj, până în anul 
2010, în cadrul monitorizării regionale efectuate. Pentru următorii 10-15 ani, Gorjul va putea aduce o 
contribuţie mai substanţială în  dezvoltarea durabilă a Regiunii S-V Oltenia, numai dacă va implementa 
toate acţiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj, referitoare la domeniile 
unde Regiunea Sud- Vest este rămasă în urmă:consumul de energie din surse regenerabile, conservarea 
biodiversităţii, rata sărăciei şi populaţia ocupată,calitatea apelor de suprafaţă, calitatea solurilor, starea 
pădurilor, calitatea aerului,managementul deşeurilor. 
 
10. Care sunt principalele 5 probleme legate de capacitatea primăriilor de gestionare a 

dezvoltării locale şi care consideraţi că sunt principalele areale /zone care necesită sprijin 
prioritar? 

Principalele probleme legate de capacitatea  primăriilor de gestionare a dezvoltării locale sunt: 

- rezolvarea problemelor legate de infrastructura tehnica si sociala din mediul rural care in genere 
este slab dezvoltata.  

- colectarea la bugetul local de taxe şi impozite. 

- atragerea de investitori prin asigurarea de facilităţi ( preturi reduse la terenuri, taxe mici la 
închirieri etc….) 

- atragerea de fonduri structurale pentru rezolvarea problemelor comunităţii ( infrastructura de 
transport, săli de sport, grădiniţe, staţii de epurare, energii regenerabile,managementul 
deşeurilor) 

- întocmirea planurilor cadastrale  şi de amenajare a teritoriului,pentru toate localităţile care până 
in 2011 nu le au realizate. 

- acolo unde este cazul, drumurile forestiere abandonate, ar putea fi preluate de către primării şi 
modernizate. 

- întocmirea unei baze de date la nivel local a produselor,unităţilor, evenimentelor şi serviciilor 
din industria turistică, în localităţile cu potenţial turistic major. 

- creşterea  interesului  APL pentru fenomenul cultural local, pentru cercetarea culturii populare, 
a studiilor de folclor. 

- alocarea din bugetul local în vederea finanţării caselor de cultură şi căminelor culturale, pentru 
proiecte culturale comunitare de revitalizare a acţiunilor culturale şi de educaţie permanentă,in 
şcolile generale precum şi în alte forme de învăţământ , tinerele generaţii nu sunt educate în 
spiritul perpetuării valorilor tradiţionale. 
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ANEXA 2: SITUAŢIA PRIMIRII DE LA PRIMĂRII A FIŞELOR ŞI A RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARE LA DATA DE 30.06.2011 
Fişe UATB transmise Răspunsuri la chestionar Lista unităţi economice Nr. 

crt. Denumire UAT Cu modificări Fără 
modificări 

Studii şi 
strategii Probleme  Priorităţi  Proiecte 

propuse 
Obiective 

majore 
Cu date 
complete 

Cu date 
parţiale 

Bugete UATB 
2008-2010 

1 TÂRGU JIU X - - - - - - - - X 
2 MOTRU X - X X - - - - X X 
3 BUMBEŞTI JIU X - X X X X X X - X 
4 NOVACI - - - - - - - - - - 
5 ROVINARI X - X X X X X - X X 
6 TÂRGU CĂRBUNEŞTI X - - X - X - - X X 
7 TISMANA X - - - - - - - - - 
8 TURCENI - - - - - - - - - - 
9 ŢICLENI X - - - - - - - - X 
10 ALBENI   - - - - - - - - - - 
11 ALIMPEŞTI  X - - - - - - - - X 
12 ANINOASA   - - - - - - - - - - 
1 ARCANI  X - - - - - - - - X 
14 BAIA DE FIER X - - - - - - - - X 
15 BĂLĂNEŞTI   X - X X X X X X - X 
16 BĂLEŞTI  X - - - - - - - - - 
17 BĂRBĂTEŞTI  X - - - - - - - - - 
18 BÂLTENI X - - - - - - - - X 
19 BENGEŞTI- CIOCADIA - - - - - - - - - - 
20 BERLEŞTI  X - - - - - - - - - 
21 BOLBOŞI  - - - - - - - - - - 
22 BORĂSCU X - X X X X X X - X 
23 BRĂNEŞTI  - - - - - - - - - - 
24 BUMBEŞTI PIŢIC  X - - X - - X - X X 
25 BUSTUCHIN X - - - - - - - - - 
26 CĂPRENI   X - - - - - - - - - 
27 CĂTUNELE X - - - - - - - - - 
28 CÂLNIC  X - X - - - - - X X 
29 CIUPERCENI   X - - - - - - - - - 
30 CRASNA X - - - - - - - - X 
31 CRUŞEŢ  X - - - - - - - - X 
32 DĂNCIULEŞTI   X - - - - - - - - X 
33 DĂNEŞTI  X - - - X X - - X X 
34 DRĂGOTEŞTI  X - - - - - - - - - 
35 DRĂGUŢEŞTI  X - - - - - - - - - 
36 FĂRCĂŞEŞTI   X - - - - - - - - - 
37 GLOGOVA - - - - - - - - - - 
38 GODINEŞTI X - - - - - - - - X 
39 HUREZANI - - - - - - - - - - 
40 IONEŞTI  - - - - - - - - - - 
41 JUPÂNEŞTI  X - - X X X X X - X 
42 LELEŞTI  X - - - X - - - X X 
43 LICURICI  - X - - - - - - - X 
44 LOGREŞTI  X - - - - - - - - X 
45 MĂTĂSARI  X - X X X X X X - X 
46 MUŞETEŞTI  X - - - - - - - - - 
47 NEGOMIR  X - - - - X - - X X 
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Fişe UATB transmise Răspunsuri la chestionar Lista unităţi economice Nr. 
crt. Denumire UAT Cu modificări Fără 

modificări 
Studii şi 
strategii Probleme  Priorităţi  Proiecte 

propuse 
Obiective 

majore 
Cu date 
complete 

Cu date 
parţiale 

Bugete UATB 
2008-2010 

48 PADEŞ  X - - - X X X  X X 
49 PEŞTIŞANI  X - - - - - - - - - 
50 PLOPŞORU  X - - - - - - - - - 
51 POLOVRAGI  X - X X X X X X - X 
52 PRIGORIA  X - X X X X X X - X 
53 ROŞIA DE AMARADIA  X - X X X X X X - - 
54 RUNCU  X - - X X - - - X X 
56 SAMARINEŞTI X - - - - - - - - - 
55 SĂCELU - - - - - - - - - - 
57 SĂULEŞTI  X - - X X X X X - X 
58 SCHELA  X - - - - - - - - X 
59 SCOARŢA X - - - X X - - X X 
60 SLIVILEŞTI  X - - - - - - - - - 
61 STĂNEŞTI   - - - - - - - - - - 
62 STEJARI   X - - - - - - - - X 
63 STOINA  X - - X - - - - X X 
64 TELEŞTI   X - - X X X X X - X 
65 TURBUREA  X - - X X X X - X X 
66 TURCINEŞTI X - - - - - - - - X 
67 ŢÂNŢĂRENI  X - X X X X X X - X 
68 URDARI  X - - - - X - - X X 
69 VĂGIULEŞTI X - X X X X X X - X 
70 VLADIMIR X - - - - - - - - - 
Total 57 1 12 19 19 20 16 12 14 40 

 
Observaţii, comentarii: X – număr insuficient de probleme, priorităţi sau proiecte (< 5) 

                                                                                                                                             X – buget incomplet  
 



Actualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean Gorj                                                                                                                                                                                    Consiliul Judeţean Gorj  

Elaboratori: UAUIM-CCPEC, Bucureşti, împreună cu, INCD URBAN-INCERC, Sucursala Urbanproiect, Universitatea din Bucureşti – CICADIT, SC. Quattro Design. – Bucureşti, Halcrow România, SC: Atelier Proiectare Perfect SA Tg. Jiu. 179 

ANEXA 3: CENTRALIZAREA RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE TRANSMISE DE PRIMĂRIILE DIN JUDEŢUL GORJ PÂNĂ LA DATA DE 30 IUNIE 2011 

Probleme majore semnalate Priorităţi de dezvoltare exprimate Proiecte implementate sau în curs de 
implementare din fonduri europene Proiecte propuse pentru viitor 

Nr. 
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1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
1 TÂRGU JIU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 MOTRU x x x x - x - - - - - - - - - - - x x x - x - - - - - - - 
3 BUMBEŞTI JIU x x x x - x x x x - x x x x - - x x - - - x - - x x x - x 
4 NOVACI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 ROVINARI x - - x x x - x x - x x x - x - x x x x - x - - x - - - x 
6 TÂRGU CĂRBUNEŞTI - x x x - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - 
7 TISMANA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
8 TURCENI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9 ŢICLENI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10 ALBENI   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11 ALIMPEŞTI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12 ANINOASA   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13 ARCANI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
14 BAIA DE FIER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
15 BĂLĂNEŞTI   x x x x - - - x - - x - - - x - - x - - - - - - x - - - x 
16 BĂLEŞTI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
17 BĂRBĂTEŞTI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
18 BÂLTENI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
19 BENGEŞTI- CIOCADIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
20 BERLEŞTI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
21 BOLBOŞI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
22 BORĂSCU x x x x - - - - - - x x - - x - - - - - - - - - x - - - - 
23 BRĂNEŞTI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
24 BUMBEŞTI PIŢIC  - - - x - - - - - - - - - - - - - x x - - - - - - - - - - 
25 BUSTUCHIN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
26 CĂPRENI   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
27 CĂTUNELE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
28 CÂLNIC  x - - - - - - - - - - - - - - - - x x - - x - - - - - - - 
29 CIUPERCENI   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
30 CRASNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31 CRUŞEŢ  - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x - - - - - - - - - 
32 DĂNCIULEŞTI   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
33 DĂNEŞTI  - - - - - - - - - - x x - - x - - - - - - - - - x x - - - 
34 DRĂGOTEŞTI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
35 DRĂGUŢEŞTI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
36 FĂRCĂŞEŞTI   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Probleme majore semnalate Priorităţi de dezvoltare exprimate Proiecte implementate sau în curs de 
implementare din fonduri europene Proiecte propuse pentru viitor 

Nr. 
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1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
37 GLOGOVA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
38 GODINEŞTI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
39 HUREZANI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
40 IONEŞTI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
41 JUPÂNEŞTI  - - - - - - - x - - x x - x - - - x - x - - - - x x - x - 
42 LELEŞTI  - - - - - - - - - - x x - - - - - x - x - - - - - - - - - 
43 LICURICI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
44 LOGREŞTI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
45 MĂTĂSARI  x - x x x x - - x - x x x - - - - x x - - - - - x x x - x 
46 MUŞETEŞTI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
47 NEGOMIR  - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - x - - - - 
48 PADEŞ  - - - - - - - - x - x - - - -  - x - x - - - - x - - - - 
49 PEŞTIŞANI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
50 PLOPŞORU  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
51 POLOVRAGI  x x x - - - - x x - x - x x - - - x x x - - - - x x - - - 
52 PRIGORIA  x - - x x x - - - - x x x - - - - - - - - - - - x x x - - 
53 ROŞIA DE AMARADIA  x x - x - x - x - - x x x - - - - x - - - - - - x x x - - 
54 RUNCU  - x x - - - - x x - x x x - x - - - - - - - - - - - - - - 
56 SAMARINEŞTI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
55 SĂCELU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
57 SĂULEŞTI  - x - x - - - x x - x - - - x - - x - - - - - - x x - - - 
58 SCHELA  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
59 SCOARŢA - - - - - - - - - - x - x - - - - x - x x - - - x x x x - 
60 SLIVILEŞTI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
61 STĂNEŞTI   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
62 STEJARI   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
63 STOINA  - - - x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
64 TELEŞTI   - x x x x    x  x x   x - - - - - - - x  x    x 
65 TURBUREA  - x - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - x - - - - 
66 TURCINEŞTI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
67 ŢÂNŢĂRENI  x x x x - x - - - x x x x - x - x x x - - - - - x x - - x 
68 URDARI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x x - - - 
69 VĂGIULEŞTI x x x - - x - - x x x - x - x - - x x - - - - - x x - - - 
70 VLADIMIR - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Total  12 13 11 14 5 9 1 8 9 2 19 12 10 3 9 0 3 18 7 8 1 4 1 0 20 12 5 2 6 

 
Notă: sunt marcate cu „x”, categoriile de probleme, priorităţi, proiecte semnalate de primării în chestionarele transmise la Consiliul Judeţean şi proiectantului. 
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ANEXA 4: CENTRALIZARE INFORMAŢII PRIMITE DE LA PRIMĂRIILE DIN JUDEŢUL GORJ (până la data de 30.06.2011) 

 Denumire UAT Studii şi strategii elaborate după 
2005 

Cele mai grave 5 probleme Primele 5 priorităţi de 
dezvoltare 

Cele mai importante 5 proiecte 
pentru următorii 5 ani 

Obiective principale 

1. TÂRGU JIU - - - - - 
2. MOTRU - Planul Integrat de Dezvoltare 

Urbană (PIDU) pentru centrul urban 
(CU) municipiul Motru, judeţul Gorj 
– România 

- Lipsa locurilor de muncă ca 
urmare a reducerii activităţii în 
minerit şi lipsa de alternativă 
privind crearea de noi locuri de 
muncă; 
- Lipsa investitorilor economici în 
municipiul Motru; 
- Reducerea continuă a resurselor 
financiare ale municipiului Motru 
(bugetul local); 
- Nerealizarea unei termocentrale 
noi ca alternativă la cea existentă, 
conform angajamentelor politice;  
- Afectarea terenurilor din 
municipiu, ca urmare a alunecărilor 
de teren provocate de activităţile 
miniere; 
- Lipsa fondurilor pentru 
închiderea depozitului de cenuşă 
de la SC UATAA SA Motru; 
- Creşterea vertiginoasă a 
combustibililor; 
- Scăderea veniturilor populaţiei şi 
a puterii de cumpărare; 
- Lipsa de fonduri pentru 
acoperirea necesităţilor de 
dezvoltare a infrastructurii de bază: 
rutieră, educaţională şi de sănătate;
- Lipsa dotărilor necesare realizării 
unei agriculturi performante în 
municipiul Motru şi lipsa industriei 
de prelucrare în vederea 
valorificării produselor agricole. 

- - - 

3. BUMBEŞTI JIU -Strategia de dezvoltare economică, 
socială şi de mediu a oraşului 
Bumbeşti Jiu pe perioada 2009-2020 

- Colectarea selectivă a deşeurilor  
menajere; 
- Infrastructura rutieră (căi de 
comunicaţii-DN 66,DC 149); 
-Poluarea mediului din cauza  
exploatărilor şi prelucrărilor a 
rocilor de granit din zona (Bazin 
Porcu, Bazin Meri) ; 
-Lipsa locurilor de muncă; 

- Infrastructură; 
- Turism ; 
- Sistem colectare selectivă 
deşeuri; 
- Reabilitarea monumentelor 
istorice; 
- Atragerea de investitori care să 
ofere servicii şi locuri de muncă.
 

- Reabilitare, construire, 
extindere, campus şcolar 
Colegiul Mihai Viteazul; 
- Extinderea şi reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare din Judeţul Gorj; 
- Construirea unei staţii de 
epurare; 
- Reabilitarea,  extinderea, 

- Protecţia apelor de suprafaţă şi 
subterane; 
- Protecţia solului; 
- Managementul deşeurilor; 
- Resurse naturale şi conservarea 
biodiversităţii; 
- Ecologie urbană; 
- Protecţia atmosferei; 
- Educaţie şi acţiuni comunitare; 
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 Denumire UAT Studii şi strategii elaborate după 
2005 

Cele mai grave 5 probleme Primele 5 priorităţi de 
dezvoltare 

Cele mai importante 5 proiecte 
pentru următorii 5 ani 

Obiective principale 

- Lipsa serviciilor turistice; 
- Lipsa fondurilor pentru protejarea 
monumentelor istorice /ale naturii. 
 

modernizarea şi echiparea 
ambulatoriului integrat al 
spitalului orăşenesc Bumbeşti 
Jiu;  
- Centru de ingrijire de zi pentru 
copiii aflaţi în situaţii de risc 
- Reabilitare Club Muncitoresc 
în oraşul Bumbeşti Jiu; 
- Îmbunătăţirea calităţii mediului 
prin realizarea de parcuri în 
oraşul Bumbeşti Jiu; 
- Construire bloc de locuinţe 
pentru tineri. 

*********************** 
 

4. NOVACI - - - - - 
5. ROVINARI - Strategia de dezvoltare durabilă a 

oraşului Rovinari 2009 - 2019 
 

- Lipsa unui sistem de canalizare şi 
staţie epurare  în cartierul Vart; 
- Spaţii cazare persoane cu 
probleme sociale; 
- Poluări acidentale provocate de 
CER Rovinari ( pulberi în 
suspensie, depăşiri SO2); 
- Perdea de protecţie în zona de S-
V a oraşului zona de carieră şi 
transport cărbune; 
- Crearea unui centru de tip respiro.
 

- Modernizarea infrastructurii de 
transport; 
- Asigurarea accesului la apă 
potabilă de calitate şi la un 
sistem eficient de canalizare şi 
epurare; 
-Î mbunătăţirea sistemelor de 
încălzire ale oraşului; 
- Asigurarea accesului populaţiei 
la servicii de electricitate şi 
iluminat public; 
- Susţinerea formelor locale 
posibile de agricultură; 
- Îmbunătăţirea managementului 
urban; 
- Reducerea poluării; 
- Reorientarea industrială prin 
diversificarea activităţilor 
economice; 
- Reabilitarea infrastructurii 
socio-educaţionale; 
- Reabilitarea terenurilor 
afectate de exploatarea minieră. 

- Amenajare sistem canalizare şi 
staţie epurare Vârţ; 
- Amenajare spaţii cazare 
persoane cu probleme sociale; 
- Alimentare cu apă cartier Vart 
- Staţie epurare oraş Rovinari; 
- Amenajarea centurii oraşului. 
 

- Amenajare perdea protecţie zona 
de S a oraşului; 
- Anvelopare blocuri de locuinţe ; 
- Construire sediu primărie. 
 

6. TÂRGU CĂRBUNEŞTI - - Probleme economice –lipsa 
investitori; 
- Probleme sociale –lipsa locuri de 
muncă; 
- Probleme de mediu –închiderea 
gropii de gunoi neconforme; 
- De echipare:  
- Lipsă echipamente staţii de 
tratare a apei în satele: Cărbuneşti 

- - Reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
în oraşul Tg.Cărbuneşti: 
- Alimentare cu apă a satului 
Pojogeni (CNI Bucureşti); 
- Reabilitare străzi oraş ; 
- Modernizare drumuri 
comunale şi săteşti; 
- Realizare drum de centura în 

- 
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 Denumire UAT Studii şi strategii elaborate după 
2005 

Cele mai grave 5 probleme Primele 5 priorităţi de 
dezvoltare 

Cele mai importante 5 proiecte 
pentru următorii 5 ani 

Obiective principale 

–sat, Creţeşti şi Curteana; 
- Lipsă sisteme de ape uzate 
pentru. reţelele de alimentare cu 
apă în satele aparţinătoare oraşului.
- Lipsă drum de centură în oraşul 
Tg.Cărbuneşti   

oraşul Tg.Cărbuneşti; 
 

7. TISMANA - - - - - 
8. TURCENI - - - - - 
9. ŢICLENI - - - - - 
10. ALBENI - - - - - 
11. ALIMPEŞTI - - - - - 
12. ANINOASA - - - - - 
13. ARCANI - - - - - 
14. BAIA DE FIER - - - - - 
15. BĂLĂNEŞTI - Stradegia de dezvoltare durabilă a 

comunei Bălăneşti 2007- 2013 
 

- Lipsa locurilor de muncă; 
- Înfiinţarea reţelei de canalizare şi 
construirea de staţii de epurare a 
apelor uzate la nivelul comunei 
Bălăneşti; 
- Modernizarea în totalitate a 
infrastructurii rutiere; 
- Realizarea unei pagini web de 
prezentare a comunei şi realizarea 
unei reţele comunicaţii pe Internet 
între principalele instituţii ale 
comunei; 
- Lipsa investitorilor. 
 

- Înfiinţare reţelei de canalizare 
şi construirea de staţii de epurare 
a apelor uzate; 
- Modernizarea drumului 
comunal DC 6 Muşeteşti- 
Ohaba, km 2+750, comuna 
Bălăneşti, judeţil Gorj; 
- Modernizarea drumului 
comunal DC 5 Cînepeşti, km 
3+000, comuna Bălăneşti, 
judeţul Gorj; 
- Reactualizarea PUG al 
comunei Bălăneşti; 
- Reabilitare pod Ohaba, 
comuna Bălăneşti, judeţul Gorj. 

- Înfiinţare reţelei de canalizare 
şi construirea de staţii de epurare 
a apelor uzate; 
- Modernizarea drumului 
comunal DC 5 Cînepeşti, km 
3+000 şi  DC 6 Muşeteşti - 
Ohaba, km 2+750, comuna 
Bălăneşti, judeţil Gorj; 
- Reactualizarea PUG al 
comunei Bălăneşti; 
- Reabilitare pod Ohaba, comuna 
Bălăneşti, judeţul Gorj; 
- Realizare pagină web  a 
comunei.  
 

- Realizarea de lucrări pentru 
stopare a alunecărilor de teren; 
- Reabilitarea şi modernizarea 
căminelor culturale şi a bibliotecilor;
- Modernizarea drumurilor de acces 
către obiectivele turistice( crearea 
infrastructurii necesare dezvoltării 
turismului ); 
- Reabilitarea monumentelor istorice 
de pe raza comunei; 
- Amenajarea centrului civic;  
- Amenajarea bazei sportive;   
 

16. BĂLEŞTI - - - - - 
17. BĂRBĂTEŞTI - - - - - 
18. BÂLTENI - - - - - 
19. BENGEŞTI - CIOCADIA - - - - - 
20. BERLEŞTI - - - - - 
21. BOLBOŞI - - - - - 
22. BORĂSCU Strategia de dezvoltare a localităţii 

pentru perioada 2007-2013 
 

- Lipsa fondurilor pentru  
Actualizare PUG şi 
lucrări de cadastru imobiliar; 
- Lipsa alimentării cu apă, - lipsa 
canalizării;  
- Lipsa infrastructurii modernizate,
- Lipsa locurilor de muncă pentru 
locuitorii comunei. 
 

- Realizare actualizării PUG; 
- Realizarea alimentării cu apă 
pentru toţi locuitorii comunei;  
- Realizarea canalizării; 
- Modernizarea drumurilor 
comunale şi săteşti; 
- Construire cămin cultural şi 
construire bază sportivă. 
 

- Realizarea reţelei de alimentare 
cu apă; 
- Realizarea reţelei de 
canalizare; 
- Realizare staţie epurare şi 
tratare a apelor reziduale ; 
- Modernizare drumuri 
comunale( 10km) ; 
- Construire cămin cultural. 
 

- Reabilitarea şi modernizarea 
tuturor şcolilor şi grădiniţelor ; 
- Construire poduri peste pârâul Jilţ 
- Construire cămin cultural ; 
- Lucrări de regularizare a albiei 
pârâului şi apărări de maluri ; 
- Extindere reţea iluminate electric  
şi montarea unui post de 
Transformare ; 
- Modernizare drumuri săteşti şi  
realizarea de alei pietonale in 
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 Denumire UAT Studii şi strategii elaborate după 
2005 

Cele mai grave 5 probleme Primele 5 priorităţi de 
dezvoltare 

Cele mai importante 5 proiecte 
pentru următorii 5 ani 

Obiective principale 

comună ; 
- Construire sală de 
sport in cadrul unei şcoli ; 
- Reabilitarea bisericilor de pe raza 
comunei Borăscu. 

23. BRĂNEŞTI - - - - - 
24. BUMBEŞTI PIŢIC - - Lipsa unui sistem centralizat de 

alimentare cu apă şi canalizare; 
- O infrastructură care nu 
corespunde normelor europene.    

- - - Înfiinţarea reţelei de alimentare cu 
apă; 
- Înfiinţarea reţelei de canalizare şi 
epurare ape uzate; 
- Modernizarea drumurilor 
comunale şi săteşti; 
- Extinderea şi modernizarea  reţelei  
de iluminat public; 
- Construcţia unui nou sediu pentru 
primărie; 
- Amenajarea unui teren de sport; 
- Construirea unei săli de sport. 

25. BUSTUCHIN - - - - - 
26. CĂPRENI - - - - - 
27. CĂTUNELE - - - - - 
28. CÂLNIC - Strategia de dezvoltare locală pentru 

perioada 2007-2013 a comunei 
Câlnic, Judeţul Gorj; 
- Strategia locală privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice a comunei Câlnic 

- - - - 

29. CIUPERCENI - - - - - 
30. CRASNA - - - - - 
31. CRUŞEŢ - - - - - 
32. DĂNCIULEŞTI - - - - - 
33. DĂNEŞTI - - - Modernizare drumuri 

comunale şi săteşti; 
- Extinderea sistemului de 
canalizare; 
- Construirea unei săli de 
festivităţi; 
- Construirea unei săli de sport; 
- Achiziţionarea unor staţii de 
tratare (clorinare) a apei; 
- Modernizarea sediului 
primăriei; 

- Modernizare drum sătesc Sasa 
– Cătunul Urzica; 
- Modernizare drum sătesc 
Bucureasa; 
- Modernizare drum sătesc 
Bratuia (Piscul Branei); 
- Construire sală festivităţi; 
- Extindere sistem de canalizare; 

- 

34. DRĂGOTEŞTI - - - - - 
35. DRĂGUŢEŞTI - - - - - 
36. FĂRCĂŞEŞTI - - - - - 
37. GLOGOVA - - - - - 
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 Denumire UAT Studii şi strategii elaborate după 
2005 

Cele mai grave 5 probleme Primele 5 priorităţi de 
dezvoltare 

Cele mai importante 5 proiecte 
pentru următorii 5 ani 

Obiective principale 

38. GODINEŞTI - - - - - 
39. HUREZANI - - - - - 
40. IONEŞTI - - - - - 
41. JUPÂNEŞTI - - Lipsa fondurilor de cofinanţare 

pentru susţinerea proiectelor  cu 
finanţare nerambursabilă 
 

- Înfiinţare sistem de alimentare 
cu apă şi canalizare 
- Extinderea şi îmbunătăţirea 
reţelei de drumuri comunale şi 
vicinale 
- Centrul de asistenţă copii după 
programul şcolar (after school); 
- Conservarea şi valorificarea 
moştenirii culturale specifice 
comunei Jupânesti; 
- Centru multifuncţional de 
servicii sociale Jupânesti, judeţul 
Gorj. 
 
 

- Înfiinţare sistem de alimentare 
cu apă şi canalizare 
- Extinderea şi îmbunătăţirea 
reţelei de drumuri comunale şi 
vicinale 
- Centrul de asistenţă copii după 
programul şcolar (after school);  
- Conservarea şi valorificarea 
moştenirii culturale specifice 
comunei Jupânesti; 
- Centru multifuncţional de 
servicii sociale Jupânesti, judeţul 
Gorj. 
 

- Dezvoltarea economico-socială a 
comunei Jupânesti prin: 
- Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport; 
- Reabilitarea clădirilor de 
învăţământ; 
- Reabilitarea clădirilor cu valoare 
de patrimoniu; 
- Realizarea unui sistem centralizat 
de alimentare cu apă şi canalizare; 
- Dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor şi a 
iniţiativelor private; 
- Promovarea sectorului industrial şi 
agricol pe piaţă; 
- Realizarea unui sistem centralizat 
de canalizare şi epurare a apelor 
uzate; 
- Modernizarea spaţiilor destinate 
activităţilor  socio-culturale şi 
sportive; 
- Dezvoltarea serviciilor de asistenţă 
socială a persoanelor aflate în 
dificultate; 
- Promovarea şi valorificarea 
potenţialului turistic al zonei. 

42. LELEŞTI - - - Execuţie captare, extindere şi 
reabilitare reţea alimentare cu 
apă comuna Leleşti; 
- Modernizare şi extindere sediu 
Primărie Leleşti; 
- Reabilitare şi extindere Cămin 
Cultural sat Frăteşti, comuna 
Leleşti; 
- Reabilitare Teatru de Vară sat 
Leleşti; 
- Construire bază de agrement 
comuna Leleşti. 

- - 

43. LICURICI - - - - - 
44. LOGREŞTI - - - - - 
45. MĂTĂSARI - Strategia de dezvoltare locală a 

comunei Mătăsari pe perioada 2007-
2013. 

- Lipsa locurilor de munca; 
- Poluare mare din cauza extracţiei 
cărbunelui; 

- Menţinerea mineritului în 
zonă; 
- Modernizare şi extindere reţea 

- Modernizarea şi extinderea 
reţelei de alimentare cu apă 
potabilă şi a reţelei de 

- Dezvoltarea infrastructurii de bază 
a comunei; 
- Întărirea coeziunii sociale şi 
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 Denumire UAT Studii şi strategii elaborate după 
2005 

Cele mai grave 5 probleme Primele 5 priorităţi de 
dezvoltare 

Cele mai importante 5 proiecte 
pentru următorii 5 ani 

Obiective principale 

- Lipsa unei surse proprii de apă, 
aceasta fiind distribuită la program;
- Locuinţe colective nefinalizate; 
- Reţea de apă şi canalizare 
îmbătrânită şi insuficientă. 
 

de apă şi canalizare; 
- Recuperarea terenurilor 
agricole afectate de minerit şi 
redarea lor în circuitul agricol; 
- Realizarea unor puţuri pentru 
alimentarea cu apă a localităţii; 
- Sistematizarea pe verticală a 
centrului civic - satul de 
reşedinţă Mătăsari. 
 

canalizare; 
- Modernizarea drumului 
comunal DC 86 Mătăsari – 
Croici;  
- Lucrări de cadastru imobiliar 
intravilan şi extravilan, 
reactualizare PUG; 
- Organizarea unui sistem 
propriu de colectare, selectare şi 
transport a deşeurilor; 
- Construirea unui cămin 
cultural multifuncţional. 

reducerea sărăciei; 
- Regenerare rurala. 
 

46. MUŞETEŞTI - - - - - 
47. NEGOMIR - - - - Modernizarea drumurilor: 

Dc71 Paltinu-Bolboasa, Dc 69 
Fântânele-Valea-Racilor, Dc 76 
Negomir-Fărcăşeşti şi Dc 67 
Ursoaia-Corobăi. 

- 

48. PADEŞ - - - Dezvoltarea infrastructurii 
comunei Padeş; 
- Dezvoltarea turismului. 
 

- Alimentare cu apă în comuna 
Padeş, satele Văieni, Orzeşti, 
Apa Neagră, judeţul Gorj; 
- Modernizare drum forestier 
CFF 9 ramificaţie Capra; 
- Modernizare drum baraj Valea 
Mare - Izvoarele Cerne; 
- Execuţia unei canalizării,  în 
comuna Padeş, judeţul Gorj; 
- Extindere alimentare cu 
energie electrică sat Cloşani, 
punctul Poienile de Jos. 

- Dezvoltarea turismului în comuna 
Padeş. 

49. PEŞTIŞANI - - - - - 
50. PLOPŞORU - - - - - 
51. POLOVRAGI - Strategia de dezvoltare economică-

socială a comunei Polovragi în 
perioada 2007-2013. 
 

- Spor negativ al populaţiei; 
- Migraţia forţei de muncă; 
- Diminuarea nivelului economic 
mediu al familiilor; 
- Lipsă locuri de muncă; 
- Slaba valorificare a produselor 
locale (animale şi vegetale). 
 

- Dezvoltare IMM-uri; 
- Infrastructură rutieră; 
- Infrastructură turistică; 
- Apărări de maluri şi îndiguiri; 
 

- Amenajare parc nou în comuna 
Polovragi, judeţul Gorj; 
- Modernizare străzi rurale din 
comuna Polovragi; 
- Realizare reţea alimentare cu 
apă în comunitatea de rudari; 
- Extindere reţea de canalizare în 
sistem centralizat şi epurare ape 
uzate din localităţile comunei 
Polovragi; 
- Înfiinţare Centru de zi pentru 
vârstnici. 
 

- Înfiinţarea unui centru de 
marketing zonal pentru colectare, 
prelucrare şi valorificare la 
standarde europene a produselor 
agro-zootehnice (inclusiv lapte, 
castane, fructe de pădure, căpşuni, 
legume, fructe,  miere de albine 
etc.); 
- Organizarea producătorilor agricoli 
în asociaţii profesionale în diferite 
domenii de activitate; 
- Constituirea la nivelul fiecărei 
localităţi de asociaţii a proprietarilor 
de terenuri, care să achiziţioneze şi 
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 Denumire UAT Studii şi strategii elaborate după 
2005 

Cele mai grave 5 probleme Primele 5 priorităţi de 
dezvoltare 

Cele mai importante 5 proiecte 
pentru următorii 5 ani 

Obiective principale 

să utilizeze utilaje agricole, în cadrul 
asociaţiilor, pentru propriile 
exploataţii agricole; 
- Reabilitarea drumurilor comunale 
şi săteşti – din satele comunei 
Polovragi şi din Satul de vacanţă 
„Luncile Olteţului”; 
- Realizarea unei reţele de transport 
pe cablu, în zonele Poiana 
Mânăstirii – Crucea lui Ursache – 
Luncile Olteţului; 
- Promovarea şi dezvoltarea 
transportului local al persoanelor 
folosind bicicleta şi derivatele 
acesteia (triciclu,pentru bagaje etc.) 
în care sens ar trebui creată o 
infrastructură corespunzătoare 
constând în: 
–Amenajarea pe dealurile apropiate 
a unor trasee de cicloturism, 
mountainbike, trasee de turism 
ecvestru şi pedestru etc., de diferite 
nivele de dificultate; 
- Realizarea de sisteme modulare de 
canalizare şi epurare bio-
bacteriologică din satele comunei 
Polovragi şi Satul de vacanţă 
„Luncile Olteţului”; 
- Program integrat de valorificare a 
arhitecturii tradiţionale prin 
cointeresarea proprietarilor în 
păstrarea, reabilitarea şi integrarea 
în circuitul turistic rural a caselor 
ţărăneşti; 
- Conservarea obiectivelor din 
vechile centre rurale şi restaurarea 
clădirilor de interes arhitectonic: 
şcoli vechi, centre de cultură, 
crearea şi amenajarea Muzeului 
Satului Polovrăgean etc; 
- Revitalizarea vechilor meşteşuguri 
tradiţionale –  împletituri, sculptură, 
lemn artizanal etc.; 
- Construirea pe domeniul public de 
utilităţi sanitare (sanatorii) necesare 
în primul rând bătrânilor; 
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pentru următorii 5 ani 

Obiective principale 

- Centru local  de investigaţii 
medicale în ambulatoriu; 
- Amenajare şi modernizare structuri 
de îngrijire şi asistenţă socială; 
- Realizarea de locuinţe sociale; 
- Realizarea de tabere şcolare; 
- Lucrări de corectare torente şi 
pâraie; 
- Protejarea şi administrarea 
eficientă a ariilor naturale protejate; 
- Crearea şi amenajarea unor parcuri 
naturale şi de recreare precum şi a 
unor spaţii de joacă pentru copii; 
- Centru de zi pentru persoane cu 
dizabilităţi; 
- Realizarea unui sistem informatic 
la nivel local pentru (a) un 
management informatizat, eficient, 
integrat, 
(b) realizarea arhivei electronice, (c) 
promovarea zonei. 
- Realizarea unui sistem informatic 
geografic pentru baza de date a 
comunei Polovragi. 

52. PRIGORIA - Stategia de dezvoltare locală a 
comunei Prigoria. 

- Necesitatea înfiinţării unei reţele 
de canalizare menajeră, cu staţie de 
epurare a apei; 
- Alimentarea cu gaze naturale a 
comunei; 
- Iluminatul public; 
- Reabilitare drumuri comunale şi 
stradale; 
- Înfiinţarea unui centru de 
permanenţă care să acorde 
asistenţă medicală. 
 

- Înfiinţare reţea de canalizare cu 
staţie de epurare şi tratare ape 
uzate; 
- Alimentare cu gaze naturale; 
- Iluminatul public; 
- Reabilitare drumuri; 
- Înfiinţare centru de permanenţă 
care să acorde asistenţă 
medicală. 
 

- Modernizarea drumurilor 
comunale; 
- Realizarea reţelei de 
canalizare; 
- Reabilitarea reţelei de iluminat 
public în comună; 
- Reabilitarea şi dotarea 
corespunzătoare a dispensarului 
uman (înfiinţare centru de 
permanenţă); 
- Implementarea programului 
de”Utilităţi şi mediu la standarde 
europene” reţea de distribuţie 
metan în comună. 
 

- Modernizarea infrastructurii de 
transport; 
- Crearea şi modernizarea 
infrastructurii edilitare; 
- Organizarea sistemului de 
colectare a deşeurilor; 
- Infrastructura şi bază materială 
suficientă şi capabilă să satisfacă 
nevoile legate de actul educaţional; 
- Revigorarea activităţilor culturale 
şi culte; 
- Stimularea transformării 
gospodăriilor ţărăneşti în ferme 
familiale cu caracter comercial; 
- Sprijinirea valorificării producţiei 
agricole prin măsuri de piaţă; 
- Implementarea tehnicilor agricole 
moderne şi performante prin 
perfecţionarea continuă a pregătirii 
profesionale; 
- Modernizare sediu Primărie; 
- Lucrări cadastrale. 
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53. ROŞIA DE AMARADIA -Stategia de dezvoltare a localităţii. - Alunecări de teren; 
- Lipsa locurilor de muncă; 
- Infrastructura drumurilor 
deteriorată; 
- Lipsa utilităţilor apă-canal; 
- Lipsa fondurilor  care  să ducă la 
prosperitatea comunei. 

- Alimentare cu apă în satul 
Ruget 
- Reabilitarea DC 29 A; 
- Asfaltarea drumurilor stradale 
din centrul comunei; 
- Regularizare pârâu  Cornăţelu;
- Reabilitare centru  civic al  
comunei. 

- Alimentare cu apă în satul 
Ruget 
- Reabilitarea DC 29 A; 
- Asfaltarea drumurilor stradale 
din centrul comunei; 
- Regularizare pârâu Cornăţelu; 
- Reabilitare centru  civic al  
comunei. 

- Alimentare cu apă în satul Ruget 
- Reabilitarea DC 29 A; 
- Asfaltarea drumurilor stradale din 
centrul comunei; 
- Regularizare pârâu  Cornăţelu; 
- Reabilitare centru  civic al  
comunei. 

54. RUNCU - 
 

- Rata mare de somaj în rândul 
tinerilor apţi de muncă;   
- Lipsa locurilor de muncă din 
rândul cetăţenilor; 
- Lipsa veniturilor băneşti, ritmul 
scăzut al investiţiilor în alte 
domenii decât turismul; 
- Uşoară creştere a 
infracţionalităţii; 
- Gradul de îmbătrânire al 
populaţiei; 
- Natalitatea scăzuta; 
- Mortalitatea ridicată. 

- Asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor judeţene, comunale 
şi vicinale; 
- Extinderea reţelei electrice; 
- Atragerea investitorilor în 
domeniul turistic şi industrial, 
prin dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii;  
- Creearea unor condiţii şi 
facilitati pentru desfăşurarea 
activităţilor specifice 
- Realizarea reţelei de canalizare 
şi epurarea apelor uzate, pe 
întreg teritoriul comunei.   
 

- - 

55. SAMARINEŞTI - - - - - 
56. SĂCELU - - - - - 
57. SĂULEŞTI - - Lipsa unităţi economice 

productive pe raza localităţii; 
- Activităţi economice 
preponderent agricole, orientate 
spre economia de subzistenţă; 
- Neatractivitate pentru investitori 
datorită lipsei utilităţilor (pentru 
perioada anterioară); 
- Promovarea nesatisfăcatoare a 
comunei pe diverse căi mass-
media; 
- Lipsă interes pentru tineri pentru 
angajarea în instituţii publice. 

- Asigurare utilitati 
(apa,gaze,canal) în toate satele 
componente; 
- Racordare tuturor cetăţenilor la 
utilitati; 
- Sprijinirea investitorilor în 
vederea creării de locuri de 
muncă în zonă (facilităţi –teren, 
utilităţi, etc.). 
 

- Extindere alimentare apă în 
satul Purcaru; 
- Asfaltare Dc 46 Săuleşti –
Purcaru(km 2+000-km 7+000); 
- Asfaltare uliţe săteşti ,satele 
Săuleşti, Dolceşti, Bibeşti; 
- Construire bloc locuinţe sat 
Dolceşti. 
 

- Asigurarea tuturor condiţiilor 
necesare pentru un trai decent pentru 
membrii comunităţii, prin crearea 
condiţiilor pentru racordare la 
utilităţi pentru toate satele, 
sprijinirea iniţiativelor pentru 
înfiinţarea de societăţi cu profil 
economic şi crearea de noi locuri de 
muncă, parteneriate public-private, 
promovarea pe diverse căi a 
resurselor naturale şi umane în 
vederea încurajării investiţiilor pe 
termen lung în zonă. 

58. SCHELA - - - - - 
59. SCOARŢA - - - Sistem de colectare epurare şi 

evacuare a apelor uzate din 
localităţile comunei Scoarţa; 
- Reabilitare drumuri stradale şi 
vicinale; 
- Sistem de alimentare cu gaze; 
- Lucrări de regularizare a 

- Eurosistem de colectare, 
epurare şi evacuare a apelor 
uzate; 
- Reabilitare şi modernizare 
drumuri comunale şi stradale pe 
raza comunei Scoarţa; 
- Reabilitare drumuri vicinale; 

- 
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torenţilor din zona intravilană a 
comunei. 
 

- Lucrări de regularizare a 
torenţilor din zona intravilană a 
comunei; 
- Reabilitare, modernizare şi 
extinderea sistemului de 
alimentare cu apă în satele: 
Copăcioasa, Lintea, Ceratu de 
Copăcioasa, Budieni; 
- Sistem de alimentare cu gaze 
în comuna Scoarţa; 
- Reabilitare şi modernizare 
şcoli Scoarţa, Copăcioasa, 
Budieni şi Bodu; 
- Înfiinţare spaţii de joaca pentru 
copii; 
- Punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi istoric.  

60. SLIVILEŞTI - - - - - 
61. STĂNEŞTI - - - - - 
62. STEJARI - - - - - 
63. STOINA - - Probleme  complexe de 

accesibilitate şi transport pe DC. 
40, porţiunea Toiaga-Ulmet şi 
Toiaga-Stoina; Paisani – Mielusei;
- Necesitatea reabilitării localului 
Camin Cultural; 
- Necesitatea reabilitării şi 
extinderii localului primăriei 
Stoina. 

- - - 

64. TELEŞTI - - Lipsa locurilor de muncă; 
- Lipsa infrastructurii şi a 
serviciilor de turism; 
- Lipsa serviciului de salubrizare; 
- Lipsa reţelei de canalizare; 
- Lipsa de investitori in zona. 
 

- Atragerea de investitori în 
zonă; 
- Realizarea reţelei de 
canalizare; 
- Realizarea de poduri şi podeţe 
peste râul Bistriţa; 
- Refacerea infrastructurii; 
- Reabilitarea instituţiilor. 

- Refacerea infrastructurii; 
- Realizarea  pod peste râul 
Tismana; 
- Realizarea reţelei de 
canalizare; 
- Realizarea de poduri şi podeţe 
peste râul Bistriţa; 
- Atragerea de investitori în 
zonă. 

- Crearea de locuri de muncă şi 
atragerea de investitori în zonă. 

65. TURBUREA - - Lipsă fonduri. - Canalizare;  
- Asfaltare drumuri comunale  
- Extindere reţea gaze şi în satele 
Poiana şi Cocorova. 

- Canalizare;  
- Asfaltare drumuri comunale  
- Extindere reţea gaze şi în satele 
Poiana şi Cocorova. 

- Canalizare;  
- Asfaltare drumuri comunale  
- Extindere reţea gaze şi în satele 
Poiana şi Cocorova. 

66. TURCINEŞTI - - - - - 
67. ŢÂNŢĂRENI - Strategia de dezvoltare locala pentru 

perioada 2007-2013 a comunei 
- Lipsa reţelei de canalizare; 
- Lipsa locurilor de muncă; 

- Asigurarea condiţiilor pentru 
crearea unor activităţi rentabile 

- Canalizare comuna Ţânţăreni- 
proiect finanţat prin Fondul de 

- 
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Tintareni, judetul GORJ; 
- Strategia locală privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice a comunei Ţînţăreni, 
judeţul Gorj. 
 

- Utilaje agricole insuficiente 
pentru efectuarea la timp a 
lucrărilor agricole; 
- Lipsa fondurilor pentru derularea 
investiţiilor; 
- Existenţa unor suprafeţe cu 
destinaţie agricolă necultivată. 

în zootehnie, agricultura; 
- Protejarea mediului prin 
conformarea progresivă cu 
standardele de mediu din 
Uniunea Europeana pe care 
România va trebui să le atingă în 
totalitate; 
- Optimizarea sistemului de 
sănătate şi protecţie socială în 
comună; 
- Garantarea accesului 
neîngrădit al populaţiei şi al 
consumatorilor economici la 
infrastructura (apă, canalizare, 
distribuţie gaze, căi de transport, 
telefonie); 
- Reabilitarea şi modernizarea 
şcolilor conform standardelor 
europene; 
- Luarea de masuri pentru 
excluderile sociale, a înlăturării 
dezechilibrelor sociale. 

mediu- proiect;  
- Modernizare drumuri de 
exploatare - proiect finanţat prin 
Măsura 125;  
- Atragerea de investiţii pentru 
crearea de locuri de muncă; 
- Extindere reţea alimentare cu 
apa; 
- Înfiinţare liceu; 
 

68. URDARI - - - - Canalizarea comunei Urdari 
satele Urdari, Fântânele şi 
Hotăroasa, modernizare drumuri 
sateşti în satul Fântânele, 
extindere reţea distribuţie apă şi 
construire grădiniţă; 
- Modernizare drumuri săteşti în 
satul Urdari – 2,5 km –proiect cu 
fonduri din bugetul local; 
- Dotare cămin cultural, 
amenajare parcuri de joacă 
pentru copii şi construire teren 
sport – SF pentru granturi mici; 
- Construire sala de sport în faza 
de recepţie lucrări; 
- Modernizare drumuri agricole 
– SF pentru fonduri pe măsura 
125; 
- Modernizare drumuri 

- 
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pentru următorii 5 ani 

Obiective principale 

comunale satele Urdari si 
Hotăroasa proiect aprobat – 
fonduri prin Banca 
Mondială(ARDAZI). 

69. VĂGIULEŞTI - Strategia de dezvoltare durabilă a 
comunei Văgiuleşti – elaborată în 
anul 2008. 

- Infrastructură 
(drumuri de acces ); 
- Locuri de muncă; 
- Neîndeplinirea condiţiilor minime 
de igienă (alimentare cu apă 
potabilă, canalizare); 
- Lipsa măsurilor de protecţia 
mediului (europubele, 
regularizarea cursurilor de apă); 
- Inexistenţa investitorilor; 
 

- Alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare; 
- Modernizarea drumurilor de 
acces; 
- Atragerea de investitori ; 
- Crearea de locuri de muncă; 
- Măsuri de protecţia mediului  
(achiziţionarea de europubele,  
regularizarea cursurilor de apă). 

- Extinderea lucrărilor de 
alimentare cu apă potabilă în 
toate satele; 
- Executarea lucrărilor de 
canalizare în toate satele 
componente; 
- Modernizarea drumurilor 
locale; 
- Înfiinţarea unor servicii 
educative; 
- Reabilitarea spaţiilor 
aparţinând Consiliului Local 
(şcoli, grădiniţe, cămine 
culturale, dispensare, primărie); 

- Asigurarea unor condiţii minime 
de existenţă, igienă. 
- Atragerea de fonduri 
nerambursabile; 
 

70. VLADIMIR - - - - - 
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ANEXA 5: CENTRALIZARE PROIECTE REALIZATE DUPĂ 2005, SAU ÎN CURS DE REALIZARE (informaţii primite de la Primării) 
 

Proiecte implementate după 2005 Proiecte în curs de implementare  Denumire UAT 
Denumire proiect Valoare Denumire proiect Valoare 

1.  TÂRGU JIU - - - - 
2.  MOTRU -„Motru – oraş ecologic european”; 

-„Staţie pentru transfer ecologic al deşeurilor în zona 
Motru”; 
-„Reabilitare Aleea Liliacului, oraş Motru, judeţul Gorj”; 
-„Modernizare strada Macului „; 
- „Realizarea unei reţele informatice locale în vederea 
îmbunătăţirii gestionării fondurilor locale la nivelul 
municipiului Motru”; 
-„Centru de consultare şi informare publică, instruire şi 
dotare cu soft şi hard în informatică de gestiune 
economică privind elaborarea şi gestionarea bugetului 
Consiliului Local Motru”. 

460.655 euro 
580.628 euro 
 
592.609 usd 
 
590.769 euro 
19.900 euro 
 
 
19.889 euro 

- Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru 
centrul urban (CU) municipiul Motru, judeţul Gorj ;  
- “Amenajare (Realizare) şi dotare cu mobilier urban 
Parc Minerul”; 
- “Amenajare zona agrement Motru str . Mărului 
municipiul Motru , judeţul Gorj”; 
- „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă 
uzată în judeţul Gorj”; 
-„Reabilitare alimentare cu apă potabilă şi reţea de 
distribuţie sate aparţinătoare, municipiul Motru, judeţul 
Gorj”. 

3075250 euro 
 
413919 euro 
 
1595491 euro  
 
5873373  euro 
 
3640420 euro 

3.   BUMBEŞTI JIU - Cabinet medical pentru romii din Tetila; 
- Un sistem modern de diseminare a informaţiei şi de 
gestionare a bugetelor primăriei şi a resurselor locale cu 
participarea activa a comunităţii; 
- Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare din judeţul Gorj. 

- - - 

4.  NOVACI - - - - 
5.  ROVINARI -PHARE 2004 - Sistem de colectare selectivă şi 

valorificare a deşeurilor cu centrul zonal în oraşul 
Rovinari ; 
- Reabilitare sistem de încălzire - instalaţie panouri solare 
la spitalul orăşenesc Rovinari, judeţul Gorj. 

947.238 euro 
 
 
607.900 lei 

- Modernizare strada Constructorilor; 
- Reabilitare/Modernizare şi echipare ambulatoriu 
orăşenesc Rovinari; 
- Program integrat de dezvoltare urbană; 
- Înfiinţare Eco-Parc oraş Rovinari; 
- Dezvoltarea capacităţii administrative a oraşului 
Rovinari; 
- Reabilitare/modernizare şi echipare centru social 
rezidenţial bloc B2, oraş Rovinaril. 

1.740.670 lei 
4.280.890 lei 
 
4.767.460 lei 
1.104.430 lei 
1.213.540 lei 
 
3.574.062 lei 

6.  TÂRGU CĂRBUNEŞTI - - - - 
7.  TISMANA - - - - 
8.  TURCENI - - - - 
9.  ŢICLENI - - - - 
10.  ALBENI - - - - 
11.  ALIMPEŞTI - - - - 
12.  ANINOASA - - - - 
13.  ARCANI - - - - 
14.  BAIA DE FIER - - - - 
15.  BĂLĂNEŞTI -SAPARD - Modernizare drum comunal DC 15 Bălăneşti 

– Blidari, km 4+200, comuna  
Bălăneşti, judeţul Gorj. 
 

875.000 mii euro - Extinderea sistemului de alimentare cu apă  în satele 
Voiteştii din Vale, Voiteştii din Deal, Glodeni, Ohaba, 
comuna Bălăneşti, judeţul Gorj; 
- Modernizarea drumului comunal DC 5 Voiteştii din 

304. 101 mii 
euro 
 
555.441 mii 
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Deal, comuna Bălăneşti, Judeţul Gorj. euro 
16.  BĂLEŞTI - - - - 
17.  BĂRBĂTEŞTI - - - - 
18.  BÂLTENI - - - - 
19.  BENGEŞTI - CIOCADIA - - - - 
20.  BERLEŞTI - - - - 
21.  BOLBOŞI - - - - 
22.  BORĂSCU - - - - 
23.  BRĂNEŞTI - - - - 
24.  BUMBEŞTI PIŢIC - Construirea a trei săli de clasă la şcoala  Bumbeşti Piţic; 

- Reabilitare sitem de încălzire centrală  şcoala Bumbeşti 
Piţic; 
- Modernizare drum comunal DC 26A; 
- Lucrări de reparaţii capitale la dispensarul medical 
Bumbeşti Piţic. 

 - Documentaţia tehnică (SF) privind modernizarea unui 
număr de 15 drumuri comunale şi săteşti; 
- Modernizare drum comunal DC 12 Berceşti - Zorleşti, 
lucrare în curs de execuţie; 
- Construire acces auto peste râul Galbenul pe DC 12-
pod, lucrare în curs de execuţie. 

 

25.  BUSTUCHIN - - - - 
26.  CĂPRENI - - - - 
27.  CĂTUNELE - - - - 
28.  CÂLNIC - - - Modernizare drumuri de interes local; 

- Extindere reţea alimentare cu apă, reţea de canalizare şi 
staţie de epurare comuna Câlnic; 
- Centrul local de informare turistică- Structura de 
agrement turistic,strand, parc de distracţii, împrejmuire şi 
utilităţi comune; 
- Reabilitre bază sportivă şi sală de sport existentă, 
sistematizarea şi modernizarea aleii de acces către 
obiectiv şcoală generală Câlnic; 
- Reabilitare şarpantă şi învelitoare şcoala generală 
Câlnic; 
- Extindere reţea alimentare cu apă sat Câlnic - sat nou; 
- Modernizare prin betonare drumuri de interes local-
Câlnic -sat nou; 
- Reînnoire îmbrăcăminte rutieră D.S.13-Vlădoi prin 
turnare asfalt; 
- Extindere reţea alimentare cu apă sat Vâlceaua; 
- Reînnoire îmbrăcăminte rutieră D.C.100-Hodo-reasca 
prin turnare asfalt. 

10750000 lei 
860000 lei 
 
6450000 lei 
 
 
860000 lei 
 
 
60000 lei 
 
125000 lei 
965000 lei 
 
736000 lei 
 
125000 lei 
995000 lei 

29.  CIUPERCENI - - - - 
30.  CRASNA - - - - 
31.  CRUŞEŢ - - - “Înlocuire sistem clasic de încălzire cu sistem de 

încălzire ecologic pentru şcoala generală nr. 1 Cruşeţ şi 
primăria Cruşeţ şi construcţie aferentă instalaţiilor 
termice.” –Agenţia fondului pentru mediu; 
- “Înfiinţare parc în comuna Cruşeţ, judetul Gorj” –
Agenţia fondului pentru mediu; 
- “Construire pod peste Râul Amaradia” – HG 577; 

- 
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- “Modernizare DC 42 Cruseţ-Miericeaua-Urda de Jos şi 
DV 24 Miericeaua, Înfiinţarea reţelei de canalizare cu 
staţie de epurare, extindere alimentare cu apă, construirea 
unei  grădiniţe şi protejare arbore secular  în comuna 
Cruseţ, judeţul Gorj” – PNDR Măsura 322; 
- « Construire Bază sportivă, comuna Cruseţ, judeţul 
Gorj » - OG 7. 

32.  DĂNCIULEŞTI - - - - 
33.  DĂNEŞTI - - - - 
34.  DRĂGOTEŞTI - - - - 
35.  DRĂGUŢEŞTI - - - - 
36.  FĂRCĂŞEŞTI     
37.  GLOGOVA     
38.  GODINEŞTI     
39.  HUREZANI     
40.  IONEŞTI     
41.  JUPÂNEŞTI -SAPARD - Modernizare drum comunal Dc 44 Vierşani-

Andreeşti km 1+100 – 3+440ş 
 
-PHARE - Dezvoltarea unui sistem de colectare şi 
transport deşeuri în vederea colectării selective a fracţiilor 
reciclabile în comunele Jupâneşti, Berleşti, Turburea, 
Sauleşti, Căpreni, Stejari, Danciuleşti şi Stoina. 

440.772 euro 
 
 
 
1.087.367 euro 

- - 

42.  LELEŞTI - - -PNDR - Canalizarea şi epurarea apelor uzate şi 
modernizare drumuri în comuna Leleşti, satele: Leleşti, 
Frăteşti şi Rasoviţa; 

1.573.282 euro 

43.  LICURICI     
44.  LOGREŞTI     
45.  MĂTĂSARI - Cămin cultural Brădet; 

- Modernizare DC73; 
- Reparaţii hidroizolaţii terase blocuri; 
- Lucrări de pictură Biserica Ortodoxă; 
- Iluminat public sat Mătăsari; 
- Reparaţii străzi şi trotuare, sat Mătăsari; 
- Amenajări alei, platforme pietonale şi spaţii verzi      
Biserica Ortodoxă, loc. Mătăsari; 
- Construire capelă la Biserica Ortodoxă. 

- - - 

46.  MUŞETEŞTI -SAPARD - modernizare Ds 75 şi Dc 70 Codeieşti 
-FRDS- modernizare drum Ds 48-2008 

 

- - - 

47.  NEGOMIR     
48.  PADEŞ PHARE - „Implementarea unui sistem de gestionare a 

deşeurilor în comuna Padeş, judeţul Gorj, zonă cu 
potenţial turistic şi sit de importanţa comunitară” 
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SAPARD - „Modernizare drumuri comunale, comuna 
Padeş, judeţul Gorj 

 

PNDR – „Modernizare şi extindere alimentare cu apă în 
comuna Padeş, judeţul Gorj (OG nr.7/2006 

 
PNDR - „Modernizare drum Valea Moregilor (Drum 
stradal 14, com. Padeş, jud. Gorj)   (HG nr.417/2010) 

 
3.196.975,38 lei 
 
 
 
2.088.413,19 lei 
 
 
 
198.400 lei 

49.  PEŞTIŞANI     
50.  PLOPŞORU     
51.  POLOVRAGI PHARE - Gestionarea selectivă a deşeurilor menajere în 

oraşul Novaci şi alte şase comune învecinate 
 
SAPARD - Alimentare cu apă a comunei Polovragi 
 

GUVERNAMENTALE 

-“Rudari între modernizare şi tradiţie”  

 

- Canalizare în sistem centralizat şi epurarea apelor uzate 
din localităţile comunei Polovragi 
 

- Bază sportivă multifuncţională – tip 1 

 
- Alimentare cu energie electrică “sat de vacanţă – 
Luncile Olteţului „  comuna Polovragi, Gorj 
 
- Reabilitare şi dezvoltare Cămin cultural din comuna 
Polovragi, jud. Gorj 
 
-Modernizare DC22 A şi DC 22 B 

1.131.000 euro 
 
 
291.755,82 euro 
 
 
 
125.000 euro 
 
 
722.500 euro 
 
 
 
132.981 euro 
 
 
484.591 euro 
 
 
350.321 euro 
 
904.276 euro 

  

52.  PRIGORIA - - - - 
53.  ROŞIA DE AMARADIA - Modernizare drum  comunal Dc 29 Roşia de 

Amaradia_Ruget, L=6,350 km 

 -FRDS-„Reabilitare DC 29 Roşia de Amaradia,L= 0,850 
km” 

- - - 

54.  RUNCU - - - - 
55.  SAMARINEŞTI - - - - 
56.  SĂCELU - - - - 
57.  SĂULEŞTI - - -, ,Canalizare comuna Săuleşti, satele Săuleşti, Dolceşti 6.032.461 lei 
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şi Bibeşti şi asfaltare Ds1 si Ds2 (tarla) Săuleşti’’ 
58.  SCHELA - - - Alimentare cu apă potabilă pentru comuna Scoarţa: 

satele Mogoşani, Lazuri, Bobu, Colibaşi, Câmpu Mare; 
 
- Înfiinţare reţea publică de apă potabilă, înfiinţare reţea 
publică de apă uzată în satul Ceratu de Copăcioasa, 
modernizare drumuri de interes local, conservarea şi 
întreţinerea patrimoniului material din aria protejată 
Valea Ibanului în comuna Scoarţa, judeţul Gorj; 
 
- Modernizare şi extindere iluminat public; 
 
- Managementul integrat al deşeurilor în comuna 
Scoarţa, proiect derulat în asociere cu Oraşul Tg. 
Cărbuneşti şi alte comune. 
 

- 

59.  SCOARŢA - - - - 
60.  SLIVILEŞTI - - - - 
61.  STĂNEŞTI - - - - 
62.  STEJARI - - - - 
63.  STOINA - - - - 
64.  TELEŞTI - - - - 
65.  TURBUREA - - - - 
66.  TURCINEŞTI SAPARD - Modernizare DC 51 km 16+950-20+700 si 

14+568-16+018; 
 
Programul de investiţii sociale -  Cantina Socială cu 30 
locuri; 
 
PHARE – MARR - Extindere şi modernizare şcoala 
Ţânţăreni; 
 
BNDPC Guvernul României - Centru de consiliere şi 
sprijin pentru copii şi părinţi ” Orice copil contează”; 
 
PHARE - Pregătire profesională vocaţională pentru 
comunitatea romă din comuna Ţânţăreni. 

709390 euro 
 
 
106720 euro 
 
 
123728 euro 
 
 
147757 euro 
 
 
19260 euro 

Finanţare prin OG 7/2006 - Bază sportivă; 
 
POR AXA 3,4 - Extindere reabilitare ,dotarea şcoli 
generale Floreşti nr 1. 

125540 euro 
 
635750 euro 

67.  ŢÂNŢĂRENI - - - - 
68.  URDARI - - - - 
69.  VĂGIULEŞTI   - Alimentare cu apă şi canalizare în satul Văgiuleşti, 

modernizare drumuri locale, înfiinţare şi dotare servicii 
publice, dotare cămin cultural, comuna Văgiulesti, 
judeţul Gorj. 

12.963.662 lei 

70.  VLADIMIR - - - - 
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