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Cuvânt înainte 
adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare în România 

 

Agenda Locală 21 (AL21) a fost elaborată şi 
adoptată la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în 
1992, ca instrument de promovare a conceptului 
dezvoltării durabile. După zece ani, la Johannesburg 
în 2002, al II lea Summit promovează AL21 ca 
principalul instrument în realizarea bunăstării 
populaţiei lumii. Dedicată administraţiei locale, AL21 
stabileşte prin participare publică un echilibru între 
dezvoltarea economică, echitatea socială şi protecţia 
mediului. 

 

Conceptul dezvoltării durabile determină o reevaluare 
permanentă a legăturilor dintre om şi natură şi 
pledează pentru solidaritatea între generaţii ca singura 
opţiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen lung. 

 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din 
România sprijină activ dezvoltarea durabilă prin 
asistenţa acordată în cadrul proiectului său de 
“Construire a capacităţilor locale de implementare a 
Agendei Locale 21 în România”. Proiectul a fost 
implementat în 9 oraşe-pilot, în perioada 2000-2002, 
iar ulterior intre 2003-2004, finalizându-se încă 13 
oraşe. Proiectul acoperă în fiecare an un set de oraşe 
şi se află sub coordonarea Centrului Naţional pentru 
Dezvoltare Durabilă, agenţia de implementare a 
PNUD pentru AL21. 

 

 

 

Procesul participativ de elaborare a fost unic, 
stimulând energia cetăţenilor, a sectorului privat, a 
mediului academic, a ONG-urilor şi a autorităţilor 
locale. Toţi aceştia s-au ridicat la înălţimea 
aşteptărilor, iar eforturile lor colective au dat naştere 
prezentului document. Acest raport îşi are rădăcinile în 
necesităţile şi ideile locale, devenind o mărturie a 
eforturilor, energiei şi entuziasmului lor. Fie prin 
furnizarea de informaţii, fie prin acordarea de asistenţă 
tehnică, fie prin participarea directă, întreaga 
comunitate a avut o contribuţie enormă la succesul 
acestuia. 

 

Rezultatul este o strategie coerentă, cu un plan 
concret de acţiune şi de implementare. Ambele oferă 
o garanţie practică a faptului că proiectul poate 
răspunde necesităţilor comunităţii şi că reprezintă o 
contribuţie importantă la dezvoltarea durabilă în 
România. Felicit şi mulţumesc tuturor celor care au 
contribuit la succesul său. 

 
Soknan Han Jung 

Reprezentant Resident PNUD 
Coordonator Rezident ONU 
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Cuvânt înainte 
adresat de Primarul Municipiului Târgu-jiu 

 

 

Agenda Locală 21 Târgu-jiu, Echilibru şi 
Dinamism 

 

Imaginaţi-vă un oraş cu o arhitectură care îmbină 
armonios elementele tradiţionale cu cele moderne, 
având frumoase zone de verdeaţă, parcuri superbe, 
mijloace de transport silenţioase şi nepoluante, străzi 
curate şi iluminate ca ziua, pe care cetăţenii se simt 
în siguranţă, cartiere noi de locuinţe moderne. 

 
Imaginaţi-vă un oraş asaltat de turiştii dornici să fie 
măcar pentru câteva clipe mai aproape de Brâncuşi, 
un oraş în care la fiecare colţ de stradă să găseşti un 
hotel cochet, o cafenea în care artiştii cu aerul lor 
boem să pună lumea la cale. 

 
Imaginaţi-vă tineri şi vârstnici lipsiţi de grijile zilei de 
mâine, ieşiţi mână în mână pe malul unui Jiu curat, 
făcând sport sau plimbându-şi copiii şi nepoţii pe 
aleile parcurilor. 

 
Imaginaţi-vă un oraş care îşi protejează locuitorii, 
creând locuri de muncă şi asigurând servicii de înaltă 
calitate. 

 
Imaginaţi-vă că am desfiinţat Cantina de ajutor 
social, iar bugetul nu mai are nevoie de capitolul 
“protecţie socială”, fondurile acestea fiind 
redirecţionate către investiţii în infrastructura 
municipiului. 

 
Imaginaţi-vă un oraş în care locuitorii au ultimul 
cuvânt referitor la cum va arăta locul în care vor trăi 
în următorii ani. Un oraş al cărui principiu definitoriu îl 
reprezintă respectul şi grija faţă de oameni, tradiţie şi 
valoare. 

 
Ei bine, o parte din acestea există deja, dar multe par 
încă un vis frumos, dar care poate şi trebuie să 
devină realitate. Nu într-un an sau doi, poate nu în 
cinci sau zece, dar cu siguranţă că în cincisprezece 
sau douăzeci de ani va deveni realitate, cu aportul 
nostru şi al celor care mâine ne vor lua locul. 

 
Acum avem la îndemână Planul Local de Dezvoltare 
Durabilă Agenda Locală 21. Acest document este un 
răspuns la necesitatea rezolvării problemelor cu care 
se confruntă comunitatea noastră printr-o viziune 
strategică unitară, exprimată în obiective specifice, 
concretizate pe domenii de interes, cu 
responsabilităţi clar definite. Mulţumesc tuturor celor 
care au pus umărul într-un fel sau altul la elaborarea 
lui. 

 
Ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea 
obiectivelor strategice pe care ni le-am propus. 
Important este să fim cu toţii conştienţi că ne aflăm la 
începutul unui drum, ale cărui rezultate vor apărea în 
timp, doar ca rezultat al acţiunilor noastre 
convergente, acţiuni care vor avea la ordinea de zi 
două elemente esenţiale: oamenii, pentru care şi 
împreună cu care lucrăm şi calitatea în tot ceea ce 
întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii 
demersurilor noastre. 

 
Primarul municipiului Târgu-jiu, 

Dr. ing. Florin Cîrciumaru 
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I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILÃ 

CONSIDERAÞII GENERALE 

Agenda Locală 21 (AL 21) a fost elaborată şi 
adoptată la summit-ul mondial de la Rio de Janeiro in 
1992, ca instrument de promovare a dezvoltării 
durabile. AL 21 caută să stabilească un echilibru 
între creşterea economică, echitatea socială şi 
protecţia mediului. Conceptul de dezvoltare durabilă 
înseamnă o reevaluare constantă a legăturii dintre 
om si natură şi militează pentru solidaritatea între 
generaţii ca unică soluţie viabilă pentru dezvoltarea 
pe termen lung. 

”Agenda Locală 21” este un proiect care permite 
colectivităţii locale să-şi fixeze obiective de dezvoltare 
durabilă şi să le realizeze. 

“Agenda Locală 21” necesită regândirea politicii de 
dezvoltare a oraşului şi definirea unei restructurări a 
acţiunilor publice, o “revoluţie“ a mentalităţii care 
necesită implicarea, în primul rând, a factorilor de 
decizie. 

Obiectivul fundamental este realizarea unei Strategii 
de Dezvoltare Durabilă pe termen mediu la nivelul 
municipalităţii, care să evalueze priorităţile sociale, 
economice şi de mediu. Strategia trebuie să aibă 
sprijinul tuturor segmentelor societăţii civile, 
autorităţilor locale, comunităţii oamenilor de afaceri, 
sindicatelor şi va fi elaborată în cadrul unui proces 
consultativ la care vor participa şi reprezentanţi din 
afara Comitetului Local de Coordonare. 

AL 21 este coordonată, în cadrul Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), de către 
Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD), 
care răspunde la nivel naţional de organizarea, 
monitorizarea şi activitatea de consultanţă. 

Dezvoltarea durabilă şi “Agenda Locală 21” sunt un 
răspuns la necesitatea rezolvării problemelor cu care 
se confruntă comunitatea noastră, printr-o viziune 
strategică unitară, exprimată în obiective specifice 
concretizate pe domenii de interes, cu responsabilităţi 
clar definite. 

Dezvoltarea durabilă înseamnă capacitatea de a 
răspunde necesităţilor generaţiilor prezente, fără a 
diminua posibilităţile generaţiilor viitoare. 

Trei principii fundamentează conceptul dezvoltării 
durabile: principiul solidarităţii între oameni în timp şi 
spaţiu, principiul precauţiei - (alegerea de azi trebuie 
să fie reversibilă) şi principiul democraţiei participative 
- (colaborarea cetăţenilor şi factorilor socio-economici 
la stabilirea direcţiilor de dezvoltare). 

Elementul motor al “Agendei Locale 21” este 
mobilizarea societăţii civile. Astfel, se iniţiază dialogul 
între factorii locali (cetăţeni, producători, comercianţi, 
asociaţii, instituţii) pentru a negocia obiectivele 
comune pentru o dezvoltare durabilă în oraşul lor. 

Etapele necesare implementării sunt: acceptarea 
conceptului Agenda 21, identificarea 
disfuncţionalităţilor şi a cauzelor acestora, formularea 
obiectivelor, prioritizarea problemelor, identificarea 
opţiunilor pentru actiune şi fixarea termenelor, 
stabilirea programelor în concordanţa cu termenele, 
elaborarea planului de acţiune, implementare şi 
monitorizare, evaluare şi feedback. 

Punerea în practică a “Agendei Locale 21” începe cu o 
fază de “diagnosticare“ care va permite colectivităţii să 
facă un bilanţ al activităţilor sale (economic, social, de 
mediu), în urma analizei problemelor şi evaluării 
priorităţilor rezultând prima propunere a unui plan de 
măsuri strategice. 

“Agenda Locală 21” oferă oportunitatea unui dialog 
real între grupurile sociale şi colectivitate. Cetăţenii 
informaţi asupra realităţilor locale, implicaţi în 
dezbaterile privind direcţiile de dezvoltare şi 
participând activ la realizarea acestora, pot aprecia 
corect rezultatele acţiunilor publice. 

Târgu-jiu repere istorice 

Oraşul Târgu-jiu şi-a luat numele de la vijeliosul râu 
care, în decursul timpului, şi-a mutat albia de la 
Deluşorul Prejbei înspre apus, formând trei terase 
care constituie teritoriul de azi al oraşului. 
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Înainte de cucerirea Daciei de către romani, localitatea 
era un sat aflat pe un teritoriu cu insule şi păduri, 
situate între cursurile Jiului, Hodinăului, Voivodiciului, 
Putnei şi Paschiei. El oferea astfel un bun adăpost 
locuitorilor, pe care îi apăra împotriva năvălirilor din 
afară. Aici se intersectau importante drumuri 
comerciale care făceau legătura între Dunăre, 
Transilvania şi Drobeta Turnu-Severin cu un centru 
român de pe Olt. 

Istoricul gorjean Al. Ştefulescu susţine în lucrarea sa 
„Istoria Târgu-jiului” că, pe vremea romanilor, 
localitatea era un vicus, un punct de schimburi 
comerciale. 

Oraşul este menţionat pentru prima oară în anul 1406 
sub numele de „Jiul”, într-o poruncă dată Mânăstirii 
Tismana de Mircea cel Bătrân. 

Oraşul pomenit ca “Târgu-jiu” de un document din 
anul 1611, dat de Radu Mihnea, este atestat ca având 
deja o organizare municipală, la conducerea treburilor 
oraşeneşti aflându-se un jude şi mai multi pârgari. 

În secolul XVII-lea oraşul Târgu-jiu îndeplineşte funcţia 
de reşedinţă a Gorjului. 

Din rândul populaţiei gorjene s-a ridicat şi tânăra 
eroină Ecaterina Teodoroiu, originară din satul Vădeni, 
care şi-a dat viaţa pentru apărarea pământului 
strămoşesc în timpul luptelor de la Mărăşeşti din 1917. 

I.1. EVALUAREA CAPITALULUI 
NATURAL 

I.1.1. Aºezare geograficã 

Municipiul Târgu-jiu se află la intersecţia paralelei 45° 
02’ latitudine nordică cu meridianul de 23° longitudine 
estică, la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul 
Nord, în plină zonă temperată. 

Aşezat la 18 km spre sud de lanţul Munţilor Carpaţi, în 
cuprinsul Podişului Getic, în Depresiunea Târgu-jiu – 
Câmpul Mare sau Depresiunea Olteană, la nord de 
confluenţa Amaradiei Pietroase cu Jiul, municipiul are 
o desfăşurare de la nord la sud pe o lungime de 

aproximativ 13 km de-a lungul râului Jiu, de o parte şi 
de alta, iar de la vest la est o întindere de circa 10 km. 

Municipiul Târgu-jiu este situat în partea centrală a 
judeţului Gorj şi are următoarele vecinătăţi: nord – 
comuna Turcineşti, oraşul Bumbeşti-Jiu, comuna 
Stăneşti; est – comuna Bălăneşti şi comuna Scoarţa; 
sud – comuna Drăguţeşti şi comuna Dăneşti; vest – 
comuna Băleşti şi comuna Leleşti. 

Pe teritoriul municipiului Târgu-jiu sunt amplasate cele 
8 localităţi componente: Slobozia – în continuarea 
oraşului, în partea de vest a acestuia; Bârseşti – 
amplasată la circa 1 km, la marginea de vest a 
oraşului Târgu-jiu; Polata – la circa 6 km de oraş, în 
partea de vest; Ursaţi – la 5 km de Târgu-jiu, în partea 
de vest; Drăgoieni – în continuarea oraşului Târgu-jiu, 
în partea de est; Iezureni – amplasată la 0,5 km de 
marginea oraşului în partea de nord; Preajba Mare – 
la circa 3,5 km de oraş, în partea de est; Romaneşti în 
continuarea oraşului, în partea de sud. 

I.1.1.2. Suprafaţa 

Suprafaţa administrativă a municipiului Târgu-jiu, 
conform Planului Urbanistic General întocmit în anul 
1995 era de 10.255,7171 ha, din care 6.377,3571 ha 
în extravilan şi 3.878,36 ha în intravilan, în care sunt 
incluse şi cele 488,42 ha aferente localităţilor 
componente: Iezureni, Preajba Mare, Drăgoieni, 
Romaneşti, Slobozia, Bârseşti, Ursaţi, Polata. 

Din suprafaţa totală de 10 255,7171 ha, care - 
reprezintă teritoriul administrativ al municipiului 
Târgu-jiu, terenul agricol ocupă 6.801,86 ha, adică 
66,32 %. 

Defalcarea terenului agricol după folosinţa şi suprafaţa 
ocupată este urmatoarea: arabil – 4.461,20 ha; păşuni 
– 761,99 ha; fâneţe – 671,41 ha; livezi – 692,56 ha; vii 
– 214,70 ha. 

Suprafaţa ocupată de păşuni este de 1.495,17 ha, iar 
raportată la totalul suprafeţei administrative reprezintă 
21,98 %. 

I.1.1.3. Resurse naturale 

Reţeaua hidrografică din zona municipiului Târgu-jiu 
este alcatuită din cursul mijlociu al Jiului - cu afluentul 
său Amaradia Pietroasă, care în timpul verii seacă - şi 
râul Şuşiţa care străbate localităţile Ursaţi şi Bârseşti. 
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Tot cu caracter torenţial sunt şi pâraiele denumite 
hodinaie, care izvorăsc din pânza freatică de la baza 
terasei a II-a de pe stânga Jiului şi străbat oraşul de la 
est la vest, fiind amenajate parţial prin canalizări. 

În ultima perioadă, pentru valorificarea superioară a 
resurselor hidrografice ale râului Jiu au fost amenajate 
2 lacuri artificiale de stocare a apei şi producerea de 
energie hidroelectrică în 2 centrale, amplasate pe 
barajele digurilor. 

Dealurile care mărginesc depresiunea Târgu-jiu, 
situate pe partea dreaptă a Şuşiţei, urmează Dealul 
Calului, o prelungire a Dealului Bârseşti, format din 
straturi marno-argiloase, sursa de materie primă 
pentru SC „LAFARGE” SA şi SC “MACOFIL” SA. 

I.1.1.4. Vegetaţia şi fauna 

Prin configuraţia sa geografică, zona municipiului 
Târgu-jiu se încadrează în zona vegetaţiei de luncă. 
Aceasta se întinde în luncile râurilor din zona 
depresionară, sub formă de zăvoaie. Speciile 
caracteristice sunt sălciile, amestecate cu răchiţi şi 
plopul alb sau negru. 

În partea de nord – est, pe câmpul Ciocârlău, se află 
pajiştea cu floră relictă de narcise, care constituie un 
monument al naturii, fiind ocrotită. Ciocârlău 
reprezintă un minunat loc de agrement în lunile mai – 
iunie. 

Pe dealurile din vest şi nord – est au fost amenajate 
ferme pentru cercetare şi producţie pomicolă, plantaţie 
cu vie, meri, peri, gutui, nuci, cireşi. 

Zona municipiului Târgu-jiu nu dispune de o faună 
deosebită. 

I.1.1.5. Clima şi relieful 

Factorii climatici generali, şi în special cei locali, sunt 
favorabili, datorită circulaţiei maselor de aer din zona 
depresionară. Este caracteristic topoclimatul de 
depresiune adăpostită cu timp liniştit, în care 
predomină zilele calde, iar iarna nu se resimte 
viscolul. 

Variaţiile de temperatură între vară şi iarnă, nu sunt 
prea mari, temperatura medie a lunii ianuarie fiind de 
–2,5°, a lunii iunie de +21,6°, iar media anuală de 
+10,2°. Trecerea de la vară la iarnă se face treptat. 

Vânturile obişnuite sunt cele din NV – V şi SV. 

Precipitaţiile anuale sunt de 753 mm, cu o scădere 
accentuată în ultima perioadă ca urmare a unor 
schimbări climatice deosebite, caracterizate prin lipsa 
precipitatiilor. 

Relieful zonei este depresionar, mărginit la V şi N de 
dealuri de încreţire. 

Natura solului este aluvionară, de slabă rezistenţă, 
nepropice unor construcţii de mari proporţii, cu multe 
nivele. 

I.1.2. Calitatea factorilor de mediu 

O analiză a factorilor de mediu din ultimii 10 ani 
indică o scădere a coeficientului general de poluare în 
raport cu anul 1990, dar reducerile înregistrate sunt în 
cea mai mare măsură rezultatul reculului din toate 
sectoarele economice, ca urmare a crizei care 
caracterizează în ultimii ani industria românească. 

I.1.2.1. Calitatea aerului 

Atmosfera este cel mai important vector de propagare 
a poluanţilor, ale căror efecte asupra componentelor 
mediului biotic şi abiotic se manifestă atât local, cât şi 
la scară globală. 

În prezent, calitatea factorilor de mediu este analizată 
de Inspectoratul de Protecţie a Mediului Târgu-jiu, 
care a efectuat în cursul anului 2002 monitorizarea 
poluanţilor SO2, NO2, NH3 în trei puncte de prelevare 
de pe raza municipiului Târgu-jiu: IPM Târgu-jiu, 
CNLO şi Staţia Meteo Târgu-jiu. Concentraţiile pentru 
poluanţii SO2, NO2, NH3 nu au depăşit pragurile critice. 

Depăşiri ale CMA s-au înregistrat la indicatorul pulberi 
sedimentabile (17g/m2 lună) în zona Târgu-jiu (max. 
18.02g/m2 lună) şi Bârseşti (max.17,73 g/m2 lună). 
Sursele cele mai importante de poluare cu pulberi 
sedimentabile sunt (pentru zona Bârseşti) activitatea 
de producere a cimentului de la SC Lafarge - Romcim 
SA Sucursala Târgu-jiu şi traficul rutier. 

În ceea ce priveşte evoluţia cantităţilor medii de 
pulberi sedimentabile, se observă o scădere în anul 
2002 comparativ cu anul 2001, ca urmare a scăderii 
producţiei de ciment la Uzina Târgu-jiu a SC Lafarge -
Romcim S.A. din zona Bârseşti şi regimului 
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pluviometric mai bogat în anul 2002, comparativ cu 
anul 2001. 

Fig. 1.2.1.2 Evolutia concentratiei medii anuale la 
indicatorul NO2 
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Fig. 1.2.1.4 Evolutia concentratiei medii anuale la 
indicatorul PULBERI IN SUSPENSIE
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Fig. 1.2.1.3 Evolutia concentratiei medii anuale la 
indicatorul NH3
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Evolutia concentratiei medii anuale la 
indicatorul SO2
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Indicatori de sănătate a populaţiei în raport cu 
starea de calitate a mediului în zonele locuite 

Dintre factorii de mediu, ponderea cea mai importantă 
în relaţia dintre starea de confort şi sănătate a 
populaţiei pe de o parte şi calitatea mediului în zonele 
locuite pe de altă parte, o deţine aerul. 

Acţiunea factorilor de mediu asupra sănătăţii este 
foarte diversă. Atunci cand intensitatea poluării este 
mai mare, acţiunea asupra organismelor este 
imediată. Cel mai frecvent însă, acţiunea factorilor de 
mediu are intensitate redusă, determinând o acţiune 
cronică, de durată, cuantificarea efectului fiind greu de 
evaluat. 

Poluarea atmosferei produce în primul rând afecţiuni 
la nivelul aparatului respirator. 

Date de sanatate 

Morbiditatea prin afecţiuni influenţate de poluarea 
aerului a fost urmărită în zonele adiacente unor surse 
mari poluatoare, respectiv: 

SC LAFARGE ROMCIM SA Tg. Jiu (zonele Tg. Jiu, 
Dăneşti, Băleşti) 

Din datele transmise de D.S.P. Gorj - Compartimentul 
Igiena Mediului Ambiant, reiese că în anul 2002 
comparativ cu anul 2001 nu s-au înregistrat creşteri 
ale morbidităţii prin afecţiuni respiratorii în zona 
expusă. Cele mai afectate segmente de populaţie sunt 
cele extreme, respectiv copiii şi bătrânii. 

Deasemenea, se poate concluziona ca vârsta infantilă 
este mai predispusă la afecţiuni acute, în timp ce 
vârsta adultă este caracterizată în special de faza 
cronică a afecţiunilor în cauză. 
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Fig. 7.3.1.2 Morbiditatea prin pneumonie în 
principalele zone ale judeţului

���
Tg. Jiu���
Rovinari

 

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

���������������

�����
�����
�����

�����������
�����������
�����������

���������������
����
����
����
����

������������
������������
������������
������������

���������������
�����
�����
�����

�����������
�����������

���������������
���������������

0

50

100

150

200

250

%
00

0

Adulti Copii

Fig. 7.3.1.3 Morbiditatea prin bronşită, emfizem
astm în principalele zone ale judeţului

����
Tg. Jiu����
Rovinari

 
Calitatea precipitaţiilor a fost monitorizată în punctul 
de prelevare Staţia Meteo Târgu-jiu. Factorii fizico - 
chimici determinaţi au avut o evoluţie ascendentă în 
anul 2002 faţă de anul 2001: pH min 9upH/cm faţă de 
6,2upH, conductivitatea max 170 µS/cm faţă de 125 
µS în anul 2001. 

Conform rezultatelor obţinute comparate cu actele 
normative în vigoare, zona municipiului Târgu-jiu este 
clasificată zonă urbană cu poluare redusă, valorile 
medii anuale fiind situate sub valoarea normei 
sanitare. 

Disfuncţionalităţi 

• lipsa instalaţiilor performante de filtrare la 
unităţile economice ce evacuează direct în aer 
pulberi în suspensie şi sedimentabile; 

• mirosurile de la fermele de păsări din teritoriu, 
de la crescătoria de porci de lângă localitatea 
Iezureni, de la combinatul de cauciuc 
regenerat, precum şi fumul rezultat din 
autoaprinderea gunoaielor de la gropile de 
gunoi de pe teritoriul oraşului; 

• circulaţia auto reprezintă o puternică sursă de 
poluare, în special pe arterele de transport în 
comun şi de tranzit. 

I.1.2.2. Calitatea apei 

Alimentarea cu apă a municipiului Târgu-jiu este 
asigurată atât din surse de suprafaţă (Sohodol Runcu 
Q=215 l/s, Şuşiţa Verde Q= 270 l/s şi Bistriţa-Vâja 
închisă în anul 2002) cât şi din sursa subterană aflată 
în conservare în anul 2002 (front de captare din zona 
Iezureni cu un număr de 17 foraje de adâncime, din 
care 3 foraje sunt abandonate – înnisipate). 

Lungimea reţelei de aducţiune este de 90km, reţeaua 
de distribuţie are 160 km, fără a se asigura 
alimentarea cu apă a întregii populaţii a oraşului. 

Lungimea reţelei de canalizare este de 68km, fiind 
deficitară faţă de necesităţile populaţiei. 

Volumul de apă potabilă asigurat populaţiei a fost de 
5.735 mii mc în anul 2002, iar pentru industrie de 
5.658 mii mc în acelaşi an. Furnizorul apei potabile în 
municipiul Târgu-jiu este S.C. AQUATERM S.A. 
Târgu-jiu. 

Calitatea apei potabile furnizate pentru nevoile 
comunitare în mediul urban: 99,75 % din probele de 
apă prelevate în anul 2002 au fost corespunzătoare 
standardelor, toate probele au corespuns indicatorilor 
microbiologici analizaţi. În perioadele cu precipitaţii 
abundente, la sursele de suprafaţă ( Runcu- Vâja, 
Susista Verde ) s-au înregistrat probe de apă 
necorespunzătoare chimic şi bacteriologic, dar au fost 
luate măsurile necesare de tratare, iar apa furnizată în 
reţea a corespuns parametrilor de potabilitate. În anul 
2002 nu s-au înregistrat epidemii de natură hidrică. 

Apele de suprafaţă 

Principala cauză a poluării apelor de suprafaţă este 
evacuarea în acestea a apelor uzate, insuficient 
epurate, în staţii care nu corespund standardelor 
tehnologice şi sunt subdimensionate în raport cu 
necesităţile actuale. Apele de suprafaţă din municipiul 
Târgu-jiu sunt (conform Ordinului ministrului apelor şi 
protecţiei mediului nr. 1146 din 10.12.2002 care 
înlocuieste STAS 4706/88) ape de categoria I de 
calitate. Râul JIU, principalul curs de apă ce 
traversează municipiul Târgu-jiu şi judetul Gorj - care 
în anii precedenţi avea în majoritatea secţiunilor de 
control valori ale indicatorilor chimici şi bacteriologici 
specifici apelor de categoria a II a de calitate – 
prezintă, începând cu anul 2000, o îmbunătăţire 
evidentă, fiind încadrat în limitele categoriei I de 
calitate, în conformitate cu indicatorii analizaţi. 
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Excepţie fac secţiunile de control “Jiu aval SC 
SUINPROD SA” Bumbeşti-Jiu, unde s-au înregistrat în 
cursul anului 2002 uşoare depăşiri ale limitelor impuse 
pentru categoria I de calitate la indicatorii CCOMn şi 
CBO5. Se menţine în continuare încărcarea apei râului 
Jiu cu suspensii provenite din Bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, având însă concentraţii mult mai mici faţă 
de anii precedenţi, în principal datorită reducerii 
activităţii miniere din bazinul Petroşani, dar şi reţinerii 
materiilor în suspensie în amenajările hidroenergetice 
construite în zona municipiului Târgu-jiu. Astfel, s-au 
înregistrat valori cuprinse între 350 şi 760 mg/l materii 
în suspensie în secţiunile situate în amonte de baraje, 
suspensiile reducându-se până la 50-60 mg/l în 
secţiunile situate în aval de Târgu-jiu. Râul Şuşiţa se 
menţine în categoria I de calitate. 

În ceea ce priveşte gradul de curăţenie al acestui curs 
de apă, se înregistrează o creştere treptată în ultimii 4 
ani, respectiv de la 72,8 % în anul 1997 la 75,7% în 
anul 2000. 

Luciile de ape de pe raza municipiului Târgu-jiu sunt 
materializate şi prin existenţa lacurilor artificiale de 
agrement Debarcader şi Panduraşul 

Starea apelor subterane 

Apele subterane din municipiul Târgu-jiu sunt 
valorificate ca surse de alimentare industrială pentru 
SC ROSTRAMO SA, SC ARTEGO SA, SC STAR 
GLASS SA, SC BERGO SA, unităţi economice care 
îşi suplimentează necesarul de apă prin foraje proprii. 

În anul 2002 s-au efectuat analize ale apei din puţuri 
de observaţie aparţinând staţiilor PECO din municipiul 
Târgu-jiu, constatându-se prezenţa produselor 
petroliere. Acest fapt a afectat calitatea apelor 
subterane din zona, prin poluarea apei din fântâna 
aflată în vecinătate. Măsurile impuse de autoritatea de 
mediu au condus la eliminarea poluării. 

Apele industriale epurate 

Rezultatul analizelor de laborator efectuate de I.P.M. 
Târgu-jiu indică faptul că majoritatea surselor de 
poluare din municipiul Târgu-jiu evacuează ape uzate 
ale căror indicatori de calitate se încadrează în limitele 
impuse prin NTPA-001/2002 la evacuarea în receptorii 
naturali şi NTPA-002/2002 la evacuarea apelor uzate 
în reţelele de canalizare şi direct în staţiile de epurare, 

neafectând apele de suprafaţă sau subterane, nici 
reţelele de canalizare ale localităţilor. 

Industria materialelor de construcţii este reprezentată 
de: SC LAFARGE - ROMCIM SA, sucursala Târgu-jiu; 
SC FIBROCIM SA.; SC MACOFIL SA; SC UNIREA 
SA. 

La unităţile din Industria chimică (SC ARTEGO SA, 
SC STAR GLASS SA) apele uzate sunt evacuate în 
canalizarea oraşului, neexistând însă depăşiri ale 
limitelor impuse prin NTPA- 002/2002. 

Fabrica de Ţigarete Târgu-jiu, SC GORJPAN SA 
Târgu-jiu, SC BERGO SA, ŞANTIERUL 4 Vădeni, SC 
ROSTRAMO SA (prelucrarea lemnului), SC 
NUTRILACT SA Târgu-jiu (fabrica de produse lactate), 
SC QUELLE SA Târgu-jiu (producerea alcoolului din 
cereale) evacuează în canalizarea oraşului ape uzate 
care nu depăşesc limitele impuse. Conform Buletinului 
de calitate a apelor din luna martie 2003, principala 
sursă de poluare din municipiu Târgu-jiu care a 
depăsit indicatorii reglementaţi este S.C AQUATERM 
S.A (NH4=6,03mg/l, CBO5 = 1,11mg/l). 

Disfuncţionalităţi 

Eficienţa redusă a staţiilor de preepurare la unele 
unităţi economice care evacuează direct în canalizare 
apele uzate conţinând suspensii solide, produse 
petroliere şi diverse substanţe chimice ce împiedică 
mecanismul de autoepurare a apei; 

Capacitatea staţiei de epurare municipală este 
depaşită, fiind necesară finalizarea lucrărilor de 
retehnologizare. 

Poluarea Jiului prin evacuarea apelor uzate 
neepurate, provenind din zona industrială de nord. 

Sonometria 

În municipiul Târgu-jiu, în anul 2002, s-au efectuat 
măsurători sonometrice în pieţele comerciale (unde s-
au înregistrat depăşiri cu 5-10% ale limitelor maxime 
admise) şi în apropierea spitalelor (unde s-au 
înregistrat depăşiri uşoare ale limitelor admise). 

În urma determinărilor sonometrice efectuate în luna 
martie 2003 în puncte situate la intersecţii de străzi, 
nivelul de zgomot echivalent nu a depăşit limita 
admisă de 70 dB, cu excepţia intersecţiei Calea 
Severinului – Str. Meteor, unde nivelul a fost de 71,2 
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dB, faţă de limita admisă de 65 dB şi zona Gării, care 
a depăşit limita admisă de 70 dB cu 1,3 dB. 

I.1.2.3. Solul 

În afara pulberilor sedimentabile şi a funinginei emise 
de unele unităţi economice, calitatea solului este 
afectată de depozitările necontrolate de reziduri 
menajere şi industriale cu arie mare de răspândire pe 
teritoriul oraşului, datorate cu precădere unor SRL-uri 
care nu au abonamente la serviciile de salubritate şi 
fermei de păsări SC INSTANT SRL, care depozitează 
dejecţii pe sol. 

Groapa de gunoi a oraşului, neamenajată 
corespunzător şi neîmprejmuită, degradează solul pe 
o zonă mare. În afara suprafetei de 1,05 ha teren 
destinat iniţial depozitării deşeurilor urbane în prezent 
se constată depozitarea necorespunzătoare a 
deşeurilor de-a lungul drumului de acces la depozit pe 
o suprafaţă aproximată la 0,5 ha 

În zona Bârseşti, ca urmare a activităţii desfăşurate de 
SC LAFARGE – ROMCIM SA şi SC FIBROCIM 
SA, solul prezintă un caracter alcalin. În comparaţie cu 
anii precedenţi, în anul 2002 se observă o tendinţă de 
scădere a alcalinităţii solului spre valori normale. 

În zona Târgu-jiu se observă o uşoară alcalinitate a 
solului, un conţinut ridicat de mangan şi se 
înregistrează valori mari ale indicatorilor azotaţi şi 
amoniu. 

I.1.2.4. Spaţii verzi 

Zonele verzi ale oraşului (ecologice, agrement-
recreative, complementare) constituie un domeniu în 
care rezolvările urbanistice privind suprafaţa şi 
distribuţia vegetaţiei în intravilan sunt determinante 
pentru confortul cetăţenilor. 

Ca şi în alte zone din ţară, deficitul de spaţii verzi este 
prezent şi în municipiul Târgu-jiu. 

Suprafaţa zonelor verzi la nivelul administraţiei publice 
locale este distribuită astfel: 

• parcuri: 157.500 mp (1,63 mp/loc) 
• spaţii verzi: 248.962 mp (2,58 mp/loc) 
• ştranduri: 1.959 mp 
• lacuri: 47.981 mp 

În partea de Nord – Est se află pajiştea cu floră relicvă 
de narcise (Ciocârlău) care constituie un monument al 
naturii. 

Zona de păduri 

Suprafaţa de păduri a municipiului Târgu-jiu este de 
830,25 ha, fiind repartizată astfel: 

• Preajba -163,60 ha 
• Ursaţi -110,72 ha 
• Bârseşti-Slobozia -109, 80 ha 
• Drăgoieni -103,10 ha 
• Vădeni -185,17 ha 
• Iezureni -27,52 ha. 

Din cele 103.10 ha de pădure din zona Drăgoeni, 15 
ha de vegetaţie forestieră sunt utilizate ca zonă de 
agrement. 

Calitatea vegetaţiei este afectată atât de poluare, cât 
şi de dezinteresul unor membri ai comunităţii, ceea ce 
impune o schimbare radicală de optică în relaţia dintre 
administraţia locală şi agenţii economici poluanţi, 
precum şi în strategia de planificare urbană. 

Disfuncţionalităţi 

Lipsa unor perdele verzi de protecţie între sursele de 
poluare şi zonele de locuit; 

dotarea spaţiilor verzi sub necesar, mobilierul urban 
fiind insuficient. 

Deficitul foarte mare al spaţiilor verzi publice: squaruri, 
grădini şi parcuri, având în vedere faptul că suprafaţa 
acestora pe locuitor este de 4,2 mp/loc, faţă de un 
necesar de 8- 12 mp/loc pentru localităţile cu până la 
100.000 locuitori. 

I.1.2.5. Managementul deşeurilor 

Planul National de Adoptare a Aquis-ului Comunitar în 
domeniul gestiunii deşeurilor a impus crearea cadrului 
legislativ armonizat cu cel al Comunităţii Europene şi 
care reglementează gestionarea deşeurilor în general 
– Directiva cadru privind deşeurile nr. 75/442/CEE; 
deşeurile periculoase - Directiva 91/689/CEE 
amendată cu Decizia CE nr. 94/904/CE preluate în 
Legea nr. 426/2001; incinerarea deşeurilor - Dir. nr. 
94/67/CE si Dir. nr. 89/369/CEE transpuse prin HG 
128/2002; depozitarea deseurilor - Dir. nr. 99/31/EC; 
deseurile care contin PCB si PCT-Dir. Nr. 96/59/CE; 
bateriile si acumulatorii uzati- Dir. Nr.91/157/CEE-
transpuse prin HG 1057/2001; uleiurile uzate- Dir. Nr. 
75/439/CEE- transpusă prin HG 662/2001; ambalajele 
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si deseurile de ambalaje-Dir. Nr. 94/62/EC - transpusă 
prin HG 349/2002; utilizarea namolului de canalizare 
in agricultura-Dir. Nr. 86/278/CEE. 

În municipiul Târgu-jiu activitatea de colectare, 
transport şi depozitare a reziduurilor menajere este 
asigurată de doi operatori: SC Aquaterm SA Târgu-jiu 
şi Direcţia de Servicii Comunale. Ridicarea şi 
transportul resturilor menajere se realizează în 
principal de către SC Aquaterm SA (cu 59 de angajaţi) 
până la rampa de transfer din str. Luncilor. Resturile 
menajere sunt apoi încărcate şi transportate la 
depozitul de gunoi al oraşului (care se află la 6 Km 
sud de municipiul Târgu-jiu, în zona satului Voinigeşti) 
cu o suprafaţă de 1,05 ha şi cu un grad de umplere de 
80%. Astfel, capacitatea actualei gropi de gunoi nu 
mai corespunde nevoilor de depozitare actuale, 
putând fi utilizată doar pe o perioadă de încă 1,5 ani. 
Găsirea unui alt teren pentru amenajarea unei rampe 
şi a unui depozit ecologic pentru resturile menajere şi 
deşeuri se află în atenţia Primăriei Municipiului 
Târgu-jiu. 

Direcţia de Servicii Comunale are ca obiect de 
activitate prestările de servicii privind ridicarea şi 
transportul gunoiului stradal, întreţinerea şi 
funcţionarea canalizării pluviale, întreţinerea spaţiilor 
verzi, parcurilor şi grădinilor oraşului, precum şi 
plantarea materialului dendrofloricol. 

Tipurile de deşeuri colectate şi depozitate în anul 2002 
în municipiul Târgu-jiu au fost deşeuri stradale (3.895 
to/an), deşeuri din pieţe (2.302 to/an), nămoluri de la 
staţia de epurare (2 592 to/an), alte deşeuri 
nespecificate – inerte, voluminoase, industriale 
(34.144 to/an). Compoziţia medie a deşeurilor 
menajere este următoarea: hârtie, carton 12%, sticlă 
7%, metale 6%, plastice 12%, textile 3%, materiale 
organice 41%, altele 19%. 

Actualele practici de colectare/transport/depozitare a 
deşeurilor urbane sunt necorespunzătoare generând 
un impact negativ asupra factorilor de mediu, facilitând 
înmulţirea şi diseminarea agenţilor patogeni şi a 
vectorilor acestora. 

Salubritatea în municipiul Târgu-jiu nu se asigură 
pentru întreaga populaţie existând cartiere de locuinţe 
individuale unde nu se prestează acest serviciu ( 
Cartierele Drăgoieni, Preajba, Polata, Ursaţi, zona 
Vădeni) acest fapt determinand apariţia unor depozite 
necontrolate de deşeuri menajere şi industriale. 

Ca urmare a lipsei de amenajări şi a exploatării 
deficitare, depozitul de deşeuri reprezintă unul dintre 

obiectivele recunoscute ca generatoare de impact şi 
de risc pentru mediu şi sănătatea publică. Principalele 
forme de impact şi risc determinate de depozitul de 
deşeuri orăşeneşti şi industriale sunt: modificarea 
peisajului şi disconfort vizual, poluarea aerului, 
poluarea apelor de suprafaţă şi subterane, 
modificarea fertilităţii solurilor, contribuţie la generarea 
efectului de seră şi a modificărilor climatice, scoaterea 
din circuit natural sau economic a unor suprafeţe de 
teren. 

În vederea reducerii impactului şi a riscurilor pentru 
sănătate şi mediu se va urmări realizarea unui depozit 
ecologic zonal în care să fie colectate deşeurile 
menajere din municipiu şi din localităţile învecinate cu 
acesta; 

În vederea reducerii cantităţilor de deşeuri 
biodegradabile se realizează prin colectarea tuturor 
deşeurilor, eliminarea celor nevalorificabile prin 
depozitare controlată; colectarea selectivă a deşeurilor 
reciclabile la producător; creşterea gradului de 
reciclare; reducerea cantităţilor de deşeuri industriale 
depozitate în depozitul orăşenesc prin instituirea 
planurilor de minimizare a deşeurilor generate. 

Deşeurile spitaliceşti generate ( cca. 3 tone / lună) la 
nivelul unităţilor sanitare din municipiu sunt incinerate 
în 3 instalaţii amenajate în incintele spitalelor, instalaţii 
care nu corespund din punct de vedere al cerinţelor 
actuale de protecţia mediului. În funcţie de compoziţia 
acestor deşeuri, pot fi emişi în atmosferă poluanţi 
periculoşi (acizi, dioxine, bifenili policloruraţi, metale 
grele etc.). 

Disfuncţionalităţi 

În sistemul de gospodărire comunală – salubritate, 
poluarea mediului s-a datorat lipsei unui depozit de 
deşeuri menajere amenajat corespunzător. 

Lipsa precolectării controlate a deşeurilor menajere în 
saci de plastic sau pubele pe apartamente şi 
gospodării, colectarea pe platforme amplasate 
necorespunzător, aprinderea acestora de către 
cetăţeni, cât şi ridicarea cu întârziere a deşeurilor în 
special în sezonul cald, crează un impact negativ 
asupra mediului şi cadrului zonei de locuit. 

Aceste aspecte conduc la creşterea cantităţii de 
deşeuri depozitate, reducerea 

perioadei de utilizare a depozitului existent şi a 
cantităţilor de deşeuri reciclabile. 
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Depozitarea necontrolată a gunoaielor de-a lungul 
pâraielor, râurilor, drumurilor, căilor ferate, în parcuri 
sau depozitarea provizorie în gropile de pe malul 
Jiului, impun amenajarea unui depozit ecologic pentru 
reziduurile urbane, în vederea reciclării acestora şi a 
reducerii poluării mediului (aer, apă, sol). 

Costurile de reconstrucţie ecologică a terenului ocupat 
de depozitul actual ridică valoarea investiţiei de 
realizare a depozitului ecologic de deşeuri. 

I.1.2.6. Resurse energetice 

Propunerea Comisiei Europene intitulată “Energie 
Inteligentă pentru Europa” reprezintă un document 
programatic, care pune în discuţie necesitatea unei 
acţiuni unitare şi coerente în direcţia intensificării 
preocupărilor vizând promovarea eficienţei energetice, 
utilizarea surselor regenerabile şi creşterea producerii 
de electricitate în co-generare. 

Efectele scontate sunt adoptarea unei strategii 
energetice pe termen mediu şi lung şi a unor scheme 
eficiente de producere şi consum de energie, 
fundamentate pe baze durabile. 

Printre obiectivele fundamentale ale programului 
“Energie Inteligentă pentru Europa”, se numară: 

• valorificarea potenţialului de ameliorare a 
eficienţei energetice, în condiţii de eficienţă 
economică, în scopul reducerii intensităţii 
energetice cu 1% pe an şi al atingerii ţintei 
privind reducerea consumului de energie cu 
18% în 2010, precum şi al reducerii emisiilor de 
bioxid de carbon până la nivelul a 40% din 
valoarea angajată de Uniunea Europeană la 
Kyoto, 

• creşterea la 22,1% din totalul producţiei de 
electricitate (2010), a cotei-părţi produse pe 
baza surselor energetice regenerabile, 

• creşterea sensibilă a producerii de electricitate 
în co-generare, eliminându-se astfel 
perspectiva unei creşteri suplimentare de 
emisii, estimate la 65 milioane tone de bioxid 
de carbon. 

Agreată de Comisia Europeană şi devenită document 
de bază la negocierile de aderare privind Capitolul 14 
“Energia”, Strategia naţională de dezvoltare 
energetică a României pe termen mediu 2001 – 2004 
are ca obiectiv principal “crearea unor pieţe eficiente 
de energie, a căror dezvoltare durabilă să fie realizată 

în condiţii de înaltă calitate şi siguranţă a alimentării cu 
energie, de utilizare eficientă a energiei şi de protecţie 
a mediului ambiant”. 

Se înregistrează astfel prima corelare directă între 
două concepte de bază: crearea unor pieţe de energie 
şi utilizarea eficientă a acesteia. 

Faptul că ulterior, pe parcursul lucrării, celor două 
concepte nu li s-a asigurat o tratare de aceeaşi 
anvergură, poate fi justificat de faptul că temele 
majore pe un orizont de timp scurt şi mediu proveneau 
cu preponderenţă din zona producerii, transportului şi 
distribuţiei de energie electrică şi mai puţin din zona 
sistemelor de alimentare centralizată cu căldură şi a 
consumului de energie. Dar structurarea acţiunilor stă 
mărturie că temele majore din domeniile menţionate 
urmau a fi tratate, pe larg, în abordări care astăzi, fie 
au fost finalizate, fie sunt pe cale de a deveni de o 
stringentă actualitate. 

În directă corelare cu obiectivul principal şi conform 
prioritătilor stabilite în baza previziunilor privind 
evoluţia macroeconomică (o rată anuală de creştere a 
cererii de energie de circa 2,5% şi o reducere anuală 
de circa 3% a energointensivităţii), Strategia naţională 
de dezvoltare energetică a României pe termen mediu 
2001 – 2004 prezintă în mod distinct, printre deciziile 
de risc minim în alegerea opţiunilor ce pot fi avute în 
vedere, pe cele vizând folosirea resurselor energetice 
regenerabile şi utilizarea eficientă a energiei. 

Stadiul actual 

Majoritatea centralelor termice din municipiul Târgu-jiu 
au fost puse în funcţiune în anii ’70-’80, echipamentele 
existente – cu puţine excepţii - fiind uzate, atât fizic cât 
şi moral. De exemplu, cazanele care echipează 
centralele termice necesită un volum mare de gaze de 
ardere şi, implicit, de combustibil, randamentul termic 
al acestora fiind cu mult inferior cazanelor moderne. 
Temperatura gazelor de ardere la evacuare trebuie să 
fie superioară temperaturii punctului de rouă acid 
pentru a evita coroziunea coşului, pierderile prin 
entalpia gazelor de ardere fiind de circa 10%. În cazul 
cazanelor moderne nu se mai impune această 
condiţie, ele fiind prevăzute cu drenarea condensatului 
strâns la baza coşului. 

De asemenea, datorită debranşărilor masive (au 
rămas numai 5.400 apartamente branşate în februarie 
2003 faţă de 22.300 iniţial) din ultima perioadă, 
centralele termice nu funcţionează la capacitate, 
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scăzând randamentul global al cazanului şi mărindu-
se emisia de noxe. 

Sistemele de preparare a apei calde menajere sunt 
surse importante de pierderi, agentul termic pentru 
încălzire şi apă caldă menajeră preparându-se în 
aceeaşi instalaţie de cazane, cu schimbătoare de 
căldură în contracurent şi boilere de volum mare 

pentru stocarea apei calde, prost izolate termic. 
Nesincronizarea între timpul de utilizare a apei calde 
menajere şi perioada de preparare a acesteia, poate 
conduce la pierderi prin răcirea apei stocate. În timpul 
verii, utilizarea cazanului la sarcini parţiale pentru 
prepararea apei calde menajere, conduce la 
randamente scăzute de funcţionare. 

 

Evaluarea capitalului natural - Analiza Swot 

Puncte tari Puncte slabe 
Concentraţiile poluanţilor gazoşi în atmosfera 
oraşului determinate în punctele de prelevare 

existente în cadrul sistemului de 
monitorizare, se situează sub limitele admise; 
Existenţa proiectului privind staţia de epurare; 

Achiziţionarea terenului şi Hotărârea 
Consiliului Local privind amenajarea unei 

platforme de depozitare a deşeurilor 
menajere; 

Începând cu anul 2000 Râul Jiu prezintă o 
îmbunătăţire evidentă, fiind încadrat în 

limitele categoriei I de calitate, în 
conformitate cu indicatorii analizaţi. 

Lipsa filtrelor la unităţile economice care deversează direct în atmosferă 
pulberi în suspensie şi sedimentabile; 

Insuficienţa drumurilor de centură pentru traficul greu din interiorul 
oraşului; 

Eficienţa redusă a staţiilor de preepurare la unele unităţi economice care 
evacuează direct în canalizare apele uzate conţinând suspensii solide, 

produse petroliere şi diverse substanţe chimice care împiedică 
mecanismul de autoepurare a apei. 

Capacitatea staţiei de epurare municipală este depăşită, fiind necesară 
finalizarea lucrărilor de retehnologizare; 

Poluarea Jiului prin evacuarea apelor uzate neepurate, provenind din 
zona industrială de nord; 

Lipsa unor perdele verzi de protecţie între sursele de poluare şi zonele 
de locuit; 

Dotarea spaţiilor verzi este sub necesar, iar mobilierul urban insuficient; 
Deficitul foarte mare al spaţiilor verzi publice: squaruri,grădini şi parcuri; 

Lipsa precolectării controlate a deşeurilor menajere în saci de plastic sau 
pubele pe apartamente şi gospodării, colectarea pe platforme amplasate 
necorespunzător, aprinderea acestora de către cetăţeni, cât şi ridicarea 

cu întârziere, în special în sezonul cald, crează un impact negativ asupra 
mediului şi cadrului zonei de locuit. Aceste aspecte conduc la creşterea 

cantităţii de deşeuri depozitate, reducerea perioadei de utilizare a 
depozitului existent şi reducerea cantităţilor de deşeuri reciclabile 

refolosite; 
Depozitarea necontrolată a gunoaielor de-a lungul pâraielor, râurilor, 

drumurilor, căilor ferate, în parcuri precum şi depozitarea provizorie în 
gropile de pe malul Jiului, impune amenajarea unui depozit ecologic 
pentru reziduurile urbane în vederea reciclării acestora şi a reducerii 

poluării mediului (aer, apă,sol). 
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I.2. EVALUAREA CAPITALULUI 
ANTROPIC 

I.2.1. Situaþia economicã 

I.2.1.1. Mediul de afaceri 

Situaţia economică a municipiului Târgu-jiu este 
strâns legată de cea a economiei naţionale, care se 
află într-o perioadă de restructurare şi de reforme. 
Economia municipiului Târgu-jiu este influenţată şi de 
specificul local: fiind o regiune minieră, mulţi agenţi 
economici din industrie s-au profilat pe activităţi legate 
de minerit. 

Evoluţia activităţii economice şi sociale din ultimii ani a 
influenţat dinamica înfiinţării societăţilor comerciale. 

La 31 martie 2003 erau înregistrate la Registrul 
Comerţului un număr de 3.650 de societăţi 
comerciale, 126 fiind societăţi pe acţiuni şi restul de 
3.522 societăţi cu răspundere limitată, la care se 
adaugă un numar de 485 de asociaţii familiale, 
persoane fizice şi liber profesionişti. 

Aceste societăţi comerciale sunt în proporţie de peste 
90% (3.533 societăţi) cu capital privat autohton, 25 
societăţi cu capital privat străin, 65 societăţi cu capital 
privat străin şi autohton şi 21 cu capital de stat integral 
sau mixt. 

Distribuţia firmelor după tipul capitalului investit 

Privat 
autohton 

Privat 
străin 

Privat 
străin şi 
autohton 

Integral de 
stat sau 

mixt 
Alte forme 

3.533 25 65 21 6 

3533

6 652521 stat sau mixt

integral străin

privat străin şi autohton

privat autohton

alte forme

 

Analizând situaţia agenţilor economici după tipul 
capitalului investit, se poate observa proporţia foarte 
mică a celor cu capital de stat sau mixt (sub 1%), dar 
şi a celor cu capital străin integral sau cu capital străin 
şi autohton ( 2,46 %). Totodată, capitalul societăţilor 
cu capital privat străin şi al celor cu capital privat străin 
şi autohton este de doar 14,85 miliarde lei, 
reprezentând doar 0,4% din totalul capitalului subscris 
de societăţile înregistrate la Registrul Comerţului. 

La 31.12. 2002, au depus bilanţ contabil un număr de 
3.181 de agenţi economici, cifra de afaceri totală 
realizată de aceştia fiind de 20.784.819.729 mii lei, 
creşterea faţă de anul 2001 fiind de doar 26,6 %, 
aproape egală cu indicele de creştere a inflaţiei pe 
anul 2002. Există un număr de aproape 1.000 agenţi 
economici care nu au desfăşurat activitate în anul 
2002. 

Cifra de afaceri realizată de agenţii economici în 
anul 2003 în funcţie de tipul capitalului agentului 
economic 

Tipul capitalului 
agentului economic 

Cifra de afaceri 
- milioane lei - 

Capital de stat 10.768 
Capital privat 10.012 
Capital mixt 4.486 

 

Distribuţia cifrei de afaceri realizate de societăţile 
comerciale în anul 2002 după tipul de capital 

49%

50%

1%
Capital privat
Capital de stat
Capital mixt
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32%

9%
18%

7%

34%

Industria prelucrătoare
Industria extractivă
Comerţ
Servicii
Alte activităţi

 
Din analiza cifrei de afaceri realizate de agenţii 
economici în anul 2002, se observă că aceia având 
capital de stat, deşi sunt într-un număr foarte mic (sub 
1 % din totalul agenţilor economici) au realizat o cifra 
de afaceri aproape egală cu cea realizată de agenţii 
economici cu capital privat. 

I.2.1.2. Analiza domeniilor de activitate după 
cifra de afaceri şi numărul salariaţilor 

Cel mai bine reprezentată în municipiul Târgu-jiu, atât 
ca cifră de afaceri cât şi ca număr de salariaţi, este 
industria prelucrătoare, urmată de industria 

extractivă (îndeosebi datorită sediului central al 
Companiei Naţionale a Lignitului, aflat în oraş). 

Astfel, la sfârşitul anului 2002, din cei 25.387 de 
salariaţi, 31,7% se aflau în industria prelucratoare 
(alimentară, textilă, prelucrarea lemnului, materiale de 
construcţii, construcţii maşini, etc.), 9,1 % în industria 
extractivă (extracţia cărbunelui, extracţia petrolului şi a 
gazelor naturale), 7% în construcţii, restul fiind 
angajaţi în comerţ 18,29 %, servicii 7,46%, activităţi 
financiar bancare, învăţământ, sănătate etc. 

Din totalul veniturilor raportate de agenţii economici în 
anul 2002, 35 % au fost realizate în industria 
prelucrătoare, 46 % în comerţ, 4 % de agenţii 
economici care au avut ca obiect de activitate prestări 
servicii, numai 2 % în industria extractivă, 5 % în 
construcţii, iar restul în alte ramuri de activitate. 

Veniturile cele mai mari au fost realizate de agenţii 
economici care lucrează în comerţ (46% din veniturile 
totale realizate la nivelul municipiului), deşi în această 
ramură de activitate sunt angrenaţi doar 18,2% din 
numărul total al salariaţilor, urmată îndeaproape de 
industria prelucrătoare (35,2% din veniturile totale), 
deşi în această ramură lucrează 54,4% din totalul 
salariaţilor. Se poate observa şi foarte slaba 
dezvoltare a prestărilor de servicii, agenţii economici 
din această ramură realizând doar 0,4% din totalul 
veniturilor, la un procent de 7,4 % din totalul 
salariaţilor. 

Structura veniturilor şi a salariaţilor pe principalele ramuri de activitate 

Venituri Salariaţi 
Ramura Valoare 

- milioane lei - 
Procent din total 

- % - Număr Procent din total 
- % - 

Agricultura 11,3 0.2 200 0,9 
Industria extractivă 120,3 2,7 493 2,2 

Industria prelucrătoare 
(alimentară, textilă, etc.) 1.523,9 35,2 11.715 54,4 

Construcţii 217,0 5,0 1.658 7,7 
Comerţ 1.993,3 46,0 3.937 18,2 

Hoteluri şi restaurante 70,4 1,6 641 2,9 
Transporturi 115,7 2,6 666 3,0 

Prestări servicii 20,2 0,4 1.606 7,4 
Alte ramuri 14,0 0,3 147 3,3 

TOTAL 4.324,6 100 % 21.515 100 % 
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Distribuţia agenţilor economici după domeniul de activitate, înregistraţi la Registrul Comerţului la 
31.12.2002 se prezintă astfel:  

Nr. 
crt. Domeniu de activitate Număr agenţi 

economici 
1 agricultură 60 
2 silvicultură şi exploatare forestieră 13 
3 industria extractivă 9 
4 industria alimentară şi a băuturilor 180 
5 industria textilă şi a produselor textile 12 
6 industria confecţiilor de îmbrăcăminte 40 
7 industria de prelucrare a lemnului 25 
8 industria celulozei, hârtiei şi cartonului 5 
9 edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi 30 

10 industria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale 12 
11 industria altor produse din minerale nemetalice 25 
12 industria metalurgică 19 
13 industria construcţiilor metalice şi a produselor de metal 51 
14 industria de maşini şi echipamente 8 
15 recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile 43 
16 construcţii 215 
17 vânzare, întreţinere, reparaţii auto, moto; comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule 155 
18 comerţ cu ridicata, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 433 
19 comerţ cu amănuntul (exclusiv autovehicule şi motociclete) 1.532 
20 hoteluri şi restaurante 215 
21 transporturi terestre şi prin conducte 107 
22 alte activităţi de servicii prestate, în principal, întreprinderilor 127 
23 activităţi recreative, culturale şi sportive 30 
24 realizarea de produse software, servicii informatice conexe 54 
25 sănătate şi asistenţă socială 67 
26 alte domenii de activitate 147 

 

I.2.1.3. Agricultura 

Suprafaţa agricolă totală a municipiului Târgu-jiu este 
de 9.333 ha, din care 1.379 sunt ocupate de păduri. 

Culturile agricole pretabile zonei municipiului Târgu-jiu 
sunt: porumb, grâu, orz, ovăz, legume, plante de 
nutreţ, vie şi pomi fructiferi. 

Majoritatea producţiei agricole fiind obţinută în 
gospodăriile individuale, cea mai mare parte a 
acesteia este destinată consumului propriu. Până la 
data de 31.12.2002 au fost eliberate un număr de 

2.925 titluri de proprietate, conform Legii fondului 
funciar nr. 18/1991. 

Modul de utilizare a suprafeţelor agricole: 

Arabil Păşuni, 
fâneţe Vii, livezi Păduri Neproductiv 

4.050 1.075 899 1.379 266 
 

Creşterea animalelor, ca şi producţia agricolă, au fost 
în scădere faţă de anii precedenţi, în special datorită 
posibilităţilor materiale reduse ale producătorilor 
individuali. 
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Efectivul de animale şi produse realizate la 
31.12.2002: 

Denumire Producţie realizată 
Bovine Capete 2.146 
Porcine Capete 6.058 
Ovine Capete 3.844 
Păsări Capete 605.147 

Producţia de carne Tone 2.998 
Producţia de lapte Hl. 32.499 
Producţia de ouă Mii buc. 59.250 

După cum se observă din distribuţia firmelor după 
obiectul de activitate, pe lângă producătorii individuali, 
60 de agenţi economici au ca obiect de activitate 
agricultura şi 13 silvicultura şi exploatările forestiere. 

Un avantaj pentru producătorii individuali îl constituie 
existenţa societăţilor din industria alimentară, care 
este destul de bine reprezentată în municipiul 
Târgu-jiu. 

 

 

Analiza Swot 

Puncte tari Puncte slabe 
Suprafaţa agricolă întinsă în Târgu-jiu şi localităţile 

învecinate; 
Condiţii pedo-climatice corespunzatoare pentru culturi de 

porumb, grâu, orz, ovăz, legume, plante de nutreţ, vie şi pomi 
fructiferi; 

Existenţa pieţelor de desfacere pentru produsele alimentare; 
Existenţa agenţilor economici care au ca obiect de activitate 

prelucrarea produselor agricole; 
Ataşament faţă de agricultură şi tradiţii, zona fiind cunoscută 

în trecut pentru creşterea animalelor. 

Suprafeţele agricole sunt fărâmiţate la diverşi producători 
individuali, ca urmare a aplicării Legii 18/1991; 

Lipsa iniţiativelor în domeniul agriculturii, a aptitudinii de 
asociere în domeniul producţiei şi a valorificării produselor 

agricole; 
Producţie scăzută în agricultură şi creşterea animalelor, 
datorită lipsei posibilităţilor materiale şi a mijloacelor de 

producţie, în special la producătorii individuali. 

 

I.2.1.4. Industria 

Agenţii economici din municipiul Târgu-jiu desfăşoară 
următoarele activităţi: fabricarea articolelor din cauciuc 
şi cauciuc regenerat, a sticlei şi articolelor din sticlă, 
prelucrarea lemnului şi producerea de mobilier, 
prelucrarea tutunului, fabricarea elementelor din 

beton, ciment, ipsos, a cărămizilor, ţiglelor şi altor 
produse pentru construcţii, fabricarea de elemente de 
dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, construcţii 
metalice, civile şi industriale, fabricarea maşinilor 
unelte, a produselor de morărit, a băuturilor, a 
produselor pentru hrana animalelor, a articolelor de 
confecţii, a produselor alimentare etc. 

180

5140
30

26

25
12

51 9
12

Industria alimentară şi a băuturilor
Industria construcţiilor metalice
Industria confecţiilor de îmbrăcăminte
Edituri, poligrafie
Producţia de mobilier
Industria de prelucrare a lemnului
Industria chimică 
Industria de prelucrare a cauciucului
Industria constructoare
Industria extractivă
Alte obiecte de activitate
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Cele mai reprezentative societăţi comerciale din 
industrie sunt: 

• SC Artego SA – fabricarea articolelor din 
cauciuc şi cauciuc regenerat 

• SC Star Glass SA – fabricarea sticlei şi 
articolelor din sticlă 

• SC Grimex SA – componente şi repararea 
utilajelor miniere 

• SC Rostramo SA – mobilier şi prelucrarea 
lemnului 

• SC Confecţia SA – ţesături din bumbac şi 
confecţii 

• SC Gorjpan SA – produse de panificaţie 

SC STAR GLASS SA are ca obiect de activitate 
fabricarea sticlei şi a articolelor de sticlă. În anul 2002 
a avut o cifră de afaceri de 149,6 miliarde lei la un 
număr de 949 de salariaţi, realizând venituri din export 
în valoare de 146,1 miliarde lei şi având relaţii 
comerciale cu firme din Franţa, SUA, Germania, 
Anglia, Spania, Grecia, Canada. 

SC CONFECŢIA SA are ca obiect de activitate 
fabricarea ţesăturilor din bumbac şi a confecţiilor. A 
realizat în anul 2002 o cifră de afaceri de 66,5 miliarde 
lei, având 860 de salariaţi. Veniturile provenite din 
export în acelaşi an s-au ridicat la 61,4 miliarde lei, iar 
partenerii de afaceri au fost firme din Italia, Anglia, 
Franţa, Germania. 

Întreprinderi mici şi mijlocii 

Pe lângă societăţile comerciale cu tradiţie, în 
municipiul Târgu-jiu desfăşoară activităţi industriale, 

de construcţie, transporturi şi prestări servicii circa 556 
de agenţi economici. Dacă avem în vedere 
capacitatea de producţie, numărul de salariaţi şi cifra 
de afaceri, numărul întreprinderilor mici şi mijlocii se 
reduce la 76. Aceste societăţi comerciale activează în 
următoarele domenii: 

• construcţii metalice: SC Eumeca SRL, SC 
Osiris Tex SRL, SC Penalco SRL, SC Solitara 
SRL 

• extracţia mineralelor pentru industria 
materialelor de construcţii: SC Etalon Prod 
Com SRL 

• fabricarea de articole de îmbrăcăminte: SC Wall 
Impex SRL, SC Zya Mode Impex SRL, SC 
Betina Prod SRL 

• fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse 
pentru construcţii: SC Vectra Impex SRL 

• fabricarea produselor alimentare: SC Andrexim 
SRL, SC Aprilia SRL, SC Cater SRL, SC Direct 
Com SRL, SC Panicris SRL 

• fabricarea produselor din lemn, plută şi nuiele: 
SC Timber Products Rosfinx SRL 

• fabricarea produselor de morărit, amidonului şi 
produselor din amidon: SC Anairo SRL, SC 
Ganedo Prod Exim SRL, SC Regal SRL 

• fabricarea articolelor din sticlă şi a sticlei: SC 
Nico Glass SRL, SC Soccer Com SRL, SC Topi 
New Glass Design SRL 

• producerea de motoare, generatoare, 
transformatoare electrice: SC Voncom Prod 
SRL 

• fabricarea articolelor din cauciuc: SC Cibcomec 
SRL, SC Gefco SRL, SC Oltip SRL 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 
Existenţa unor resurse naturale (cărbune, petrol, gaze 

naturale); 
Existenţa infrastructurii de producţie în diverse domenii; 
Vechi tradiţii în prelucrarea resurselor naturale existente; 

Număr relativ mare de I.M.M.-uri care au obiect de activitate 
în special industria prelucrătoare; 

Posibilitatea diversificării domeniului de activitate; 

Slaba capitalizare a întreprinderilor, în special a I.M.M.-urilor; 
Procent mare de societăţi comerciale care nu au desfăşurat 

activitate în anul 2002; 
Echipamente şi tehnologii de producţie învechite; 
Număr mic de I.M.M-uri cu activitate de producţie; 

Investiţii reduse de capital străin în economia locală; 
Adaptarea lentă a întreprinderilor la economia de piaţă. 
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I.2.1.5. Comerţ şi servicii 

Majoritatea agenţilor economici înregistraţi în 
municipiul Târgu-jiu au ca obiect de activitate comerţul 
(2120), conform tabelului următor: 

Nr. 
crt. Domeniu de activitate Număr agenţi 

economici 
1 comerţ cu amănuntul 1.532 

2 vânzare, întreţinere, reparaţii 
auto şi moto 155 

3 comerţ cu ridicata 433 
 

Distribuţia firmelor care au ca domeniu de 
activitate comerţul

433
155

1532

comerţ cu amănuntul
vânzare, întreţinere, reparaţii auto şi moto
comerţ cu ridicata

 
În Târgu-jiu nu există comercianţi de talie 
internatională (Metro, Carrefour, Billa), de aceea 
preţurile practicate sunt mai mari decat în alte oraşe 
din ţară, atât la produsele en gros cât şi la cele cu 
amănuntul. 

Sectorul prestărilor de servicii nu este suficient 
dezvoltat, în acest domeniu lucrând doar 7,4% din 
numărul total al salariaţilor din municipiu, majoritatea 

societăţilor comerciale din acest sector fiind 
microîntreprinderi. Repartiţia agenţilor economici care 
au ca obiect de activitate prestări servicii se prezintă 
conform tabelului următor: 

Nr. 
crt. Domeniu de activitate Număr agenţi 

economici 
1 hoteluri şi restaurante 215 
2 societăţi, transporturi 107 
3 turism 9 
4 poştă şi telecomunicaţii 12 
5 tranzacţii imobiliare 8 

6 realizarea de produse software şi 
servicii informatice 54 

7 alte activităţi 127 
 

Distribuţia firmelor care au ca domeniu de 
activitate prestări servicii

8

9

54

127

12

65

107

215

hoteluri şi restaurante
transporturi
privat străin şi autohton
turism
poştă şi telecomunicaţii
tranzacţii imobiliare
produse software şi servicii informatice
alte activităţi

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 
Existenţa spaţiilor de cazare şi a terenurilor pentru 

amenajarea zonelor de agrement; 
Potenţial turistic datorită patrimoniului cultural şi arhitectural, 

datinilor şi obiceiurilor 

Promovare turistică insuficientă; 
Slaba calitate a serviciilor prestate; 

Lipsa personalului calificat, în special în domeniul turismului. 
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I.2.1.6. Turismul 

Turismul în municipiul Târgu-jiu este o componentă 
importantă a vieţii social economice, având ca axă 
principală operele brâncuşiene recunoscute de 
UNESCO, cât şi celelalte obiective cultural istorice şi 
economice. 

Municipiul Târgu-jiu reprezintă Centrul Olteniei de sub 
munte situat la poalele munţilor Parâng şi Vulcan, la 
ieşirea din maiestosul defileu al Jiului. Râul Jiu îl 
străbăte aproape simetric de la Nord la Sud. Această 
aşezare îi conferă o conexiune naturală între Ardeal şi 
Ţara Românească. 

În apropierea municipiului Târgu-jiu, putem vorbi de 
existenţa a numeroase monumente istorice şi 
ansambluri bisericeşti din secolele XVII – XVIII, cât şi 
de obiective turistice (Muzeul etnografic Curtişoara la 
11 Km, Castrul Roman, Cheile Sohodolului, vestita 
Mânăstire Tismana şi Poiana Soarelui de la Padeş). 

Printre obiectivele turistice ale municipiului se află 
case memoriale, monumente şi ansambluri de artă 
plastică ridicate în memoria unor personalităţi ale 
locului, de importanţă naţională, care punctează 

momente sau evenimente însemnate din istoria 
municipiului cum sunt: Casa memorială şi statuia 
Ecaterina Teodoroiu, Statuia lui Tudor Vladimirescu, 
statuia lui Gheorghe Magheru, Tabăra de sculptură 
Constantin Brâncuşi, casa memorială Iosif Kober, 
casa Dimitrie Măldărăscu, etc. 

Prin realizarea lucrărilor hidrotehnice pe Jiu s-a creat 
o faleză de promenadă care însoţeşte râul de o parte 
şi de alta a sa. Trebuie amintit Parcul Municipal 
Târgu-jiu cu arbori exotici valoroşi, care adăposteşte 
celebrele opere Brâncuşiene – Poarta Sărutului, Aleea 
Scaunelor, Masa Tăcerii, ce se continuă cu Calea 
Eroilor până la Coloana Infinitului. 

Municipiul Târgu-jiu are o capacitate de cazare în 
hoteluri de 600 locuri, săli de conferinţe şi agrement 
care sunt adăpostite de Complexul hotelier Gorjul 
Târgu-jiu, Hotel Parc, Hotelul „Energeticianului”, Hotel 
Sport, Casa Tineretului etc. 

Toate acestea împreună cu obiectivele existente în 
municipiu, creează un potenţial însemnat pentru 
dezvoltarea turismului intern şi internaţional sub toate 
formele lui. 

Analiza Swot 

Puncte tari Puncte slabe 

Existenţa operelor marelui sculptor Constantin Brâncuşi. Înexistenţa unor terenuri de tenis performante, având în 
vedere potenţialul uman existent 

Aşezarea geografică ce permite legătura directă cu nordul 
ţării prin defileul Jiului şi cu localităţile situate pe partea de 

sud a Carpaţilor Meridionali 
Desfiinţarea Şcolii de arte şi meserii 

Distanţele reduse şi accesibilitatea maximă către obiective 
turistice din judeţul Gorj Nevalorificarea potenţialului turistic al lacurilor de acumulare 

Capacitatea de cazare, alimentaţie publică şi alte spaţii 
anexe necesare unei circulaţii turistice diversificate Lipsa unor programe de promovare a potenţialului turistic 

Existenţa municipiului la intersecţia Drumului European E79 
cu Drumul Naţional DN 67 şi trecerea râului Jiu prin mijlocul 

municipiului 
Inexistenţa unor pachete de servicii turistice 

Existenţa unor Agenţii de Turism 
Slaba legătură cu organismele acreditate la nivel naţional în 

vederea unei mai bune colaborări pentru valorificarea 
turistică a zonei. 

Existenţa unui traseu de motocros ce necesită reamenajarea, 
traseu ce poate fi introdus în circuitul competiţiilor naţionale  
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I.2.2. URBANISM ªI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

I.2.2.1. Infrastructura de utilităţi 

Alimentare cu apă potabilă: Sistemul de alimentare 
cu apă potabilă al municipiului are o lungime de 221,3 
Km din care 61,3 km reţele de aducţiune şi 160 km 
reţea de distribuţie şi asigură apa potabilă pentru 95 % 
din populaţia municipiului. Restul de 5% îşi asigură 
apa potabilă din fântâni individuale. Prin reţeaua 
centralizată se furnizează anual 11.400.000 metri cubi 
de apă, ceea ce înseamnă 118 metri cubi de apă pe 
locuitor. Această cantitate se asigură din surse de 
suprafaţă (din captările: Runcu, Şuşiţa Verde şi Vîja) 
respectiv sursa subterană Curtişoara – Iezureni (din 
cele 17 puţuri de mare adâncime). 

Starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă 
potabilă: 

Conductele de aducţiune apă potabilă au o stare 
tehnică bună, cu excepţia celor care preiau apa de la 
sursa Runcu, puse în funcţiune în perioada 1958 – 
1976, şi care prezintă porţiuni deteriorate. 

Conductele de transport de la staţia de tratare în 
reţeaua de distribuţie (cu diametre între Φ 350 mm şi 
Φ 700 mm) au o stare tehnică bună, cu excepţia a 
două conducte corodate pe anumite porţiuni. 

Reţeaua de distribuţie are conducte de dimensiuni 
cuprinse între Φ 40 mm şi 400 mm, montate începând 
cu anul 1946, şi provoacă dese defecţiuni datorită 
uzurii avansate. Pierderea estimată pe reţeaua de apă 
potabilă este de cca 25 %. 

Canalizarea menajeră şi pluvială: Sistemul de 
canalizare menajeră are lungimea de 67 Km, din care 
22 Km de canal colector principal, construit între anii 
1958 - 1999 şi deservind 60% din populaţie. În restul 
gospodăriilor, evacuarea apelor uzate se realizează în 
sistem propriu (fosă septică, bazin vidanjabil). 

Canalul colector principal (construit în anii 1970) nu 
poate prelua toată cantitatea de apă, iar cca. 10 Km 
conducte de canalizare menajeră prezintă probleme, 
necesitând o remediere totală. 

Apele uzate sunt preluate de staţia de epurare a 
oraşului, cu o treaptă mecanică şi una biologică, 

dimensionată pentru un debit de 500 l/s, fiind 
necesară mărirea urgentă a capacităţii staţiei la 1.000 
l/s. 

Sistemul de canalizare pluvială are o lungime de 55 
Km şi deserveşte cca 50 % din oraş. Lipsa reţelei de 
canalizare centralizată în unele zone ale oraşului 
contribuie la poluarea solului şi a apelor subterane. 
Comunicarea, pe anumite porţiuni, între canalizarea 
menajeră şi canalizarea pluvială duce la mărirea 
volumului de apă uzată care ajunge la staţia de 
epurare. Pe de altă parte, apele uzate ajung în 
canalizarea pluvială şi de acolo direct în râul Jiu. 

Agentul termic: 

Încălzirea blocurilor din cartierele de locuit este 
asigurată de 30 de centrale termice de cvartal şi 4 
microcentrale de bloc, toate funcţionând cu gaz 
metan. Consumul de gaze pentru centralele termice a 
fost în anul 2002 de 18 milioane metri cubi. 

Reţeaua de termoficare are o lungime de 50 Km, 
deservind un număr de 22.300 apartamente, instituţii 
de învăţământ, clădiri social – culturale şi sedii de 
agenţi economici. Pentru contorizarea agentului termic 
sunt montate un număr de 20 contori la centralele 
termice de cvartal şi 75 contori la blocuri. 

Locuinţele individuale sunt alimentate cu gaz metan. 
Lungimea reţelei de distribuţie a gazelor naturale este 
de 186 Km, iar consumul oraşului de cca. 100 
milioane mc/an. Consumatorii sunt în număr de 
42.034 consumatori casnici, 70 Asociaţii de proprietari 
şi 1.034 consumatori comerciali. 

Infrastructura rutieră şi de transport 

Reţeaua de drumuri a municipiului este formată din 
227 străzi, având o lungime totală de 158 Km. 
Drumurile asfaltate reprezintă 47,7 % din total, cele 
betonate 15,2 %, cele balastate sau pietruite 34 % iar 
cele nemodernizate (din pământ) 3,1 %. Starea lor 
tehnică se prezintă astfel: foarte bună – 5,2 %, bună – 
9,5 %, satisfăcătoare – 36,8 %, rea – 42,6 %, critică – 
5,9 %. 

Situaţia parcărilor este deficitară. Cele 2.625 locuri de 
parcare sunt insuficiente pentru parcul de maşini 
existent. 

Municipiul Târgu-jiu este traversat de două drumuri 
naţionale: DN 66 (Filiaşi - Simeria) şi DN 67 (Drobeta 
Turnu Severin - Râmnicu Vâlcea) precum şi de calea 
ferată în direcţia Petroşani. 
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Transportul în comun se face pe un număr de 6 trasee 
cu 15 autobuze şi 2 linii duble de troleibuz cu o 
lungime de 15 Km cu 17 troleibuze. 

48%

15%

34%

3%
Drumuri asfaltate

Drumuri betonate

Drumuri balastate
sau pietruite

Drumuri
nemodernizate

 
Energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică este asigurată din 
reţeaua naţională. 

Un număr de 31.759 persoane fizice şi 1.988 
persoane juridice au încheiat contracte cu SC 
Electrica SA. Consumul total anual este de 
151.299.000 KWh, iar consumul mediu anual la 
abonaţii persoane fizice este de 1167 KWh. 

Telecomunicaţii 

Telefonie fixă – 23.573 persoane fizice şi 1.237 
persoane juridice au încheiat contracte cu SC 
Romtelecom SA. Din punctul de vedere al telefoniei 
mobile, teritoriul municipiului este acoperit de antenele 
a 4 companii (Conex, Orange, Cosmorom, Zapp). 

Concluzii 

• Sistemul de alimentare cu apă potabilă al 
municipiului este în general mulţumitor. 
Calitatea apei este apreciată ca fiind peste 
media pe ţară. 

• Procentul de populaţie deservită de acest 
sistem se află în creştere continuă. 

• Pierderile înregistrate se elimină treptat prin 
reparaţiile, înlocuirile de conducte şi montarea 
de contori, dar necesită fonduri însemnate. 

• Canalizarea menajeră acoperă o suprafaţă mai 
redusă decât sistemul de alimentare cu apă 
potabilă. Staţia de epurare a apelor uzate este 
nesatisfăcătoare din punct de vedere al 
capacităţii, motiv pentru care se impune 
mărirea capacităţii acesteia. În zonele lipsite de 
canalizare menajeră se apelează la soluţii 
locale de evacuare a apelor uzate. 

• Furnizarea agentului termic prin centralele 
termice de cvartal şi cele de bloc se desfăşoară 
în bune condiţii, pe viitor avându-se în vedere 
montarea de noi centrale la blocurile care sunt 
capete de reţele. 

• Structura stradală este în stare 
nesatisfăcătoare, necesitând reparaţii curente 
şi modernizări. 

• Sistemul de telefonie funcţionează bine. 
Centrala telefonică satisface necesităţile 
actuale ale municipiului. 

• Reţeaua de alimentare cu energie electrică 
deserveşte toată populaţia municipiului şi nu 
prezintă nici un fel de probleme. 

Analiza Swot 

Puncte tari Puncte slabe 

Sistemul de alimentare cu apă potabilă deserveşte majoritatea 
gospodăriilor şi instituţiilor. 

O parte din conductele de aducţiune şi cele de transport 
prezintă porţiuni deteriorate care trebuie înlocuite, precum şi 
refacerea protecţiei acestora în zonele deteriorate de viituri. 

Calitatea apei potabile este bună. Conductele de distribuţie, vanele şi robineţii prezintă dese 
defecţiuni, necesitând înlocuiri ale acestora. 

Cantitatea de apă potabilă disponibilă satisface necesităţile 
municipiului. 

Staţia de tratare a apei are probleme la bazinele de 
înmagazinare, decantoare, filtre şi staţia de pompe, necesitând 

executarea unor lucrări de reparaţie capitală. 
Canalizarea menajeră este subdimensionată şi nu acoperă 

toate zonele. Canalizarea menajeră deserveşte 60% din populaţie. 
Funcţionarea înecată a canalizării în unele zone (ca str. Tudor 
Vladimirescu, str. Unirii, str. 1 Decembrie) şi pierderi pe reţea. 
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Puncte tari Puncte slabe 

Canalul colector principal menajer nu poate prelua toată 
cantitatea de apă. Există un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea reţelei de 

canalizare. 
Macerarea tuburilor în unele zone, fiind necesară înlocuirea lor. 

Subdimensionarea staţiei de epurare, fiind necesară mărirea 
urgentă a capacităţii acesteia. Există un studiu de fezabilitate pentru modernizarea şi 

retehnologizarea staţiei de epurare a apei uzate. 
Comunicări între canalizarea menajeră şi cea pluvială. 

Încălzirea blocurilor de locuinţe se face de către centralele de 
cvartal, microcentrale de bloc şi centrale termice de 

apartament. 

Ca urmare a debranşărilor, Centralele Termice nu funcţionează 
la întreaga capacitate, impunându-se redimensionarea 

acestora şi realizarea de microcentrale de bloc. 
Reţeaua stradală este majoritar în stare proastă, necesitând 

reparaţii şi modernizări, inclusiv trotuarele. 
Numărul parcărilor este insuficient. 

Municipiul este tranzitat de două drumuri naţionale şi de calea 
ferată. 

În unele situaţii, traficul greu se face prin zone de locuit. 
 

I.2.2.2. Construcţii, terenuri 

Pe teritoriul municipiului sunt 32.138 locuinţe, dintre 
care 22.000 în 504 blocuri colective (Parter + 3, Parter 
+ 10 etaje). Restul de 10.138 sunt case particulare. 
Majoritatea lor sunt situate în Târgu-jiu – 8.416, iar 
restul în localităţile componente ale municipiului 
(Dragoeni, Iezureni, Bârseşti, Polata, Ursaţi, Slobozia 
şi Romaneşti) şi au regimuri de înălţime P şi P+1 etaj. 
Suprafaţa locuibilă este de 1.157.589 mp. Procentul 
mediu de ocupare al terenului (POT) este de 30%. 
Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de 0,3 
– 0,9. În conformitate cu P.U.G. şi P.U.Z. – uri, 
intravilanul s-a extins, existând posibilitatea de a mări 
zonele de locuit, construindu-se noi cartiere: 

Dumbrava Şişeşti, Panduraşul, Panduri Est şi 
Iezureni. 

Compania Naţională a Lignitului Oltenia a construit în 
partea de SE a municipiului cartierul Primăverii în 
zona Vărsături, pentru locuitorii strămutaţi din zonele 
miniere ale judeţului. 

Categoriile de folosinţă 

Din suprafaţa totală de 10.255,71 ha a teritoriului 
administrativ al municipiului, terenul agricol ocupă 
6.801,86 ha, iar intravilanul 3.878,36 ha. 

Blocurile prezintă o serie de probleme, fiind necesară 
realizarea unor şarpante pentru eliminarea deselor 
reparaţii la terasele existente şi refacerea faţadelor 
prin îmbunătăţirea plasticii arhitecturale, realizarea de 
tencuieli şi zugrăveli curente. 
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Concluzii 

• Starea clădirilor de locuit este în general bună, 
cu excepţia teraselor şi faţadelor blocurilor. 

• În domeniul public al municipiului Târgu-jiu 

există terenuri libere pentru închiriere şi 
concesionare. 

• Este necesară realizarea unui studiu de 
circulaţie pentru fluidizarea traficului şi 
redimensionarea căilor rutiere. 

Analiza Swot 

Puncte tari Puncte slabe 
Majoritatea terenurilor agricole au fost retrocedate 

proprietarilor, în conformitate cu Legea Fondului funciar. 
Numărul locurilor de joacă este redus, fiind necesară 

amenajarea unor noi spaţii. 
Marea majoritate a locuinţelor se află în proprietatea 

cetăţenilor. Localităţile judeţului au un aspect semiurban. 

În ultimii 2 ani, Primăria Târgu-jiu a construit locuri de joacă 
în valoare totală de 1.300.000.000 lei. 

Traficul rutier este dificil, fiind necesară fluidizarea acestuia, 
redimensionarea căilor rutiere, realizarea sau modernizarea 

unor centuri de circulaţie pentru transportul greu. 

Există un stadion municipal de fotbal. Modernizarea platformelor gospodăreşti, având în vedere 
densitatea blocurilor şi colectarea selectivă a deşeurilor. 

A fost elaborat P.U.Z. pentru Ansamblul Monumental „Calea 
Eroilor”. Starea proastă a teraselor şi faţadelor blocurilor. 

 

I.2.2.3. Patrimoniu cultural 

Lista monumentelor situate pe teritoriul municipiului 
Târgu-jiu este prezentată în acest studiu. Marea lor 
majoritate se află într-o stare de întreţinere mediocră, 
necesitând lucrări de consolidare şi restaurare. 

Printre monumente se numără “Calea Eroilor ” opera 
marelui sculptor Constantin Brâncuşi. Ansamblul, - 
declarat bun de utilitate publică de interes naţional - 

este alcătuit din Coloana fără Sfârşit, Poarta Sărutului, 
Masa Tăcerii şi Aleea Scaunelor. 

Concluzii 

În municipiul Târgu-jiu există monumente şi 
ansambluri monumentale de interes naţional, însă 
degradarea avansată a lor necesită lucrări de 
restaurare. 

Analiza Swot 

Puncte tari Puncte slabe 
Marea majoritate a monumentelor şi caselor memoriale se 

află într-o stare de întreţinere mediocră, necesitând lucrări de 
consolidare, restaurare. Există valori de interes naţional precum Ansamblul 

monumental „Calea Eroilor” al marelui sculptor Constantin 
Brâncuşi. Necesitatea realizării lucrărilor de restaurare a monumentelor 

într-un sistem centralizat, cu sus- 
ţinerea financiară a proprietarilor. 
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I.3. EVALUAREA CAPITALULUI 
SOCIAL 

I.3.1. Populaþia ºi forþa de muncã 

Din datele centralizate în urma recensământului din 
anul 2002 au rezultat următoarele: 
Populaţia Municipiului Târgu-jiu este de 96.641 
persoane. Din total populaţie, 47.615 reprezentau 
sexul masculin (49,27%), iar 49.026 persoane sexul 
feminin (50,73%). 
Populaţia activă era de 43.898 persoane (23.511 
bărbaţi şi 20.287 femei, respectiv 39.378 persoane 
populaţie ocupată şi 4.520 persoane populaţie 
neocupată). 
Populaţia inactivă însuma 52.743 persoane, fiind 
formată din elevi, studenţi, pensionari, persoane 
casnice şi persoane întreţinute; din total, 24.104 erau 
de sex masculin (45,70%) şi 28.639 de sex feminin 
(54,30%). 
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Structura etnică a populaţiei: ponderea mică a altor 
etnii nu duce în municipiul Târgu-jiu la o diversitate 
culturală cu potenţial conflictual. 

Structura pe naţionalităţi înregistrată la recensământul 
din 2002 se prezenta astfel: 

Total locuitori 96.641 
Români 93.546 
Rromi 2.916 

Maghiari 85 
Germani 30 

Ucrainieni 5 
Sârbi 5 
Evrei 2 
Tătari 2 

Slovaci 6 
Ruşi 3 
Saşi 1 

Bulgari 2 
Croaţi 2 
Greci 3 

Sloveni 4 
Italieni 2 
Chinezi 3 
Albanezi 4 

Slavi 1 
Ceangăi 1 

Alte naţionalităţi 18 
 
Pe domenii de activitate, forţa de muncă se împărţea 
astfel: 
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Analiza Swot 

Puncte tari Puncte slabe 
-Orientarea activităţii către cerinţele clienţilor, prin 

implementarea programelor de ocupare a forţei de muncă; 
-Sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

prin: 
-Înscrierea lor în evidenţă; 

-Facilitarea accesului la locurile de muncă vacante. 
-Acordarea serviciilor specializate pe care AJOFM le oferă în 

vederea dobândirii statutului de persoană ocupată. 

-Creşterea numărului de persoane disponibilizate prin 
concedieri colective; 

-Creşterea numărului absolvenţilor peste 18 ani proveniţi din 
instituţii de ocrotire socială care nu au o calificare; 

-Specializarea disponibilizaţilor într-un singur domeniu, de 
cele mai multe ori incompatibil cu cerinţele pieţei de ocupare 

a forţei de muncă, fiind necesară recalificarea acestora. 
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I.3.2. Sãnãtatea populaþiei 

Instituţiile de ocrotire a sănătăţii din municipiul 
Târgu-jiu acoperă necesarul de asistenţă medicală, 
atât pentru populaţia oraşului, cât şi pentru o bună 
parte din populaţia judeţului. 

Spitalul Judeţean 
Număr de secţii 24 
Număr de paturi 1.111 
Număr medici 205 

Număr alt personal sanitar 30 
Număr personal medico-sanitar 633 
Număr personal auxiliar sanitar 243 

Număr personal TESA 54 
Număr personal muncitori 147 

Unitate ambulatorie 
3 Farmacii cu circuit închis 

6 Dispensare medicale şcolare 
6 Creşe 

105 Cabinete medicale individuale de familie şi 
stomatologice 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă, cu 93 ambulanţe 
 

Natalitatea, sporul natural, mortalitatea infantilă şi 
mortalitatea generală au avut o evoluţie care poate fi 
urmărită în tabelul următor: 

Indicator 2001 
(‰) 

2002 
(‰) 

31.03.2003 
(‰) 

Natalitate 8,7 9,4 8,8 
Spor natural 2,0 3,1 2,6 

Mortalitate infantilă 16,0 13,3 8,0 
Mortalitate generală 10,7 11,0 11,4 

Nu s-au înregistrat cazuri de mortalitate maternă în 
anii 2001, 2002 şi 2003. 

Incidenţa bolilor infecţioase şi parazitare declarabile 
se încadrează în indicatorii la nivel de ţară, 
neînregistrându-se evenimente deosebite. 

În ultimii trei ani nu s-au înregistrat epidemii hidrice, iar 
secţiile de pediatrie nu au comunicat înregistrarea 
cazurilor de nethemoglobinimie infantilă, generată de 
apele din fântâni. 

Totuşi, ca urmare a existenţei în apropierea zonelor 
populate a unor unităţi industriale poluante, se menţin 
factori de disconfort şi risc sanitar, fapt demonstrat 
prin investigaţiile efectuate în rândul cetăţenilor şi prin 
sesizările înregistrate la Direcţia de Sănătate Publică. 

Acţiunea factorilor de mediu asupra sănătăţii este 
foarte diversă. Atunci când intensitatea poluării este 
mare, acţiunea asupra organismelor este imediată. 
Cel mai frecvent însă, acţiunea factorilor de mediu are 
intensitate redusă, determinând o acţiune cronică, de 
durată, cuantificarea efectului fiind greu de evaluat. 
Poluarea atmosferei produce în primul rând afecţiuni 
la nivelul aparatului respirator. 

Morbiditatea prin afecţiuni influenţate de poluarea 
aerului a fost urmărită în zonele adiacente unor surse 
mari poluatoare, respectiv SC LAFARGE ROMCIM SA 
Tg. Jiu (zonele Târgu-jiu, Dăneşti, Băleşti). 

Din datele transmise de D.S.P. Gorj - Compartimentul 
Igiena Mediului Ambiant, reiese că în anul 2002 
comparativ cu anul 2001, nu s-au înregistrat creşteri 
ale morbidităţii prin afecţiuni respiratorii în zona 
expusă. Cele mai afectate segmente de populaţie sunt 
cele extreme, respectiv copiii şi bătrânii. 

De asemenea, se poate concluziona că vârsta 
infantilă este mai predispusă la afecţiuni acute, în timp 
ce vârsta adultă este caracterizată în special de faza 
cronică a afecţiunilor în cauză. 

 

Analiza Swot 

Puncte tari Puncte slabe 
-Forţă de muncă excedentară în domeniul sanitar (medici şi 

cadre medicale cu studii medii); 
-Comunicare între factorii implicaţi: politic, comunitate, 

tehnicieni; 
-Stimularea şi recunoaşterea specialiştilor; 

dezvoltarea infrastructurii urbane necesare, cu cheltuieli proprii; 

-Poluarea apei şi solului, ceea ce poate duce la afectarea 
sănătăţii populaţiei; 

-Venituri mici în domeniul sanitar (sub media pe municipiu); 
-Venituri limitate ale populaţiei, imposibilitatea achiziţionării 

medicamentelor necesare; 
-Comunicare slabă în interiorul instituţiilor sanitare; 
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Puncte tari Puncte slabe 

-Sponsorizări pe proiecte municipale în ideea integrării în 
comunitate; 

-Imagine pozitivă a profesionistului local(medic, asistent 
medical, personal tehnico-economic); 

-Indicatori de eficienţă sanitară realizaţi peste media pe tară. 

-Insuficienta dotare cu aparatură medicală de înaltă 
performanţă a unităţilor sanitare, ca urmare a deficitului de 

fonduri; 
-Lipsa de fonduri pentru executarea lucrărilor de reparaţii 

(capitale şi curente) la clădirile în care îşi desfăşoară activitatea 
unităţile sanitare. 

 

I.3.3. Asistenþa socialã 

Serviciile de asistenţă socială la nivelul Primăriei 
Municipiului Târgu-jiu sunt: 

• ajutoare sociale 
• facilităţi prin legi speciale 
• cămine de zi pentru bătrâni (Clubul vârstei a III-a) 
• ajutoare băneşti de urgenţă. 

În anul 2002, beneficiarii de ajutoare sociale au fost în 
număr de 2.575 familii, pentru care s-au cheltuit 
2.475.466 mii lei, iar la 31 martie 2003 se înregistrau 
838 familii beneficiare, costul ajutoarelor sociale la 
această dată fiind de 819.676 mii lei. 

Persoanelor care au beneficiat de ajutor social li s-au 
acordat şi sume pentru lemne de foc astfel: 

• noiembrie, decembrie 2002 – 41.400 mii lei 
• ianuarie, februarie, martie 2003 – 50.700 mii lei 

În ceea ce priveşte subvenţionarea agentului termic, 
pentru lunile noiembrie şi decembrie 2002 s-a cheltuit 

suma de 1.561.351 mii lei, iar pentru perioada 
ianuarie, februarie şi martie 2003, suma de 3.050.014 
mii lei. 

În cadrul Cantinei de Ajutor Social, în cursul anului 
2002 au servit masa un număr mediu de 402 
persoane, iar până la data de 31.03.2003, un număr 
mediu de 325 persoane. 

Pentru persoanele cu handicap grav se poate 
menţiona următoarea statistică: 

• număr persoane: 
- 31.12.2002 – 323 asistenţi personali (163 

pentru adulţi, 160 pentru copii) 
- 31.03.2003 – 332 asistenţi personali (240 cu 

contract, 92 reprezentanţi legali – 74 pentru 
adulţi, 18 pentru copii) 

• sume plătite: 
- 31.12.2002 – 846.032.006 mii lei 
- 31.03.2003 – 850.649.643 mii lei contract, 

167.144.593 mii lei indemnizaţii 

Analiza Swot 

Puncte tari Puncte slabe 
-Permanenta colaborare cu AJOFM; 

-Organizarea de către AJOFM a cursurilor de calificare în 
diferite domenii. 

-Lipsa calificării necesare încadrării într-o activitate 
economică; 

-Lipsa locurilor de muncă. 

-Existenţa unei propuneri de proiect pentru serviciile 
specializate la domiciliu sau in centre de zi pentru persoanele 

cu handicap. 

-Lipsa unui centru amenajat şi dotat corespunzător pentru 
desfăşurarea unor activităţi de recuperare a handicapului şi 

activităţii zilnice de educaţie şi recreere pentru copiii şi 
persoanele cu handicap. 
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I.3.4. Educaþia 

Pentru anul şcolar 2002-2003, la nivelul municipiului 
Târgu-jiu funcţionează următoarele unităţi de 
învăţământ: 

Denumire Număr 
Grădiniţe 32 
Şcoli 14 
Licee 3 

Colegii 5 
Şcoli speciale 1 

Scoli profesionale 1 
Şcoli postliceale 1 

Cluburi şcolare sportive 2 
482 săli de clasă 

112 laboratoare şcolare 
9 internate, cu 1.896 paturi 

 

Numărul copiilor şi elevilor înscrişi în procesul de 
învăţământ în municipiul Târgu-jiu: copii cuprinşi în 
grădiniţe - 2.821; elevi clasele I-IV – 4.448; elevi 
clasele V-VIII – 5.679; elevi liceu – 8.734; elevi şcoală 
profesională + complementară – 2.399; elevi 
învăţământ special – 272; copii în cluburi şcolare 
sportive – 512; 

Personalul din învăţământ: posturi personal didactic – 
1.548; posturi personal didactic auxiliar – 88; posturi 
personal nedidactic – 376. 

Evoluţia numărului copiilor înscrişi în grădiniţe, al 
numărului elevilor din şcoli şi al studenţilor poate fi 
observată în graficul următor: 
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În Municipiul Târgu-jiu există atât unităţi de învăţământ 
profesional sau cu profil industrial, cât şi unităţi cu 
forme de învăţământ vocaţional - Liceul de Muzică, 
Liceul Teologic, Liceul Economic. 
Învăţământul universitar se desfăşoară la 
Universitatea „Constantin Brâncuşi”, universitate de 
stat (înfiinţată în anul 1992) şi Universitatea „Jiul de 
Sus”, universitate particulară. 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” funcţionează cu 
următoarele facultăţi: Facultatea de inginerie, 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe 
Juridice şi Administrative şi Colegiul Universitar. 
Universitatea deţine un campus universitar în 
Complexul Studenţesc „Debarcader” (hotel, 
restaurant, terenuri de sport, piscină, sală de sport) şi 
o cabană la Rânca. 
Universitatea „Jiul de Sus” s-a înfiinţat în anul 1999. 
În cadrul universităţii funcţionează: Facultatea de 
Drept, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, Colegiul Institutori şi Şcoala 
Postliceală cu secţiile: contabilitate şi gestiune 
financiară şi asistenţă medicală generală. 

Analiza Swot 

Puncte tari Puncte slabe 
-Introducerea informaticii şi a limbilor străine începând din 

clasele primare. 
-Deficit de cadre didactice specializate în domeniul 

informaticii şi al limbilor străine. 

-Programe şcolare revizuite. 
-Densitatea programei în raport cu numărul de ore repartizat; 
-Existenţa mai multor manuale la aceeaşi materie, ceea ce 

duce la pregătirea "inegală" a elevilor. 
-Dorinţa părinţilor de a-şi trimite copiii la şcoală; 

-Conştientizarea de către părinţi a faptului că educaţia 
şcolară este un factor important în evoluţia viitoare a copiilor; 

-Existenţa unei baze de date privind copiii şcolarizaţi, cei 
neşcolarizaţi şi cei care au abandonat şcoala. 

-Părinţii nu au suport financiar pentru a-şi trimite copiii la 
şcoală. 
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Puncte tari Puncte slabe 

-Şcolile oferă consultanţă privind cariera. -Lipsa perspectivei de realizare la mulţi elevi, din cauza 
greutăţilor economice. 

-Strategiile didactice sunt alese în conformitate cu resursele 
disponibile. -Material didactic vechi şi insuficient. 

 

I.3.5. Cultura ºi artele 

Din punct de vedere cultural, în municipiul Târgu-jiu 
există numeroase posibilităţi de participare la 
evenimente artistice organizate ocazional sau 
permanent. 

• Există, de asemenea, instituţii de cultură care 
pot oferi populaţiei servicii culturale diverse. 
Putem enumera: 

• Biblioteca Judeţeană Christian Tell, Secţia de 
Artă (Casa Keber), Secţia copii şi Filiala 
Victoria, cu un număr de 277.279 volume la 1 
ianuarie 2003 şi 16.397 cititori. 

• Muzeul Judeţean “Alexandru Ştefulescu”, cu 
următoarele secţii specializate: Secţia de 
Istorie, Secţia de Etnografie de la Curtişoara, 
Secţia de Artă şi Casa memorială Ecaterina 
Teodoroiu. 

• Cu o veche tradiţie şi un bogat material istoric 
şi etnografic, Muzeul Judeţean Gorj 
funcţionează pe str. Griviţei, având în 
patrimoniu 24.511 de obiecte referitoare la 
„Istoria Gorjului” strânse, cercetate şi prelucrate 
printre alţii şi de istoricul Al. Ştefulescu. 

• Secţia de Artă funcţionează în clădirea din 
Parcul Municipal, unde sunt expuse cele 1.308 
obiecte de artă. 

• Casa de Cultură a Sindicatelor: construită din 
anii '70, dispune de o sală de spectacole cu 
700 locuri, o sală de reuniuni, o sală de 
conferinţe, o bibliotecă şi încăperi destinate 
activităţii în cercuri de creaţie 

• Şcoala Populară de Artă (1972), care oferă 
copiilor şi tinerilor posibilitatea desfăşurării unor 
activităţi multiple. 

• Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Gorj. 
• Ansamblul Artistic Profesionist "Doina Gorjului". 

• Activitatea de cinematografie se desfăşoară în 
sala cinematografului „Victoria” – 450 locuri, 
sala Casei de Cultură a Sindicatelor – 600 
locuri şi „Teatrul de Vară” – 1 400 locuri. 

• Instituţiile muzicale reprezentative ale 
municipiului Târgu-jiu sunt Ansamblul Artistic 
Profesionist „Doina Gorjului”, Orchestra Lyra 
Gorjului şi Asociaţia Culturală “Armonia”. Pe 
lângă aceste instituţii de cultură îşi desfăşoară 
activitatea Fundaţia „Constantin Brâncuşi”, 
Fundaţia culturală „Christian Tell” şi Asociaţia 
culturală „Columna”. 

• Ca monumente cu valoare memorială se pot 
enumera: Ansamblul Monumental Calea 
Eroilor, care cuprinde operele realizate de 
Constantin Brâncuşi (Coloana fără Sfârşit – 
1937, Poarta Sărutului – 1938, Masa Tăcerii– 
1938, Aleea Scaunelor), bustul istoricului 
Alexandru Ştefulescu (1940), monumentul Gl. 
Gheorghe Magheru, bustul Gl. Ion Culcer, 
bustul dr. D. Culcer, Ceasul solar polonez – 
1940, monumentul funerar al tipografului N.D. 
Miloşescu, mormântul lui Grigore Iunian, 
mormintele refugiaţilor polonezi, statuia lui 
Constantin Brâncuşi, mausoleul eroinei 
Ecaterina Teodoroiu, monumentul lui Tudor 
Vladimirescu, crucea de piatră din str. 23 
August (1779), podul vechi de peste râul Jiu, 
fântâna Sâmboteanu ( sec. XVIII). 

• În anul 1938, Liga Femeilor Gorjene, condusă 
de Arethia Gh. Tătărăscu, dona Primăriei 
oraşului Târgu-jiu operele sculptorului 
„Constantin Brâncuşi”. 

• Teatrul Dramatic Elvira Godeanu: inaugurat 
oficial la 26 octombrie 2002, dispune de o sală 
modernă, unde se desfăşoară o serie de 
evenimente culturale. Anul 2003 a fost marcat 
de manifestările prilejuite de sărbătorirea a 10 
ani de la înfiinţarea teatrului târgujian şi a zilelor 
"Elvira Godeanu", ediţia a III-a. 
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Analiza Swot 

Puncte tari Puncte slabe 
-Cu o veche tradiţie şi cu un bogat şi valoros material 

istoric şi etnografic, Muzeul Judeţean are în patrimoniu un 
număr considerabil de obiecte referitoare la Istoria 

Gorjului; strânse, cercetate şi prelucrate de-a lungul 
timpului de specialişti. 

- Pentru desfăşurarea în condiţii normale şi de securitate, 
sunt necesare o serie de dotări, reparaţii. 

-Organizarea de către Biblioteca Judeţeană, în colaborare 
cu alte instituţii, a unor manifestări cu caracter naţional sau 

interjudeţean de anvergură, cum ar fi: 
Festivalul naţional de literatură "Tudor Arghezi", care 

stimulează creaţia tinerilor şi interesul pentru valorificarea 
operei poetului, prozatorului şi publicistului T.Arghezi; 

-Festivalul internaţional de folclor; 
-"Brâncuşiana"; 

-"Eminesciana" - simpozion organizat cu elevii de liceu; 
-Festivalul interjudeţean "Al.Calotescu-Neicu"; 

-Atelierul naţional de poezie "Serile la Brădiceni". 

Resurse financiare reduse pentru: 
-suportarea cheltuielilor privind dreptul de autor cuvenit 

pentru eseurile şi comunicările susţinute; 
-achiziţionarea tuturor titlurilor consacrate lui Brâncuşi; 

-achiziţionarea lucrărilor; 
-programul de susţinere a lecturii în localităţile componente 

Târgu-jiului. 
-Insuficienţa spaţiilor necesare derulării activităţilor; 

-Lipsa din dotare a mobilierului; 
-Lipsa evidenţei fondului de carte în sistem informatizat. 

 

 

I.3.6. Culte 

Pe teritoriul municipiului Târgu-jiu sunt amplasate 17 
obiective de cult, din care 2 sunt recent construite 
(Biserica Spital şi Biserica 9 Mai). 

În cadrul unităţilor de cult îşi desfăşoară activitatea: 1 
protopop, 20 preoţi, 2 cântăreţi, 1 contabil, 1 secretar, 
1 magazioner, 1 casier şi 3 îngrijitori. 

Bisericile Sfinţii Voievozi, Adormirea Maicii Domnului 
din Vădeni, Sfinţii Apostoli şi Drăgoeni, sunt 
monumente istorice. 

La recensământul din 1992, structura populaţiei 
municipiului Târgu-jiu, în funcţie de apartenenţa 
religioasă era următoarea: 95.112 ortodocşi, 377 
romano – catolici, 68 greco – catolici, 60 reformaţi, 10 
unitarieni, 35 evanghelişti de confesiune augustană, 
18 evanghelici de confesiune sinodo – presbitesină, 7 
creştini de rit vechi, 98 baptişti, 363 penticostali, 119 
adventişti de ziua a şaptea, 257 creştini după 
evanghelie, 3 musulmani, 4 mozaici, 23 alte religii, 55 
fără religie, 32 religie nedeclarată. 

I.3.7. Sport ºi agrement 

Activitatea sportivă din municipiul Târgu-jiu dispune 
de: 

• complexul sportiv, alcătuit din Stadion (12.000 
locuri), Sala Polivalentă (1.000 locuri), hotel 
sport, 3 bazine înot, terenuri de tenis, handbal, 
volei, fotbal, baschet; 

• 140 baze sportive, 10 săli gimnastică; 
• Centrul Naţional Olimpic pentru lupte libere - 

juniori. 
În municipiul Târgu-jiu au fost consolidate structurile 
de organizare a autonomiei de funcţionare a 
structurilor sportive. Conform ultimelor reglementări 
ale Ministerului Tineretului şi Sportului, au fost 
înfiinţate 9 asociaţii sportive fără personalitate juridică 
la toate ramurile de sport (Asociaţia Sportivă Sportin 
Gorj, Asociaţia Sportivă Ştiinţa Târgu-jiu, Asociaţia 
Sportivă F.C.Luceafărul Târgu-jiu, Asociaţia Sportivă 
Rostramo Târgu-jiu, Asociaţia Sportivă Kiss of Dragon 
Târgu-jiu, Asociaţia Sportivă Vulturii Negri Târgu-jiu, 
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Asociaţia Sportivă Olicris Târgu-jiu, Asociaţia Sportivă 
F.C.Pandurii Târgu-jiu, Asociaţia Sportivă Juventus 
Press Târgu-jiu), 4 structuri sportive de drept public 
(Clubul Sportiv Pandurii Târgu-jiu, Clubul Sportiv 
Şcolar, Liceul cu Program Sportiv, Clubul Palatul 
copiilor), 27 structuri sportive de drept privat (Handbal 
Club Lignitul Pinoasa Târgu-jiu, Fotbal Club Pandurii 
Târgu-jiu, Clubul Sportiv Arashi Târgu-jiu, Club Moto 
Sport Marathon Târgu-jiu), şi o asociaţie judeţeană de 
fotbal. 

Municipiul Târgu-jiu dispune de o Sală Polivalentă, 2 
terenuri de fotbal regulamentare (Stadion Municipal, 
Stadion Rostramo), 4 terenuri de tenis pe bitum, 2 

terenuri de tenis pe zgură (în incinta bazei sportive a 
Stadionului Municipal) şi 2 ştranduri. 

Sportivii din Târgu-jiu au obţinut în anul 2002 un 
număr de 67 de medalii la competiţiile interne şi 
internaţionale, majoritatea fiind câştigate de cei de la 
Clubul Sportiv Pandurii Târgu-jiu. 

Cele mai importante competiţii sportive care se 
desfăşoară în municipiu sunt: meciurile din cadrul Ligii 
Naţionale de Handbal (Handbal Club Lignitul Pinoasa 
Târgu-jiu), meciurile din cadrul Campionatului Naţional 
de Baschet divizia B, Campionatul Naţional de Lupte 
Libere la cadeţi şi juniori, Turneul Naţional al României 
de Lupte (libere şi greco-romane). 

 

■ 
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II. OBIECTIVELE DEZVOLTÃRII DURABILE 
PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU-JIU 

II.1. OBIECTIVE GENERALE 

• PROTECŢIA MEDIULUI 
• DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
• REGENERARE URBANĂ 
• PROTECŢIE SOCIALĂ 

II.2. OBIECTIVE SPECIFICE 

II.2.1. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL PROTECþIEI MEDIULUI 

Nr. Obiectivul Sub-obiective 
1 Resurse naturale şi 

conservarea 
biodiversităţii 

Administrarea eficientă a monumentelor naturale şi ariilor protejate; 
Inventarierea şi ocrotirea arborilor şi speciilor de interes ştiinţific (arborele secular din Parcul 

Central şi exemplarele din specia Ginkgobiloba existente în Parcul Central şi pe strada Tudor 
Vladimirescu); 

Promovarea turismului şi agrementului ecologic; 
Protecţia şi dezvoltarea ecosistemelor forestiere; punerea în valoare a Dumbrăvii Drăgoeni; 

2 Ecologie urbană Respectarea Regulamentului urbanistic cu privire la menţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi 
amenajate; 

Diminuarea poluării fonice în zonele rezidenţiale prin realizarea şoselelor de centură, 
restricţionarea accesului autovehiculelor grele, realizarea perdelelor de protecţie; 

3 Protecţia atmosferei  Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane, prin reducerea poluării 
industriale; 

Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului, prin 
reducerea poluării datorate traficului rutier şi calităţii căilor de transport; 

Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului, prin 
reducerea poluării staţiilor de preparare a mixturilor asfaltice;  

4 Protecţia apelor de 
suprafaţă şi subterane 

Dezvoltarea şi modernizarea alimentării cu apă potabilă în municipiul Târgu-jiu; 
Retehnologizarea staţiei de epurare a apelor uzate colectate de reţelele de canalizare; 

Întreţinerea luciilor de apă de pe teritoriul administrativ al municipiului (lacurile de agrement 
Debarcader, Panduraşul, cursurile râurilor Şuşiţa Amaradia); 
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Nr. Obiectivul Sub-obiective 

Asigurarea colectării apelor uzate menajere de pe malul drept al râului Jiu şi transportul 
acestora în staţia de epurare, prin traversarea râului Jiu aval de Acumularea Hidroenergetică 

Târgu-jiu; 
Identificarea în vederea eliminării a surselor de ape uzate evacuate direct în apele de 

suprafaţă;  
5 Protecţia solului  Reconstrucţia ecologică a terenului ocupat de depozitul de deşeuri existent; 

Refacerea terenurilor degradate de alunecări şi eroziune în zona Dealul Târgului; 
6 Managementul 

deşeurilor 
Punerea în aplicare a Planului local de gestiune a deşeurilor; 

Realizarea depozitului ecologic de deşeuri zonal în municipiul Târgu-jiu; 
Introducerea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor refolosibile în municipiu; 

Minimizarea cantităţilor de deşeuri depozitate definitiv; 
7 Educaţie şi acţiuni 

comunitare  
Creşterea capacităţii de participare a publicului la luarea deciziilor; 

Accesul publicului la informaţia de mediu, în vederea conştientizării problemelor de mediu şi 
creări unei atitudini civice; 

Atribuirea legitimaţiilor de ecovoluntari persoanelor cu atitudine ecologică; 
Organizarea acţiunilor de marcare a unor evenimente care au loc în domeniul Protecţiei 

mediului pe plan naţional, internaţional şi local; 
8 Sistem informatic 

pentru mediu 
Colectarea informaţiei de mediu; 

Modelarea de dispersie pentru sursele de poluare a atmosferei; 
Evaluarea calităţii factorilor de mediu; 

Evaluarea situaţiilor de risc. 
 

II.2.2. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL 
DEZVOLTãRII ECONOMICE 

Obiective generale 

• Dezvoltarea economică în acord cu tendinţele 
majore ale comunităţii europene, respectând 
principiile dezvoltării durabile; 

• Modernizarea infrastructurii de transport; 
• Modernizarea şi extinderea reţelelor tehnico-

edilitare, pentru creşterea activităţii economice; 
• Îmbunătăţirea mediului de afaceri prin 

atragerea investiţiilor străine. 

Agricultura 

• Trecerea la o agricultură cu exploataţii private, 
performante şi profitabile; 

• Susţinerea înfiinţării de ferme familiale, formate 
prin cumpărarea sau arendarea de terenuri 
agricole; 

• Asigurarea unei baze tehnico-materiale 
moderne şi performante; 

• Ameliorarea efectivelor de animale şi 
îmbunătăţirea tehnologiilor de exploatare; 

• Promovarea produselor agricole naturale în 
conformitate cu standardele europene; 

• Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii care 
prelucrează materii prime oferite de agricultură; 

• Dezvoltarea mediului de afaceri pentru 
întreprinzătorii din agricultură. 

Industrie 

• Stimularea investiţiilor prin acordarea de 
facilităţi la nivel local; 

• Sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii cu 
activitate în sfera producţiei şi a prestărilor de 
servicii, astfel încât stimularea acestora să 
ducă la scăderea costurilor de producţie şi a 
serviciilor; 

• Susţinerea întreprinderilor deja existente care 
fac faţă concurenţei specifice economiei de 
piaţă în sistemul internaţional; 

• Îmbunătăţirea mediului de afaceri prin 
stimularea I.M.M.- urilor şi îmbunătăţirea 
comunicării şi accesului la informaţie; 

• Diversificarea ofertei de credite acordate 
I.M.M.- urilor; 
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• Realizarea unui parteneriat public-privat în 

vederea dezvoltării de activităţi economice; 
• Finalizarea procesului de privatizare a 

societăţilor de stat; 
• Atragerea de capital străin prin acordarea de 

facilităţi investitorilor de către autorităţile locale; 
• Promovarea şi mediatizarea potenţialului 

economic şi a oportunităţilor de afaceri locale. 

Comerţ şi servicii 

• Modernizarea comerţului stradal şi a pieţelor agro-
alimentare importante; 

• Atragerea marilor comercianţi en-gros şi en-detail 
care să ofere servicii şi produse de calitate 
ridicată, la preţuri competitive; 

• Ridicarea nivelului calitativ şi a calificării 
profesionale în domeniul comerţului şi serviciilor; 

• Sprijinirea dezvoltării serviciilor în domeniul 
turismului; 

• Mediatizarea potenţialului turistic şi ofertelor în 
domeniu; 

• Diversificarea ofertei comerciale şi a serviciilor şi 
creşterea calităţii acestora. 

II.2.3. REGENERARE URBANã 

II.2.3.1. Infrastructura 

• abilitarea, extinderea şi modernizarea 
infrastructurii tehnico-edilitare (apă potabilă, 
canalizare şi energie electrică); 

• creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor publice 
de gospodărie comunală; 

• dezvoltarea infrastructurii de transport în scopul 
extinderii racordării municipiului la principalele 
axe naţionale şi europene; 

• dezvoltarea reţelei de căi de comunicaţii urbane. 

II.2.3.2. Construcţii, terenuri 

• dezvoltarea pieţei imobiliare, reforma în 
planificare urbană; 

• ameliorarea condiţiilor de locuit ale populaţiei, 
în special ale tinerilor. 

II.2.3.3. Patrimoniu cultural 

• protejarea valorilor culturale şi istorice ale 
municipiului; 

• promovarea valorilor culturale şi istorice la nivel 
naţional şi internaţional. 

II.2.4. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL SOCIAL 

1. SĂNĂTATE 

Obiective generale (la nivelul întregii ţări): 

• Creşterea natalităţii 
• Creşterea speranţei de viaţă 
• Scăderea mortalităţii 
• Ameliorarea calităţii vieţii 
• Eficientizarea sistemului sanitar 
• Accesul echitabil la serviciile din sistemul 

sanitar 

Obiective specifice: 

• Îmbunătăţirea funcţionării unităţilor spitaliceşti 
existente, inclusiv a serviciilor de urgenţă şi a 
centrelor de permanenţă; 

• Dotarea unităţilor medicale cu aparatură şi 
echipamente moderne, în scopul îmbunătăţirii 
şi diversificării serviciilor oferite; 

• Dotarea cu aparatură necesară a cabinetelor 
şcolare şi sporirea numărului acestora, în 
funcţie de nevoile populaţiei de vârstă şcolară; 

• Supravegherea permanentă a focarelor de risc 
din mediu şi a populaţiei supuse la diferite 
noxe, cu scopul de a preveni apariţia 
îmbolnăvirilor; 

• Asigurarea pentru întreaga populaţie a oraşului 
a serviciilor publice care influenţează igiena 
personală - accesul la apă potabilă de calitate 
şi în cantitate suficientă; 

• Încurajarea iniţiativei particulare în sistemul 
medical; 

• Concentrarea eforturilor locale pe aspecte ale 
planificării familiale şi ale sănătăţii copilului; 

• Diversificarea acţiunilor Biroului de Educaţie 
Sanitară din cadrul Direcţiei de Sănătate 
Publică, cu implicarea organizaţiilor 
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neguvernamentale şi a mass-mediei locale, în 
îmbunătăţirea informării şi educării populaţiei 
asupra factorilor de risc pe care îi reprezintă 
fumatul, alcoolul, drogurile şi sedentarismul; 

• Dezvoltarea sistemului de Internet la nivelul 
Direcţiei de Sănătate Publică şi al spitalelor 
locale, în vederea realizării achiziţiilor publice în 
sistem electronic; 

• Implicarea comunităţilor locale în atragerea de 
surse de finanţare pentru completarea 
fondurilor alocate. 

2. CULTURĂ 

• Valorificarea colecţiei de artă plastică, prin 
expoziţii reprezentative ale maeştrilor de artă 
plastică din zonă; 

• O mai bună exploatare a exponatelor şi 
realizarea unor programe culturale la Muzeul în 
aer liber de la Curtişoara; 

• Exploatarea spaţiului în aer liber pentru diferite 
activităţi în domeniul păstrării tradiţiilor 
populare; 

• Dotarea corespunzătoare a scenei în aer liber 
din Parcul Municipal, pentru desfăşurarea în 
condiţii optime a programelor ocazionate de 
diferite evenimente (Ziua Copilului); 

• Expoziţii de carte, festivaluri, simpozioane 
consacrate personalităţilor gorjene (Tudor 
Arghezi, Ecaterina Teodoroiu, Tudor 
Vladimirescu, Constantin Brâncuşi, Iosif Keber 
etc.); 

• Dezvoltarea permanentă a fondului de carte al 
Bibliotecii Judeţene şi informatizarea bazei de 
date; 

• Promovarea internaţională a personalităţilor 
culturale locale, prin diferite programe şi acţiuni; 

• Continuarea lucrărilor de reabilitare a 
monumentelor de valoare naţională; 

• Protejarea şi conservarea Ansamblului 
Monumental „Calea Eroilor”; 

• Crearea condiţiilor pentru asigurarea 
continuităţii manifestărilor şi evenimentelor 
culturale tradiţionale - festivaluri şi concursuri 
de folclor, muzică, teatru, literatură; 

• Sprijinirea activităţii meşterilor populari 
tradiţionali şi încurajarea copiilor în conservarea 
valorilor tradiţionale - dansuri şi cântece 
populare, olărit, ţesut. 

3. EDUCAŢIE 

• Asigurarea unui management şcolar şi cultural 
profesionist; 

• Îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară 
activitatea de învăţământ preşcolar, şcolar şi 
liceal prin: 
- Asigurarea din bugetul local şi din alte 

fonduri locale a sumelor necesare 
funcţionării unităţilor şcolare, în condiţii 
adecvate procesului de învăţământ; 

- Alocarea de fonduri pentru reparaţia 
clădirilor, faţadelor, pentru amenajarea 
curţilor şcolare; 

- Amenajarea de terenuri de sport, 
construirea unor săli de sport la unele unităţi 
şcolare, precum şi dotarea celor existente 
cu o bază materială corespunzătoare. 

• Măsuri active de eliminare a abandonului şcolar 
şi de reducere a numărului celor care au 
abandonat deja şcoala; 

• Sprijinirea activităţilor desfăşurate de Clubul 
Elevilor; 

• Introducerea şi utilizarea pe scară largă în 
procesul de educare a tehnologiilor 
informaţionale; 

• Încurajarea implicării copiilor şi tinerilor în 
activităţile comunitare; 

• Atragerea elevilor la acţiuni educative, sportive, 
lucrative pentru formarea proprie, protecţia 
mediului, integrarea în societate; 

• Transformarea municipiului Târgu-jiu într-un 
puternic centru universitar prin: 
- Sprijinirea specialităţilor existente şi crearea 

de noi domenii de învăţământ superior, care 
să atragă studenţi din întreaga zonă, din 
judeţele învecinate şi din Republica 
Moldova; 

- Mărirea numărului de studenţi, a numărului 
de cadre didactice şi sporirea calităţii actului 
didactic. 

4. PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI FORŢA DE MUNCĂ 

• Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de populaţie; 

• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale şi 
simplificarea modului de utilizare a acestora; 
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• Reducerea excluziunii sociale prin: 

- Integrare civică, presupunând egalitate între 
cetăţeni într-un sistem democratic; 

- Integrare economică, presupunând 
asigurarea unui loc de muncă; 

- Integrare socială, prin accesul la serviciile 
sociale furnizate de stat; 

- Integrare interpersonală, care presupune 
apartenenţa la o familie, un grup de prieteni, 
de vecini, la reţele interpersonale care să le 
asigure un suport moral celor ce au nevoie 
de acesta; 

• Accesul la educaţie al copiilor, reducerea 
abandonului şcolar în ciclul primar şi gimnazial; 

• Îmbunătăţirea şi diversificarea sprijinului pentru 
persoanele cu handicap prin: 
- Servicii specializate la domiciliu sau în 

centre de zi; 
- Accentuarea mobilităţii familie / centre 

rezidenţiale temporare/ instituţii rezidenţiale 
pe termen lung. 

• Asigurarea unor condiţii minime de viaţă pentru 
persoanele defavorizate; 

• Crearea condiţiilor pentru tinerii care ies la 18 
ani din sistemul de instituţii de plasament 
familial, în vederea integrării în viaţa socială 
normală prin: 
- Asigurarea accesului la o locuinţă socială; 
- Consiliere în vederea încadrării în muncă; 
- Punerea accentului pe prevenirea 

infracţiunilor; 
• Promovarea voluntariatului în domeniul 

asistenţei sociale; 
• Servicii de protecţie şi susţinere a tinerelor 

mame necăsătorite, pentru evitarea 
abandonului copilului; 

• Accelerarea rezolvării problemelor locative 
pentru familiile tinere şi cele cu venituri mici. 

Pe piaţa muncii, acţiunile întreprinse de A.J.O.F.M. Gorj 
au ca principal obiectiv creşterea gradului de ocupare a 
populaţiei active. Măsurile propuse vizează stimularea 
creării de noi locuri de muncă în condiţiile continuării în 
ritm accelerat a procesului de privatizare şi 
restructurare, astfel încât rata şomajului să scadă. Se 
urmăreşte mutarea accentului politicilor de protecţie a 
şomerilor de la măsuri pasive la măsuri active. 

Direcţiile prioritare în vederea creşterii gradului de 
ocupare a forţei de muncă sunt: 

• Asigurarea unei dezvoltări economice susţinute, 
cu impact direct asupra creşterii numărului 
locurilor de muncă, bazată pe dezvoltarea 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; 

• Combaterea muncii fără forme legale; 
• Promovarea de măsuri destinate prevenirii şi 

combaterii şomajului în rândul tinerilor, în 
vederea creşterii ratei de ocupare a acestora; 

• În contextul continuării procesului de privatizare 
şi restructurare economică, se vor identifica 
alternative pentru ocuparea persoanelor 
disponibilizate; 

• Elaborarea de programe speciale adresate 
grupurilor de persoane care se confruntă cu 
dificultăţi de integrare pe piaţa muncii: tineri, 
persoane cu handicap, persoane de etnie rromă 
etc. 

Pentru prevenirea şi combaterea şomajului de lungă 
durată, şomerii vor fi cuprinşi în programe active de 
informare şi consiliere privind cariera, în cadrul 
serviciilor specializate din AJOFM. Se urmăreşte 
identificarea celor mai potrivite măsuri care pot duce la 
ocuparea persoanelor respective, înainte de atingerea 
perioadei de 12 luni de şomaj; 

• Îmbunătăţirea serviciilor de mediere oferite 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă; 

• Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele 
locale ale pieţei muncii, stimularea mobilităţii 
forţei de muncă pentru înlăturarea 
dezechilibrului existent pe piaţa muncii între 
cererea şi oferta de forţă de muncă; 

• Lărgirea bazei de indicatori care caracterizează 
forţa de muncă (în special cei potenţialul de 
muncă), prin dezvoltarea şi modernizarea 
întregului sistem informaţional al pieţei muncii; 

• Îmbunătăţirea bazelor de date cu privire la 
oferta de locuri de muncă existente pe piaţa 
muncii, prin informatizare; 

• Organizarea bursei locurilor de muncă, în 
vederea stabilirii contactului direct între ofertant 
şi solicitant. 
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5. CULTE 

• Construirea a două biserici, în Zona Debarcader 
(lângă statuia Ecaterinei Teodoroiu) şi în strada 

Panduri, unde se află un număr mare de locuitori 
ai oraşului; 

• Reabilitarea şi consolidarea unor biserici aflată 
pe raza municipiului. 

 

■ 
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III. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE PENTRU 
DEZVOLTARE DURABILã 

III.1. CONSIDERAÞII GENERALE 

Promovarea dezvoltării societăţii româneşti în 
concordanţă cu principiile Dezvoltării Durabile este un 
obiectiv însuşit atât la nivelul tuturor factorilor 
responsabili,cât şi de către comunitatea locală a 
municipiului Târgu-jiu. 

Înscrierea în exigenţele Dezvoltării Durabile este o 
necesitate imperioasă din cel puţin două motive: 

• globalizarea fenomenelor şi a politicilor de 
soluţionare concepute în ultimele două decenii; 

• situaţia reală a societăţii româneşti, care 
prezintă numeroase semnale alarmante din 
punctul de vedere al criteriilor Dezvoltării 
Durabile. 

O bună parte din iniţiativele şi acţiunile care au avut 
loc în ultimii ani au contribuit la crearea unor condiţii 
favorabile promovării Dezvoltării Durabile. 

Planul Local de Acţiune (PLA) - ca instrument de 
planificare şi implementare- conţine un set de politici 
pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen 
determinat, în scopul realizării obiectivelor generale 
fixate într-o strategie. Termenul de realizare a Planului 
Local de Acţiune al municipiului Târgu-jiu corespunde 
termenului de 15 de ani, fixat pentru realizarea 
Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD). 

Planul Local de Acţiune va fi revizuit astfel încât ţintele 
fixate să ţină cont de evoluţia macroeconomică la nivel 
naţional, starea economiei la nivel regional şi local, 
precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la 
implementarea lui (cu cât revizuirea se face la 
intervale mai scurte cu atât marja de eroare în privinţa 
evaluării resurselor la un proiect este mai mică, având 
în vedere că pe măsură ce se înaintează în timp 
variabilele socio-economice ce trebuie luate în calcul 
la stabilirea coordonatelor unui model de dezvoltare 
socio-economică durabilă, se multiplică). Din acest 
motiv Planul Local de Acţiune ce va fi întocmit de 

municipiul Târgu-jiu va fi revizuit odată la 2 ani, chiar 
dacă este proiectat pentru 15 ani. 

III.2. PRINCIPII ªI CONDIÞII 

Planul Local de Acţiune se adresează comunităţii 
locale, şi de aceea, măsurile, numărul acestora şi 
prioritizarea lor, precum şi mecanismele instituţionale 
de aplicare ţin cont de interesele acestei comunităţi, 
respectiv de asociaţii ale oamenilor de afaceri, 
sindicate, asociaţii şi fundaţii cu activitate caritabilă, 
culturală, de protecţie a patrimoniului cultural şi 
arhitectonic, asociaţii pentru protecţia mediului şi 
animalelor, congregaţii religioase. 

În PLA orice măsură ce se concretizează într-un 
program, sub-program ori proiect trebuie să ţină cont 
de următoarele aspecte: 

• Concordanţa între ţintele fixate în programe, 
sub-programe, proiecte cu obiectivele 
generale cuprinse în Strategia Locală de 
Dezvoltare Durabilă; 

• existenţa unor resurse financiare limitate, 
condiţie ce influenţează modalitatea de 
finanţare şi mecanismele juridice pe care se 
întemeiază un program, sub-program sau 
proiect (de ex. împrumut bancar, împrumut 
extern, obligaţiuni municipale, concesiune, 
vânzare, închiriere, parteneriat public-privat 
întemeiat pe un set de contracte de 
concesiune, vânzare ori de altă natură etc); 

• evitarea efectului de evicţiune (ca noţiune 
economică) potrivit căruia o creştere a 
cheltuielilor publice determină o reducere a 
consumului sau a învestiţiilor private, în 
condiţiile în care resursele sunt limitate. 
Autoritatea publică trebuie să evalueze 
permanent oportunitatea realizării unei investiţii, 
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nu numai în raport cu resursele sale financiare 
prezente, dar şi cu cele viitoare, precum şi cu 
opţiunile populaţiei, astfel încât să încurajeze 
responsabilitatea comunitară şi individuală, 
precum şi parteneriatul în realizarea unui 
proiect de dezvoltare locală; 

• gradul de popularizare (cunoaştere publică) al 
unui program, sub-program, proiect, prin 
diseminarea informaţiei în rândul comunităţii 
locale. În acest sens, PLA va trebui să cuprindă 
mecanismul dezbaterii publice la analiza 
programelor şi sub-programelor ce urmează a fi 
realizate; 

• implicarea părţilor interesate în realizarea 
unui program, sub-program sau proiect; 

• norme de reglementare versus norme de 
autoreglementare. Autoritatea locală va avea 
în vedere ca sunt situaţii în care organizaţiile 
non-profit sau asociaţiile profesionale ale 
oamenilor de afaceri îsi pot fixa reguli pe baze 
voluntare în situaţia realizării unui proiect, fără 
intervenţia autorităţii publice prin reglementări. 
De aceea este bine să se evite 
suprareglementarea. De asemenea, există 
situaţii în care pentru realizarea unui proiect, 
reglementările autorităţii publice locale se 
combină cu cele voluntare, în special în cazul 
partneriatului public-privat. 

III.3. OBIECTIVELE GENERALE 

• PROTECŢIA MEDIULUI 
• DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
• DEZVOLTARE SOCIALĂ 
• REGENERARE URBANĂ 

III.4. MÃSURI DE ÎNTÃRIRE A 
CAPACITÃÞII INSTITUÞIONALE 

Realizarea reformei în cadrul administraţiei publice 
locale constituie un obiectiv de maximă importanţă în 
procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea 
Europeană. 

Pentru a atinge obiectivele propuse, Primăria 
municipiului Târgu-jiu ţine cont de întărirea capacităţii 
instituţionale în cadrul nivelelor ei de execuţie şi 
decizie, prin diferite acţiuni cum ar fi: atragerea 
resurselor financiare, îmbunătăţirea sistemului de 
gestionare a resurselor umane, creşterea nivelului de 
pregătire şi specializare. 

Reforma administraţiei publice constituie una din 
problemele majore care trebuie rezolvate în România 
după anul 1990 şi care a generat ample schimbări 
privind punerea în concordanţă a legislaţiei ţării 
noastre cu principiile fundamentale ale Cartei 
Europene a Autonomiei Locale, intrată în vigoare la 1 
septembrie 1988. 

Printre priorităţile Primăriei municipiului Târgu-jiu se 
numără: administrarea cu operativitate şi eficienţă a 
problemelor de interes general, aplicarea reformei în 
sistemul administraţiei publice locale, reorganizarea 
activităţii aparatului propriu, al direcţiilor şi serviciilor 
publice, eficientizarea şi creşterea calitativă a 
serviciilor, asigurarea cadrului necesar informatizării şi 
comunicării la timp a informaţiilor necesare cetăţenilor, 
permanentizarea dialogului cu cetăţenii, atragerea 
maselor de cetăţeni la rezolvarea problemelor 
localităţii prin organizarea de dezbateri publice, 
păstrarea ordinii şi curăţeniei şi întreţinerea localităţii. 

Consolidarea capacităţii instituţionale este un proces 
de durată în care administraţia publică, acolo unde 
este cazul, trebuie să acţioneze pentru schimbarea 
atitudinii funcţionarului public faţă de cetăţean, pentru 
o imagine mai bună a administraţiei publice în 
comunitate. 

Cadrul legislativ şi instituţional adoptat până la 
această dată a asigurat: 

• resurse financiare necesare comunităţilor 
locale; 

• definirea domeniului public şi privat al 
comunităţii locale şi administrarea acestuia; 

• descentralizarea şi exercitarea controlului 
exclusiv la nivelul respectării legalităţii; 

• organizarea şi dezvoltarea urbanistică şi 
amenajarea teritoriului; 

• coordonarea activităţii serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local; 

• desfăşurarea activităţilor din învăţământ, 
asistenţă socială şi sanitară, cultură sport şi 
agrement; 

• apărarea ordinii publice; 
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• creşterea gradului de transparenţă faţă de 

cetăţeni şi crearea unei relaţii de parteneriat cu 
aceştia şi societatea civilă, etc. 

Respectându-se aceste coordonate, la Primăria Tg.-
Jiu s-au realizat mai multe programe, cele mai 
importante fiind: 

1. Implementarea sistemului calităţii 
În perioada 2001-2002 a fost implementat Sistemul 
calităţii (ISO9001) atât în cadrul Primăriei municipiului 
Târgu-jiu, cât şi la societăţile comerciale şi direcţiile 
aflate în subordinea Consiului Local (finanţat prin 
programul Calist). 

2. Studiu privind strategia de dezvoltare 
durabilă, pentru: 

• crearea unui model de dezvoltare economică, 
în deplin acord cu rezolvarea problemelor 
sociale şi de mediu; 

• elaborarea unei strategii care să aplice, la nivel 
local, strategiile de dezvoltare la nivel naţional, 
zonal şi judeţean; 

• implicarea tuturor sectoarelor comunităţii în 
elaborarea unei viziuni privind viitorul oraşului; 

• posibilitatea contribuţiei cetăţenilor la creşterea 
gradului de bunăstare, a luării de atitudine şi a 
exprimării pentru a crea un viitor durabil; 

• contribuţia autorităţilor locale la integrarea 
României în U.E. 

A fost încheiat un contract cu Centrul Regional de 
Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală 
Sibiu, care, prin colectivul ştiinţific alcătuit din prof. 
univ. Ioan Santai, Dieter Hashke, Gunter Prillwitz, 
Josef Schiffer - experţi DBB Akademie Bonn, dr. Ionel 
Fleşariu, drd. Mihai Baltador, dl. Vasile Tabără, a 
elaborat studiul ştiinţific privind Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a Municipiului Târgu-jiu, pe baza 
a 550 de chestionare adresate populaţiei, societăţiilor 
comerciale şi ONG-urilor şi a dezbaterilor publice. 

3. Elaborarea Agendei Locale 21, proiect realizat 
şi finanţat de PNUD, USAID, GRASP, DAI, şi Primăria 
Târgu-jiu. 

4. Înfiinţarea biroului „Acord Unic” 
Începând cu anul 2002, în cadrul Primăriei 
funcţionează biroul Acord Unic, acesta contribuind la 

eliminarea birocraţiei şi venind în sprijinul cetăţenilor 
pentru obţinerea avizelor şi acordurilor. 

5. Înfiinţarea „Biroului Asociaţii de Proprietari” – 
a permis păstrarea unei legături permanente între 
asociaţiile de proprietari şi Primărie şi eliminarea 
disfuncţionalităţiilor apărute în activitate, în timp relativ 
scurt având o eficienţă deosebită. 

6. Înfiinţarea „Centrului pentru Informarea 
Cetăţeanului” a permis rezolvarea la termen a 
cererilor, petiţiilor, sesizărilor cetăţenilor şi va contribui 
esenţial la creşterea calităţii serviciilor asigurate de 
Primărie, cât şi la asigurarea transparenţei activităţii 
Primăriei Târgu-jiu. 

7. Implemetarea Programului GIS (Hărţi digitale) 
face ca municipiul Târgu-jiu să fie a doua localitate din 
ţară care dispune de o bază de date modernă privind 
cadastrul şi reţelele tehnico-edilitare. 

8. Promovarea parteneriatului public- privat 
asigură pregătirea cadrului legal pentru încheierea de 
parteneriate cu societăţi cu capital privat privind Staţia 
de Epurare, Groapa de Gunoi, Centru Comercial. 

9. Diversificarea tipurilor de servicii sociale 
oferite prin acordarea de ajutoare sociale pentru 578 
beneficiari, acordarea mesei la Cantina de Ajutor 
Social pentru 330 persoane, înfiinţarea a două cluburi 
pentru vârstnici frecventate de peste 200 de persoane, 
asigurarea unui număr de 361 de asistenţi pentru 
persoane cu handicap, subvenţii la energia termică, 
acordarea indemnizaţiilor de naştere, alte ajutoare de 
urgenţă. 

10.Seminarii şi sesiuni de instruire şi 
perfecţionare a personalului managerial şi de 
execuţie din Administraţia Publică Locală. 

În cadrul Primăriei Municipiului Târgu-jiu peste 30% din 
funcţionarii publici au participat până în prezent la 
cursuri de perfecţionare profesională organizate de 
CRFCAPL Craiova şi Institutul Naţional de Administraţie 
Publică Bucureşti, cât şi la seminarul româno-german 
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”Dezvoltarea Durabilă “, această formare profesională 
urmând a continua şi în anii viitori. 

11. Colaborarea la elaborarea Planului de 
Dezvoltare Regională, în cadrul Comitetului 
Regional de Planificare pentru Planul Naţional 
de Dezvoltare. 

12. Utilizarea tehnologiilor informaţiilor şi 
comunicaţiilor ca instrument pentru realizarea 
reformei. În Administraţia Publică Locală a fost 

implementat proiectul „Program de gestiune a 
impozitelor şi taxelor locale” 

13. Program de eficienţă energetică: 

• „Sistem de încălzire urbană descentralizat” 
cu sprijinul ARCE Timişoara prin Fondul special 
pentru Dezvoltarea Sistemului Energetic; 

• „Reabilitarea termică a unei clădiri pilot pentru 
educarea şi stimularea locatarilor blocurilor 
pentru eficientizarea termică şi energetică”, 
finanţat de MLPTL 

 

III.5. PROIECÞIE FINANCIARÃ 

BUGETELE LOCALE PE PERIOADA 1999-2004 
Mii lei 

Nr. 
rd. Indicator 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1. Venituri – total (rd.2+10+11+12) 
La 2004 = 2+b+11+12 

98.591.582 161.785.100 375.840.538 516.230.735 584.327.410 651.507.600 

2. Venituri proprii – total (rd.3+8+9) 
La 2004 = 3+8+9 a+c 

59.091.582 83.519.000 115.029.500 151.426.500 175.170.000 394.239.279 

3. Venituri curente (rd.4+7) 51.306.870 73.719.000 86.189.500 109.973.500 148.670.000 168.905.000 
4. Venituri fiscale (rd.5+6) 34.897.870 53.633.000 67.409.500 85.823.500 114.030.000 122.205.000 
5. Impozite directe – total, din care: 

-impozite pe profit 
-impozite şi taxe de la populaţie 

-taxă pt.folosirea terenurilor proprietate de stat 
-impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane 

juridice 
-alte impozite directe 

33.507.870 
837.870 

20.470.000 
300.000 

10.000.000 
1.900.000 

46.541.000 
1.000.000 

23.810.000 
1.000.000 

15.480.000 
5.251.000 

60.649.500 
29.500 

27.520.000 
900.000 

24.500.000 
7.700.000 

78.588.000 
1.130.000 
33.408.000 

650.000 
35.400.000 
8.000.000 

83.880.000 
1.500.000 

32.500.000 
3.680.000 

39.700.000 
6.500.000 

93.150.000 
1.700.000 
35.700.000 
1.750.000 
45.800.000 
8.200.000 

6. Impozite indirecte – total, din care: 
-impozitul pe spectacole 
-alte impozite indirecte 

1.390.000 
90.000 

1.300.000 

7.092.000 
40.000 

7.052.000 

6.760.000 
35.000 

6.725.000 

7.235.500 
30.000 

7.205.500 

30.150.000 
50.000 

30.100.000 

29.055.000 
55.000 

29.000.000 
7. Venituri nefiscale – total, din care: 

-vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 
-vărsăminte de la instituţiile publice 

-diverse venituri 

16.409.000 
- 

6.089.000 
10.320.000 

20.086.000 
- 

3.036.000 
17.050.000 

18.780.000 
- 

2.450.000 
16.330.000 

24.150.000 
100.000 

5.500.000 
18.550.000 

34.640.000 
1.000.000 
7.800.000 

26.740.000 

46.700.000 
100.000 

7.150.000 
39.450.000 

8. Venituri din capital 815.000 400.000 740.000 900.000 700.000 10.650.000 
9. Venituri cu destinaţie specială 6.969.712 9.400.000 28.100.000 40.553.000 25.800.000 - 
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Nr. 
rd. Indicator 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

10. Prelevări din bugetul de stat – total, din care: 
-cote defalcate din impozitul pe salarii 
-sume defalcate din impozitul pe salarii 

-sume defalcate din TVA pentru bugetele locale 
-cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 

(a.cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 
b.sume defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale 
c.sume alocate de Consiliul Judeţean pentru 

echilibrarea bugetelor locale) 

39.100.000 
38.500.000 

600.000 
- 
- 

74.770.000 
4.770.000 

- 
- 

70.000.000 

257.517.300 
300.000 

- 
142.550.301 
114.666.999 

364.738.635 
390.000 

- 
194.808.630 
169.540.005 

396.857.410 
500.000 

- 
220.770.410 
175.587.000 

464.562.600 
- 
- 

230.996.000 
233.566.600 
(205.662.769 
18.882.321 

 
9.021.510) 

11. Subvenţii 400.000 3.496.100 3.293.738 65.600 12.300.000 5.390.000 
12. Donaţii şi sponsorizări - - - - - 2.000.000 
13. Cheltuieli – total (rd.14 la 24) 98.591.582 161.785.100 375.840.538 516.230.735 584.327.410 651.507.600 
14. Servicii publice generale 

-cheltuieli de personal 
-cheltuieli materiale şi servicii 

-cheltuieli de capital 

15.232.863 
6.300.000 
3.700.000 
5.232.863 

23.361.385 
11.500.000 
7.100.000 
4.761.385 

23.570.410 
10.550.000 
9.345.000 
3.675.410 

28.570.000 
11.000.000 
14.400.000 
3.170.000 

30.400.000 
14.800.000 
11.000.000 
4.600.000 

37.028.900 
17.130.000 
14.000.000 
5.898.900 

15. Învăţământ: 
-cheltuieli de personal 

-cheltuieli materiale şi servicii 
-burse 

-cheltuieli de capital 

13.112.600 
- 

12.264.400 
377.000 
471.200 

18.662.500 
- 

17.952.000 
- 

710.500 

159.023.797 
138.036.768 
18.583.027 

966.648 
1.437.354 

217.608.500 
188.178.400 
22.371.205 
1.253.795 
5.805.100 

259.011.500 
212.007.000 
38.700.000 
2.190.000 
6.114.500 

294.821.900 
221.940.000 
45.150.300 
2.156.000 
25.575.600 

16. Sănătate: 
-cheltuieli de personal 

-cheltuieli materiale şi servicii 

1.300.000 
- 

1.300.000 

1.000.000 
- 

1.000.000 

2.907.658 
2.033.658 
874.000 

3.976.135 
2.576.135 
1.400.000 

4.773.410 
2.673.410 
2.100.000 

5.950.800 
2.900.000 
3.050.800 

17. Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă 
şi de tineret: 

-cheltuieli materiale şi servicii 
-subvenţii 

-cheltuieli de capital 

4.473.000 
 

900.000 
3.473.000 
100.000 

8.020.000 
 

1.200.000 
6.520.000 
300.000 

16.450.000 
 

1.250.000 
14.900.000 

300.000 

16.800.000 
 

3.050.000 
12.600.000 
1.150.000 

16.400.000 
 

4.800.000 
8.000.000 
3.600.000 

20.500.000 
 

15.800.000 
1.200.000 
3.500.000 

18. Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi 
indemnizaţii: 

-cheltuieli de personal 
-cheltuieli materiale şi servicii 

-transferuri 

1.270.000 
180.000 
780.000 
310.000 

5.346.100 
250.000 

1.090.000 
4.006.100 

12.400.000 
1.165.000 
4.035.000 
7.200.000 

30.482.600 
2.000.000 
2.700.000 
25.782.600 

29.887.000 
3.000.000 
4.000.000 

22.887.000 

43.455.000 
18.115.224 
7.639.776 
17.700.000 

19. Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape: 
-cheltuieli de personal 

-cheltuieli materiale şi servicii 
-subvenţii 
-transferuri 

-cheltuieli de capital 

51.798.770 
1.200.000 
19.436.985 
2.851.541 

- 
28.310.244 

84.835.625 
93.116 

43.814.262 
5.349.615 

- 
35.578.632 

119.668.523 
2.600.000 
58.383.563 
9.600.000 

- 
49.084.960 

163.940.500 
5.350.000 
73.650.000 
13.000.000 
4.065.600 
67.874.900 

183.565.500 
9.670.000 

101.700.500 
6.000.000 

- 
66.195.000 

212.940.500 
11.975.000 
110.500.000 
6.000.000 

- 
84.465.500 

20. Agricultură şi silvicultură: 
-cheltuieli de personal 

-cheltuieli materiale şi servicii 

204.360 
200.000 

4.360 

- 
- 
- 

1.416.000 
1.216.000 
200.000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 



50    

M U N I C I P I U L  

 
Nr. 
rd. Indicator 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

21. Transporturi şi comunicaţii: 
-subvenţii 

-cheltuieli de capital 

3.517.687 
2.110.687 
1.407.000 

6.592.359 
4.000.000 
2.592.359 

9.396.150 
6.508.000 
2.888.150 

8.950.000 
6.500.000 
2.450.000 

29.020.000 
12.000.000 
17.020.000 

28.850.000 
20.400.000 
8.450.000 

22. Alte acţiuni economice: 
-cheltuieli materiale şi servicii 

-cheltuieli de capital 

342.590 
48.095 

294.495 

1.467.131 
284.505 

1.182.626 

2.465.000 
34.000 

2.431.000 

1.150.000 
150.000 

1.000.000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

23. Alte acţiuni: 
-cheltuieli de personal 

-cheltuieli materiale şi servicii 
-cheltuieli de capital 

370.000 
- 

271.868 
98.132 

3.100.000 
1.400.000 
1.700.000 

- 

443.000 
- 

443.000 
- 

4.200.000 
2.500.000 
1.300.000 
400.000 

5.470.000 
3.470.000 
2.000.000 

- 

7.960.500 
4.435.500 
3.025.000 
500.000 

24. Cheltuieli cu destinaţie specială: 
-cheltuieli de personal 

-cheltuieli de materiale şi servicii 
-cheltuieli de capital 

6.969.712 
- 

6.969.712 
- 

9.400.000 
- 

5.000.000 
4.400.000 

28.100.000 
400.000 

13.700.000 
14.000.000 

40.553.000 
1.300.000 
15.220.000 
24.033.000 

25.800.000 
2.500.000 

18.300.000 
5.000.000 

- 
- 
- 
- 

III.6. OBIECTIVELE SPECIFICE ªI PROIECTELE IDENTIFICATE 

PROIECTE PRIORITARE DE MEDIU 

Obiectiv specific: Asigurarea calităţii mediului înconjurător la nivelul standardelor Uniunii Europene 

Strategii: transpunerea legislaţiei naţionale de mediu în strategia locală de mediu inclusă în Agenda Locală 21 

Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 
Titlul Proiectului 

Valoare 
estimativă 

Proiect 
Perioada 
de timp 

Instituţiile / 
Departamentele 

responsabile 
Parteneriat Monitorizare şi 

evaluare 

Bugetul local şi 
finanţare externă 

Extindere, modernizare şi 
retehnologizare staţie de 

epurare în municipiul Tg-jiu 
18.410.510 

Euro 
2006-
2011 

Primăria Municipiului 
Târgu-jiu, SC 

AQUATERM S.A. Tg-jiu 
APM Tg-jiu 

Primăria 
Municipiului 

Târgu-jiu 

Bugetul local şi 
investitori privaţi 

Curăţarea şi întreţinerea luciilor 
de apă din municipiu Tg-jiu 

50.000 
Euro anual Primăria Municipiului 

Târgu-jiu ONG-uri 
Primăria 

Municipiului 
Târgu-jiu 

Bugetul local Amenajare Lac Panduraşul 360.000 
Euro 

2005-
2007 

Primăria Municipiului 
Târgu-jiu 

ONG-uri, Agenţia de 
Protecţie a Mediului 

Primăria 
Municipiului 

Târgu-jiu 

Bugetul local şi 
resurse de la 

Direcţia Apelor 
Jiu Craiova - 
SGA Tg-jiu 

Salubrizarea râului Jiu în zona 
municipiului 

100.000 
Euro anual 

Primăria Municipiului 
Târgu-jiu, SGA Tg-jiu şi 

DSC 
ONG-uri 

Primăria 
Municipiului 
Târgu-jiu şi 

Direcţia Apelor 
Jiu Craiova - SGA 

Tg-jiu 

1. 
Protecţia apelor 
de suprafaţă şi 

subterane 

SC Hidroelectrica 
SA-Sucursala 

Tg-jiu 
Decolmatarea lacurilor de 

acumulare Vădeni şi Târgu-jiu 
1.000.000 

Euro 
2006-
2012 

Hidroelectrica – 
Sucursala Târgu-jiu Primăria Tg-jiu 

Hidroelectrica – 
Sucursala 
Târgu-jiu 
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Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 
Titlul Proiectului 

Valoare 
estimativă 

Proiect 
Perioada 
de timp 

Instituţiile / 
Departamentele 

responsabile 
Parteneriat Monitorizare şi 

evaluare 

 
Punerea în aplicare a Planului 
local de gestiune a deşeurilor-
colectare selectivă şi reciclare 

600.000 
Euro 

2004-
2007 

Primăria Tg-jiu; SC 
Aquaterm SA Tg-jiu; 
Direcţia de Servicii 

Comunale Tg-jiu; Agenţia 
de Protecţie a Mediului 

Tg-jiu 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Gorj, 

Asociaţia “Amicii 
Salvamont” 

APM Gorj şi 
Direcţia de 

Servicii Comunale 

Buget de stat 
Studiu privind infrastructura 

incinerării deşeurilor spitaliceşti 
în scopul respectării legislaţiei în 

domeniu 

100.000 
Euro 2006 

Primăria Tg-jiu; Agenţia 
de Protecţie a Mediului 

Tg-jiu; Direcţia de 
Sănătate Publică 

ONG-uri 
APM Gorj şi 
Direcţia de 

Sănătate Publică 

2 Managementul 
deşeurilor 

Buget local + 
surse externe 

Realizarea Depozitului ecologic 
de deşeuri zonal în municipiul 

Tg-jiu 
3.782.538 

Euro 
2005-
2009 

Primăria Municipiului 
Târgu-jiu, SC Aquaterm 
S.A. Tg-jiu; DSC Tg-jiu 

Agenţi economici 
implicaţi şi ONG-uri 

Direcţia de 
Servicii 

Comunale, APM 

3. Protecţia 
atmosferei Buget local 

Diminuarea poluării fonice şi 
vibraţiilor prin restricţionarea 

accesului autovehiculelor grele, 
realizarea perdelelor de protecţie 

în zonele rezidenţiale 

10.000 
Euro 

2005-
2007 

Primăria Municipiului 
Târgu-jiu, Poliţia Rutieră 

Tg-jiu 

DSC, 
ONG-uri 

Primăria 
Municipiului 
Târgu-jiu, 

4.  

Creşterea capacităţii de 
participare a publicului la luarea 

deciziilor prin participarea la 
dezbaterile publice organizate 
de APM Gorj şi prevăzute de 

lege pentru promovarea 
obiectivelor cu impact deosebit 

asupra mediului şi prin formarea 
agenţilor ecologi voluntari 

10.000 
Euro 

2004 APM ONG - uri APM 

 

Educaţie şi 
acţiuni 

comunitare 

 

Accesul publicului la informaţia 
de mediu în vederea 

conştientizării problemelor de 
mediu şi creării unei atitudini 

civice prin utilizarea telefonului 
verde, prin informare de presă 

10.000 
Euro 

2005 APM ONG-uri APM 

Buget Local, 
Fonduri externe 

Amenajare Faleză Râu Jiu 480.000 
Euro 

2006-
2008 

Primăria Municipiului 
Tg-jiu  Primăria 

Municipiului Tg-jiu 
5. Amenajare Spaţii 

Verzi 
Buget Local Întreţinere şi reamenajări spaţii 

verzi 
80.000 
Euro anual Primăria Municipiului 

Târgu-jiu, DSC Tg-jiu 
Agenţia de Protecţie a 

Mediului, ONG-uri 
Primăria 

Municipiului Tg-jiu 

Buget Local Înfiinţarea unui birou de eficienţă 
energetică 3 000 Euro 2004 Primăria Tg-jiu 

Asociaţia pentru Politici 
Energetice din 

România, Asociaţia 
Română pentru 

Conservarea Energiei, 
Univ. C Brâncuşi 

Direcţia tehnică 

Buget local, 
Fondul Naţional 

de Eficienţă 
Energetică 

Automatizări iluminat public 1.500.000 
Euro 

2006-
2011 Primăria Tg-jiu 

Asociaţia pentru Politici 
Energetice din 

România 
Direcţia tehnică 6. 

Conservarea 
resurselor 
energetice 

Buget local şi 
fonduri externe 

Sistem “inteligent” de iluminat în 
şcoli 

100.000 
Euro 

2007-
2012 Primăria Tg-jiu 

Asociaţia pentru Politici 
Energetice din 

România, Asociaţia 
Română pentru 

Conservarea Energiei 

Direcţia tehnică 
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Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 
Titlul Proiectului 

Valoare 
estimativă 

Proiect 
Perioada 
de timp 

Instituţiile / 
Departamentele 

responsabile 
Parteneriat Monitorizare şi 

evaluare 

 

 
Buget local, 

Comenius, LIFE- 
mediu 

Program Energetic Municipal 50.000 
Euro 

2004-
2005 Primăria Tg-jiu 

Asociaţia pentru Politici 
Energetice din 

România, Asociaţia 
Română pentru 

Conservarea Energiei, 
Univ C Brâncuşi 

Direcţia tehnică 

Buget local 

Declararea zonei “Poiana 
Narciselor” ca “arie protejată” 
Identificarea şi conservarea 

ariilor protejate şi a 
monumentelor naturii 

10.000 
Euro 2005 

Primăria Minicipiului 
Tg-jiu şi Agenţia de 

Protecţie a Mediului Gorj 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Tg-jiu 
APM 

 
Verificarea respectării condiţiilor 

legale de autorizare, 
colectare/achiziţie a speciilor de 

floră spontană 

3.000 
Euro 2004 

Primăria Minicipiului 
Tg-jiu, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Tg-jiu 
şi Muzeul Judeţean 

ONG-uri APM 
7. 

Conservarea 
diversităţii 
biologice 

 

Creşterea gradului de 
conştientizare a conducătorilor 

auto în privinţa protecţiei 
mediului prin utilizarea 

combustibililor cu aditivi, a 
benzinei fară plumb şi a 

motorinei cu conţinut scăzut de 
sulf 

5.000 Euro 2004-
2005 

Primaria Tg-jiu, Agenţia 
de Protecţie a Mediului ONG-uri APM 

RESURSE ECONOMICE 

Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 
Titlul Proiectului 

Valoare 
estimativă 

Proiect 
Perioada 
de timp 

Instituţiile / 
Departamentele 

responsabile 
Parteneriat Monitorizare şi 

evaluare 

Evaluarea suprafeţelor agricole 
din Tg-jiu (nivel poluare, 

fertilitate, rentabilitate etc.) 
15.000 
Euro 2006 Primărie OSPA Serviciul Agricol 

Sprijinirea producătorilor 
autohtoni şi a industriei 

alimentare locale prin acordarea 
de subvenţii, sprijinirea 

cheltuielilor de închiriere etc. 

50.000 
Euro 

2004-
2009 

Primărie, 
Administraţia pieţelor, 

Guvern 
 

Primărie, 
Direcţia de 

Impozite şi taxe 

Organizarea unor cursuri în 
domeniul agriculturii pentru 

producătorii locali 
10.000 
Euro 

2005-
2008 ONG-uri 

Consorţiul de 
Dezvoltare Economică 

şi Socială Gorj 
Direcţia de 

Resurse Umane 

1 

Crearea 
condiţiilor pentru 

desfăşurarea 
unor activităţi 
rentabile în 
agricultură 

Fonduri 
rambursabile, 

nerambursabile, 
buget local, 

buget judeţean, 
buget de stat 

Alcătuirea unui stand pentru 
producătorii locali 5.000 Euro 2004 

Primărie 
Administraţia pieţelor 

Producători locali 
Primărie 

Direcţia Pieţelor 
Elaborarea unei strategii locale 
pentru extinderea transportului 

în comun (Târgu-jiu şi localităţile 
componente) 

10.000 
Euro 

2005-
2006 Primărie S.C. Transloc S.A. Primărie 

2 
Îmbunătăţirea 

relaţiilor urban - 
rural 

Fonduri 
rambursabile, 

nerambursabile, 
buget local, 

buget judeţean, 
buget de stat 

Extinderea infrastructurii 
transportului în comun la nivelul 

localităţilor componente 
500.000 

Euro 
2006-
2015 Primărie 

S.C. Transloc S.A. 
Întreprinzători 

Direcţia tehnică 

3 
Creşterea calităţii 
managementului 
întreprinderilor 

Fonduri 
rambursabile, 

nerambursabile, 

Organizarea de cursuri de 
perfecţionare pentru managerii şi 

persoanele din conducerea 

10.000 
Euro 

2005-
2008 

Universitatea „Constantin 
Brâncuşi” 

Camera de Comerţ 

Consiliul Judeţean Gorj 
Consorţiul de 

dezvoltare economică 

Universitatea 
„Constantin 
Brâncuşi” 
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Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 
Titlul Proiectului 

Valoare 
estimativă 

Proiect 
Perioada 
de timp 

Instituţiile / 
Departamentele 

responsabile 
Parteneriat Monitorizare şi 

evaluare 

mici şi mijlocii buget local, 
buget judeţean, 

buget de stat 

întreprinderilor Primărie şi socială Gorj Direcţia de 
Resurse Umane 

Acordare de facilităţi de către 
Primărie la impozitele şi taxele 

locale societăţilor care investesc 
în retehnologizarea lor 

300.000 
Euro 

2006-
2011 Primărie 

Camera de Comerţ 
Uniunea Europeană a 

Patronatelor 

Primărie 
Direcţia de 

Impozite şi Taxe 

4 

Retehnologizarea 
şi creşterea 
rentabilităţii 

societăţilor din 
domeniul 

producţiei şi 
dezvoltarea 

economiei locale 
prin crearea de 

noi agenţi 
economici 

Fonduri 
rambursabile, 

nerambursabile, 
buget local, 

buget judeţean, 
buget de stat, 

fonduri de 
investiţii 

Atragerea investiţiilor, în special 
în industria de vârf şi turism prin 

asigurarea unor condiţii 
avantajoase pentru investitori 

(sedii, forţă de muncă calificată, 
infrastructură, facilităţi la nivel 

local) – etapa 1 

40.000 
Euro 

2004-
2019 

Primărie 
Camera de Comerţ 

Universitatea Constantin 
Brâncuşi 

Întreprinzători privaţi Direcţia 
Economică 

5 
Dezvoltarea şi 
modernizarea 

colectării 
deşeurilor 

 Realizarea unei staţii pentru 
valorificarea deşeurilor menajere 

1.500.000 
Euro 

2006-
2011 Primărie 

S.C. Macofil S.A. 
S.C AQUATERM SA Primărie 

Realizarea unui incubator de 
afaceri 

100.000 
Euro 

2005-
2007 

Primărie 
Camera de Comerţ 

Uniunea Europeană a 
Patronatelor 

Întreprinzători privaţi Direcţia de 
Resurse Umane 

Realizarea unui sistem integrat 
pentru plata on-line a taxelor şi 
impozitelor locale, informare şi 
consultanţă a cetăţenilor şi a 

oamenilor de afaceri 

100.000 
Euro 

2005-
2006 Primărie  Compartimentul 

informatică 

6 

Sprijinirea 
firmelor locale în 

asigurarea 
pieţelor de 

desfacere pentru 
produsele 
fabricate şi 
dezvoltarea 
mediului de 

afaceri 

 

Construirea unui centru 
comercial en-gros şi en-detail 

5.000.000 
Euro 

2004-
2007 

Primărie 
S.C. Bomax S.A. 

Întreprinzători privaţi Direcţia tehnică 

Modernizarea sistemului de 
transport în comun 3.000.000 2005-

2015 
Primărie, 

S.C. Transloc S.A. 
Întreprinzători privaţi Direcţia tehnică 

Construirea unei parcări 
subterane în zona centrală a 

oraşului 
5.000.000 2007-

2010 Primărie Întreprinzători privaţi Direcţia tehnică 7 

Asigurarea 
infrastructurii 

necesare 
dezvoltării 

economice a 
oraşului 

Buget local, 
Capital privat 

Modernizare autogară 250.000 2006-
2009 

Firme private din 
domeniul transportului Întreprinzători privaţi Direcţia tehnică 

Expoziţie şi conferinţe turistice 100.000 Incepând 
cu 2005 Primărie 

OJT Gorj 
Firme de profil 

Centrul 
Constantin 
Brâncuşi 

Crearea unui centru care să 
dispună de date cu privire la 

expoziţiile turistice ce urmează a 
fi organizate şi îndrumarea 

agenţilor economici din turism 

100.000 2006-
2008 Primărie 

Camera de Comerţ 
OJT Gorj 

Centrul 
Constantin 
Brâncuşi 

Dezvoltarea şi modernizarea 
locurilor de cazare din oraş 2.000.000 2006-

2016 
Primărie 

Deţinători spaţii cazare 
Întreprinzători privaţi Direcţia tehnică 

8 

Promovarea 
turismului şi 
asigurarea 

condiţiilor pentru 
dezvoltarea 

acestuia 

Buget local, 
Capital privat 

Amenajare de piste pentru 
biciclişti 300.000 2007-

2012 Primărie Direcţia de Servicii 
Comunale 

Serviciul 
Gospodărie 
Comunală 

9 Amenajarea şi 
promovarea Buget local Modernizarea şi iluminatului 

public pe Calea Eroilor 100.000 2006-
2007 Primărie A.I.S.E.E. Tg-jiu Direcţia tehnică 
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Punerea în valoare din punct de 
vedere peisagistic a operelor 

brâncuşiene 
100.000 2005-

2007 

Primărie 
Centrul de Cultură 

Constantin Brâncuşi 
OLIN Partnership Direcţia tehnică 

 Ansamblului C. 
Brâncuşi 

 

Brâncuşi on-line – Program 
pentru transmiterea on-line 

(Internet) a operelor brâncuşiene 
100.000 2004-

2005 Primărie Connex Compartimentul 
informatică 

Construirea unui centru de 
agrement în zona Pădurii 

Drăgoieni 
700.000 2004-

2007 Primărie 
OJT Gorj 

Firme cu profil turistic 
Direcţia tehnică 

Realizarea unui centru de 
cazare şi agrement în zona 

Hotel Sport 
300.000 2006-

2008 Primărie Clubul Sportiv Pandurii 
Tg-jiu Direcţia tehnică 

Construirea unui ştrand 400.000 2007-
2010 Primărie Întreprinzători Direcţia tehnică 

Amenajarea unui traseu 
motocros de nivel naţional şi 

internaţional şi construirea unui 
loc de campare în zona acestuia 

150.000 2005-
2008 

Primărie 
Club Moto Sport Firme cu profil turistic Direcţia tehnică, 

Club Moto Sport 

Construirea unui cinematograf 
multiplex în zona rezidenţială a 

oraşului 
1.500.000 2007-

2011 Întreprinzători privaţi  
Direcţia tehnică, 

firmele 
investitoare 

Construirea unui patinoar 5.000.000 2008-
2011 Întreprinzători privaţi  

Direcţia tehnică, 
firmele 

investitoare 

Construirea unei arene de tenis 5.000.000 2008-
2013 Întreprinzători privaţi Asociaţii sportive de 

profil 
Direcţia tehnică, 

firmele 
investitoare 

Amenajare Centru de agrement 
pe insuliţă 500.000 2007-

2009 Întreprinzători privaţi  
Direcţia tehnică, 

firmele 
investitoare 

10 

Dezvoltare 
turistică prin 
crearea şi 

amenajarea a noi 
obiective turistice 

Buget local, 
Capital privat 

Modernizare Complex Sportiv 
Debarcader 500.000 2006-

2010 

Universitatea Constantin 
Brâncuşi 
Primărie 

Întreprinzători privaţi 

Direcţia tehnică 
Universitatea 
Constantin 
Brâncuşi 

RESURSE SOCIALE 

Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 
Titlul Proiectului 

Valoare 
estimativă 

Proiect 
Perioada 
de timp 

Instituţiile / 
Departamentele 

responsabile 
Parteneriat Monitorizare şi 

evaluare 

SĂNĂTATE 

Bug. de stat 
Reabilitare spaţiu şi dotare 

Direcţia de Sănătate Publică 
Gorj 

120 mii 
Euro 

2003-
2004 

Direcţia de Sănătate 
Publică Gorj 

Direcţia de Sănătate 
Publică Gorj 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Gorj 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Îmbunătăţirea 
funcţionării 
unităţilor 

spitaliceşti 
existente, 
inclusiv a 

serviciilor de 
urgenţă 

 

Bug. de stat, 
Bug.fond naţ. 

unic de asig. de 
sănătate, fonduri 
externe, buget 

local 

Reabilitarea Spitalelor nr.1,2 şi 3 
Tg-jiu 

29 
milioane 

Euro 
2004-
2007 

D.S.P. şi Casa 
Judeţeană de Asigurări 

de Sănătate 

D.S.P., Spitalul 
Judeţean, Bios Group 

Ankara, CJAS 

D.S.P. şi Casa 
Judeţeană de 
Asigurări de 

Sănătate 
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Bug. de stat, 
Bug.fond naţ. 

unic de asig. de 
sănătate, fonduri 
externe, buget 

local 

Dotări cu aparatură medicală 
pentru Spitalul Judeţean Tg-jiu 

5 milioane 
Euro 

2004-
2007 

D.S.P. şi Casa 
Judeţeană de Asigurări 

de Sănătate 

D.S.P., Spitalul 
Judeţean, Bios Group 

Ankara, CJAS 

D.S.P. şi Casa 
Judeţeană de 
Asigurări de 

Sănătate 

Bugetul fondului 
naţional unic de 

asigurări de 
sănătate 

Reabilitare secţii obstetrică şi 
neonatologie, corp de spitalizare 
şi săli de naştere; reorganizarea 
secţiei de neonatologie în sistem 

ROOMING IN 

490 mii 
Euro 

2004-
2005 

D.S.P. şi Casa 
Judeţeană de Asigurări 

de Sănătate 
D.S.P., Spitalul 

Judeţean, C.J.A.S. 

D.S.P. şi Casa 
Judeţeană de 
Asigurări de 

Sănătate 

Buget de stat, 
bugetul fondului 
naţional unic de 

asigurări de 
sănătate 

Program comunitar de sănătate 
publică: supraveghere şi control 

boli transmisibile, infecţii HIV/ 
SIDA, tuberculoză, evaluare 

stare de sănătate, factori de risc 

70.500 
Euro 2004 D.S.P. şi C.J.A.S. D.S.P. şi C.J.A.S. D.S.P. şi C.J.A.S. 

Buget de stat, 
bugetul fondului 
naţional unic de 

asigurări de 
sănătate 

Program de prevenire şi control 
al bolilor netransmisibile 

15.600 
Euro 2004 D.S.P. şi C.J.A.S. D.S.P. şi C.J.A.S. D.S.P. şi C.J.A.S. 

Buget de stat, 
bugetul fondului 
naţional unic de 

asigurări de 
sănătate 

Program de sănătate a copilului 
şi familiei 

75.500 
Euro 2004 D.S.P. şi C.J.A.S. D.S.P. şi C.J.A.S. D.S.P. şi C.J.A.S. 

2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

2.Îmbunătăţirea 
şi diversificarea 
serviciilor oferite 

de unităţile 
medicale 

 
3.Unirea 

eforturilor locale 
pe aspecte ale 

planificării 
familiale şi ale 

sănătăţii copilului 

Buget de stat, 
bugetul fondului 
naţional unic de 

asigurări de 
sănătate 

Program de reformă. Politici de 
sănătate şi administraţie sanitară 1.900 Euro 2004 D.S.P. şi C.J.A.S. D.S.P. şi C.J.A.S. D.S.P. şi C.J.A.S. 

PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI FORŢA DE MUNCĂ 

1 
Fundaţia 

S.O.S.Copiii 
Gorjului şi World 

Learning 

Centru de formare şi instruire a 
asistenţilor personali şi de 

consiliere a familiilor copiilor cu 
handicap 

13.500 
Euro 2005 Fundaţia S.O.S.Copiii 

Gorjului 

Fundaţia S.O.S.Copiii 
Gorjului, Primăria 

Tg-jiu, Direcţia 
pt.Protecţia Drepturilor 

Copilului, AJOFM 
Tg-jiu 

Fundaţia 
S.O.S.Copiii 

Gorjului 

2 Primăria Tg-jiu, 
fonduri externe 

Centru social Tg-jiu – cantină 
socială, cabinet medical şi 

centru de urgenţă 
462.520 

Euro 
2005-
2006 Primăria Tg-jiu 

Primăria Tg-jiu, Direcţia 
Publică de Protecţie 
Socială, Asociaţia de 
Caritate “Tineri spre 

Viitor”, Asociaţia 
“Vasiliada” 

Primăria Tg-jiu 

3 

 
 

1.Îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor 

sociale 
 

2.Acoperirea cu 
servicii de 

asistenţă socială 
a tuturor 

categoriilor de 
populaţie 

 
3. Accelerarea 

rezolvării 
problemelor 

locative pentru 
familiile tinere şi 
cu venituri mici 

Primăria Tg-jiu, 
Fundaţia pentru 

tineret DEL, 
Universitatea 
Constantin 

Brâncuşi, MEDE 
European 

Consultancy 

Centru de formare cetăţenească 
şi educaţie interculturală 

34.300 
Euro 

2006-
2007 

Fundaţia pentru Tineret 
DEL 

Primăria Tg-jiu, 
Fundaţia pentru tineret 

DEL, Universitatea 
Constantin Brâncuşi 

Fundaţia pentru 
Tineret DEL 
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4 

Buget local, 
buget Asociaţia 

Amicii Salvamont 
contribuţie 

externă 

Centru pentru servicii sociale 
integrate în Municipiul Tg-jiu 

29.275 
Euro 

2006-
2007 

Asociaţia Amicii 
Salvamont 

Asociaţia Amicii 
Salvamont, Primăria 

Tg-jiu 

Asociaţia Amicii 
Salvamont, 

Primăria Tg-jiu 

5 
Buget local, 
contribuţie 

externă 
Centru de urgenţă pentru familii 

aflate în situaţii de criză 
70.672 
Euro 

2005-
2006 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu, D.P.S. Primăria Tg-jiu 

6 
Buget local, 
contribuţie 

externă 
Serviciu de asistenţă la domiciliu 

– Centru de bătrâni 
48.612 
Euro 

2006-
2008 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu, D.P.S. Primăria Tg-jiu 

7 
Buget local, 
contribuţie 

externă 

Centru de zi pentru copiii 
proveniţi din familiile beneficiare 

de ajutor social 
70.000 
Euro 

2006-
2007 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu, D.P.S. Primăria Tg-jiu 

8 
Buget local, 
contribuţie 

externă 
Centru de zi pentru copiii cu 

handicap 
70.000 
Euro 

2007-
2008 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu, D.P.S. Primăria Tg-jiu 

9 
Buget local, 
contribuţie 

externă 
Înfiinţarea unui Club al vârstei a 

III-a 
50.000 
Euro 2005 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu, D.P.S. Primăria Tg-jiu 

10 Primăria Tg-jiu, 
ONG-uri 

Info-chioşcuri pentru informarea 
cetăţenilor asupra problemelor 

colectivităţii locale 
100.000 

Euro 
2005-
2010 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu, ONG-

uri Primăria Tg-jiu 

11 Primăria Tg-jiu Reamenajare locuri joacă 12.000 
Euro anual 

Începând 
cu 2004 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu 

12 

 
4.Consiliere în 

vederea 
încadrării în 

muncă 

 
Cursuri de formare profesională 
pentru persoanele în căutarea 

unui loc de muncă 
60.000 
Euro 

2004-
2005 AJOFM GORJ 

AJOFM Gorj, CRFPA 
Rm. Vâlcea, Centre de 

formare prof. Proprii 
AJOFM 

AJOFM Gorj 

CULTURĂ 

1 Consiliul 
Judeţean 

Reabilitarea clădirilor Bibliotecii 
Judeţene Christian Tell 

100.000 
Euro 

2004-
2015 Biblioteca Judeţeană Biblioteca Judeţeană, 

Consiliul Judeţean 
Biblioteca 
Judeţeană 

2 Consiliul 
Judeţean 

Reabilitarea Secţiilor de Artă şi 
de Istorie ale Muzeului Judeţean 

Gorj 
150.000 

Euro 
2004-
2010 Muzeul Judeţean Gorj Muzeul Judeţean Gorj, 

Consiliul Judeţean Muzeul Judeţean 

3 Consiliul 
Judeţean 

Strămutarea Ansamblului 
Tătărăscu în cadrul secţiei 

etnografice de la Curtişoara 
175.000 

Euro 
2004-
2010 Muzeul Judeţean Gorj Muzeul Judeţean Gorj, 

Consiliul Judeţean Muzeul Judeţean 

4 
Primăria Tg-jiu, 

Centrul de 
Creaţie şi 

Cultură, sponsori 

Organizare Centenar naştere 
Elvira Godeanu şi aniversarea a 

170 de ani de teatru în Tg-jiu 
22.000 
Euro 

Mai-iunie 
2004 

Teatrul Dramatic Elvira 
Godeanu 

Teatrul Dramatic Elvira 
Godeanu, Primaria 

Tg-jiu 
Teatrul Dramatic 
Elvira Godeanu 

5 Primăria Tg-jiu, 
buget de stat 

Festivalul internaţional de teatru 
"Conexiuni" 

240.000 
Euro 

Septemb
rie 2004 

Teatrul Dramatic Elvira 
Godeanu 

Teatrul Dramatic Elvira 
Godeanu, Primăria 

Tg-jiu, Guvernul 
României, Consiliul 

Britanic, Connex, alte 
firme 

Teatrul Dramatic 
Elvira Godeanu 

6 

1.Crearea 
condiţiilor pentru 

asigurarea 
continuităţii 

manifestărilor şi 
evenimentelor 

culturale 
tradiţionale – 
festivaluri şi 

concursuri de 
folclor, muzică, 
teatru, literatură 

 
2.Promovarea 
internaţională a 
personalităţilor 
culturale locale 

prin diferite 
programe şi 

acţiuni 
 

3.Continuarea 
lucrărilor de 
reabilitare a

Primăria Tg-jiu, 
Academiile de 

teatru 
participante 

Festivalul naţional/ internaţional 
al trupelor itinerante de teatru 

50.000 
Euro 

Începând 
cu 2005 

Teatrul Dramatic Elvira 
Godeanu 

Teatrul Elvira 
Godeanu, Primăria 

Tg-jiu, UNITER, 
Academii de teatru din 

ţară 

Teatrul Dramatic 
Elvira Godeanu 
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7 Surse în afara 
bugetului local Şcoala de vară de la Tg-jiu 10.000 

Euro 
Începând 
cu 2004 

Teatrul Dramatic Elvira 
Godeanu 

Teatrul Elvira 
Godeanu, Universitatea 
Babeş-Bolyai, Teatrul 
Naţional Cluj-Napoca 

Teatrul Dramatic 
Elvira Godeanu 

8 Primăria Tg-jiu, 
alte surse 

Tg-jiu - oraş cultural românesc şi 
european – 600 ani de la prima 
atestare documentară a oraşului 

25.000 
Euro 

Iunie - 
Nov. 
2006 

Primăria Tg-jiu 
Primăria Tg-jiu şi toate 
instituţiile abilitate din 

municipiu 
Primăria Tg-jiu 

9 Primăria Tg-jiu şi 
alte surse atrase 

Tg-jiu, capitală culturală 
europeană – ţinut de baştină al 

triadei C-tin Br’ncuşi, Tudor 
Arghezi, Elvira Godeanu 

300.000 
Euro 

Începând 
cu 2010 

Direcţia pt. Cultură, Culte 
şi Patrimnoiu Cultural 

Naţional Gorj 

Primăria Tg-jiu, Teatrul 
Elvira Godeanu, 

Consiliul Judeţean, 
Direcţia pt. Cultură, 
Culte şi Patrimoniu 

Cultural Naţional Gorj 

Direcţia pt. 
Cultură, Culte şi 

Patrimoniu 
Cultural Naţional 

Gorj 

10 Primăria Tg-jiu, 
alte surse 

Înfiinţarea unei orchestre 
semisimfonice pe lângă Teatrul 

Elvira Godeanu 
25.000 

Euro anual 
Începând 
cu 2005 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu, Teatrul 

Elvira Godeanu Primăria Tg-jiu 

11 Primăria Tg-jiu, Modernizare Stadion Municipal 15.000 
Euro anual 

2004-
2010 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu, Direcţia 

Publică de Patrimoniu 
Direcţia Publică 
de Patrimoniu 

12 

reabilitare a 
monumentelor de 
valoare naţională 

Primăria Tg-jiu Modernizare Sala Sporturilor 16.000 
Euro 

2004-
2005 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu, Direcţia 

Publică de Patrimoniu 
Direcţia Publică 
de Patrimoniu 

EDUCAŢIE 

1 Primăria Tg-jiu Extindere cu 4 săli de clasă 
Şcoala nr.5 

97.500 
Euro 2004 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu 

2 
Primăria Tg-jiu, 
Fonduri externe 

Construcţie centrale termice în 
şcoli şi grădiniţe 

221.500 
Euro 2004 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu 

3 Primăria Tg-jiu Sală Sport Şcoala nr.6 113.000 
Euro 

2004-
2005 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu 

4 Primăria Tg-jiu Şarpantă sală sport Colegiul 
Naţional Spiru Haret 

24.000 
Euro 2004 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu 

5 Primăria Tg-jiu Cămin internat Colegiul 
Comercial Virgil Madgearu 7.100 Euro 2004 Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu Primăria Tg-jiu 

6 Banca Mondială 
Modernizarea infrastructurii 
şcolare – Şcoala Alex. 

Ştefulescu Tg-jiu 
100.000 

Euro 
2005-
2006 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean 

Primăria Municipiului 
Târgu-jiu, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 
Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 

7 Banca Mondială 
Modernizarea infrastructurii 
şcolare – Şcoala C-tin Săvoiu 

Tg-jiu 
100.000 

Euro 
2005-
2006 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean 

Primăria Municipiului 
Târgu-jiu, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 
Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 

8 Fonduri externe Burse de formare continuă în ţări 
din Comunitatea Europeană 5.500 Euro Începând 

cu 2004 Inspectoratul Şcolar Inspectoratul Şcolar Inspectoratul 
Şcolar 

9 
Statul Român şi 

Comisia 
Europeană 

Comori pierdute – programul 
Socrates 3.100 Euro 2003-

2004 Inspectoratul Şcolar 
Şcoala Gh.Tătărăscu, 

parteneri din Italia, 
Belgia, Suedia, Anglia 

Inspectoratul 
Şcolar 

10 
Statul Român şi 

Comisia 
Europeană 

Împreună pentru o Europă unită 
– programul Socrates 3.100 Euro 2003-

2004 Inspectoratul Şcolar 
Şcoala Pompiliu 

Marcea, parteneri din 
Italia, Anglia, Franţa 

Inspectoratul 
Şcolar 

11 

1.Îmbunătăţirea 
condiţiilor în care 

se desfăşoară 
activitatea de 
învăţământ 

 
2.Alocarea de 
fonduri pentru 

lucrări de 
reparaţii la 

clădirile şcolilor 
 

3.Asigurarea 
unui 

management 
şcolar şi cultural 

profesionist 

Statul Român şi 
Comisia 

Europeană 
Aceştia suntem – programul 

Socrates 4.300 Euro 2003-
2004 Inspectoratul Şcolar 

Şcoala Pompiliu 
Marcea, parteneri din 
Italia, Spania, Grecia, 
Macedonia, Bulgaria 

Inspectoratul 
Şcolar 
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12 
 Statul Român şi 

Comisia 
Europeană 

Mediart – programul Socrates 3.200 Euro 2003-
2004 Inspectoratul Şcolar 

Liceul de Muzică şi 
Arte Plastice C-tin 

Brăiloiu, parteneri din 
Belgia şi Cehia 

Inspectoratul 
Şcolar 

13  Investitori privaţi Extindere campus universitar 
Debarcader 

1.000.000 
Euro 

2005-
2008 

Universitatea C-tin 
Brâncuşi 

Universitatea C-tin 
Brâncuşi, investitori 

privaţi 
Universitatea C-

tin Brâncuşi 

REGENERARE URBANÃ 

Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 
Titlul Proiectului 

Valoare 
estimativă 

Proiect 
Perioada 
de timp 

Instituţiile / 
Departamentele 

responsabile 
Parteneriat Monitorizare şi 

evaluare 

Bugetul local 
Extindere şi modernizare 

alimentare cu apă în municipiul 
Tg-jiu 

3.400.000 
Euro 

2004-
2013 

Direcţia tehnică, Serviciul 
Investiţii - Primăria Tg-jiu 

Bugetul local + 
fonduri externe 

Dezvoltare reţea canalizare 
menajeră (Zona Plopilor, Teilor, 

Victoria Sud, Zona de Vest, 
Panduri, Panduri Est) 

4.000.000 
Euro 

2004-
2009 

Direcţia tehnică, Serviciul 
Investiţii - Primăria Tg-jiu 

Bugetul local + 
fonduri externe 

Utilităţi tehnico - edilitare Zona 
Târg de săptămână, municipiul 

Tg-jiu 
250.000 

Euro 
2004-
2006 

Direcţia tehnică, Serviciul 
Investiţii - Primăria Tg-jiu 

Bugetul local Extindere reţea distribuţie gaze 
naturale în municipiul Tg-jiu 

250.000 
Euro 

2004-
2008 

Direcţia tehnică, Serviciul 
Investiţii - Primăria Tg-jiu 

Bugetul local Canalizare menajeră str. 
Dumbrava 

100.000 
Euro 

2004-
2005 

Direcţia tehnică, Serviciul 
Investiţii - Primăria Tg-jiu 

Bugetul local 
Extindere capacitate de captare 

a apei – Forare şi echipare 
puţuri Zona Iezureni 

200.000 
Euro 

2004-
2009 

Direcţia tehnică 
Serviciul Investiţii 

Primăria Tg-jiu 
S.C. Aquaterm S.A. 

Primăria Tg-jiu 
S.C. Aquaterm 

S.A. 

Bugetul local Extindere reţea gaze naturale 
cartier Dumbrava 

40.000 
Euro 

2004-
2005 

Direcţia tehnică, Serviciul 
Investiţii - Primăria Tg-jiu 

Bugetul local Reţea alimentare cu apă şi 
canalizare menajeră str. Vaduri 

50.000 
Euro 

2004-
2005 

Direcţia tehnică, Serviciul 
Investiţii - Primăria Tg-jiu 

Bugetul local Reţea de alimentare cu apă şi 
canalizare menajeră str. Petreşti 

100.000 
Euro 2004 Direcţia tehnică, 

Primăria Tg-jiu 
C.N.L. Oltenia 

Primăria Tg-jiu 
C.N.L. Oltenia 

Bugetul local + 
Bugetul de stat 

Modernizare iluminat public în 
municipiul Tg-jiu 

250.000 
Euro 

2004-
2007 

Direcţia tehnică, 
Serviciul de Gospodărie 

Comunală 

Primăria Tg-jiu, 
S.C. Electrica S.A. 

Primăria Tg-jiu 

1 
Extinderea şi 
modernizarea 
infrastructurii 

tehnico - edilitare 

Bugetul local Utilităţi str. Tismana 50.000 
Euro 

2004-
2005 

Direcţia tehnică, Serviciul 
Investiţii 

Primăria Tg-jiu 
S.C. Aquaterm S.A. 

Primăria Tg-jiu 

Bugetul local Modernizare str. Dumbrava 125.000 
Euro 

2004-
2006 

Direcţia tehnică, Serviciul 
Investiţii  Primăria Tg-jiu 2 Dezvoltare 

infrastructură de 
transport 

Bugetul local + 
surse externe Reabilitare str. Ana Ipătescu 600.000 

Euro 2004 

Primaria Tg-jiu, 
Direcţia de Servicii 

Comunale 
S.C. Aquaterm S.A. 

- 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia de 
Dezvoltare 

Regională S.V. – 
Oltenia 
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Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 
Titlul Proiectului 

Valoare 
estimativă 

Proiect 
Perioada 
de timp 

Instituţiile / 
Departamentele 

responsabile 
Parteneriat Monitorizare şi 

evaluare 

Bugetul local + 
surse externe 

Sistem de centuri ocolitoare 
pentru municipiul Tg-jiu 

2.800.000 
Euro 

2005-
2009 

Primăria Tg-jiu, 
Direcţia de Servicii 

Comunale 

Primaria Tg-jiu 
D.S.C. Tg-jiu 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia de 
Dezvoltare 

Regională S.V. – 
Oltenia 

Bugetul local + 
surse externe 

Reabilitare str. 23 August si 
Prelungire 23 August, municipiul 

Tg-jiu 
210.000 

Euro 
2005-
2006 

Primăria Tg-jiu, 
Direcţia de Servicii 

Comunale 
S.C. Aquaterm S.A. 

Primăria Tg-jiu 
D.S.C. Tg-jiu 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia de 
Dezvoltare 

Regională S.V. – 
Oltenia 

Bugetul local + 
surse externe 

Amenajare drum de rocadă DJ 
67D ( Str. Tismana – str. Jiului – 

Baraj Hidro Vădeni) 
480.000 

Euro 
2006-
2008 

Primăria Tg-jiu, 
Direcţia de Servicii 

Comunale 
- 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia de 
Dezvoltare 

Regională S.V. – 
Oltenia 

Bugetul Local 
Modernizare străzi ( str. 1 

Decembrie 1918, str. Vulcan, str. 
Comuna din Paris) 

600.000 
Euro 

2005-
2009 

Direcţia tehnică 
Serviciul Investiţii 

Primăria Tg-jiu 
D.S.C. Tg-jiu 

Primăria Tg-jiu 

Bugetul Local Reabilitare pod str. Luncilor, 
municipiul Tg-jiu 

90.000 
Euro 2004 

Direcţia tehnică 
Serviciul Investiţii 

- Primăria Tg-jiu 

  

Bugetul local 
Program de reparaţii şi 

întreţinere a străzilor din 
municipiul Tg-jiu 

15.000.000 
Euro 

2004-
2015 

Primăria Tg-jiu, 
Direcţia de Servicii 

Comunale 

Primăria Tg-jiu 
D.S.C. Tg-jiu Primăria Tg-jiu 

Bugetul local + 
bugetul de stat 

Locuiţe colective pentru tineret 
zona Plopilor 

975.000 
Euro 

2004-
2005 

Direcţia tehnică 
Ssrviciul Investiţii 

A.N.L. 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia Naţională 

pentru Locuiţe 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia Naţională 

pentru Locuiţe 

Bugetul local + 
bugetul de stat 

Locuinţe colective pentru tineret 
zona Lotrului 

650.000 
Euro 

2004-
2005 

Direcţia tehnică 
Ssrviciul Investiţii 

A.N.L. 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe 

Bugetul local + 
bugetul de stat 

Locuinţe colective pentru tineret 
zona Dacia 

325.000 
Euro 

2004-
2005 

Direcţia tehnică 
Ssrviciul Investiţii 

A.N.L. 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe 

Bugetul local + 
bugetul de stat 

Locuinţe colective pentru tineret 
zona Săvineşti 

325.000 
Euro 

2004-
2005 

Direcţia tehnică 
Ssrviciul Investiţii 

A.N.L. 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe 

Bugetul local + 
bugetul de stat 

Locuinţe colective pentru tineret 
zona Agriculturii + Debarcader 

1.500.000 
Euro 

2005-
2006 

Direcţia tehnică 
Serviciul Investiţii 

A.N.L. 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe 

Bugetul local + 
bugetul de stat 

Locuinţe colective pentru tineret 
zona Bicaz 

1.500.000 
Euro 

2005-
2006 

Direcţia tehnică 
Serviciul Investiţii 

A.N.L. 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe 

Primăria Tg-jiu 
Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe 

3 

Ameliorare 
condiţii de locuit 
ale populaţiei şi 
dezvoltare piaţă 

imobiliară 

Bugetul local + 
bugetul de stat 

Locuinţe sociale municipiul 
Tg-jiu 

1.500.000 
Euro 

2004-
2005 

Direcţia tehnică 
Serviciul Investiţii 

Primăria Tg-jiu 
M.L.P.T.L. 

S.C. Mivan Kier -Marea 
Britanie 

Primăria Tg-jiu 

4 Dezvoltare 
urbană Bugetul local Reactualizare Plan Urbanistic 

General 
50.000 
Euro 

2004-
2006 

Direcţia Thenică 
Serviciul Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului 
- Primăria Tg-jiu 
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Nr. 
Crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 
Titlul Proiectului 

Valoare 
estimativă 

Proiect 
Perioada 
de timp 

Instituţiile / 
Departamentele 

responsabile 
Parteneriat Monitorizare şi 

evaluare 

Bugetul local + 
bugetul de stat Cadastru imobiliar 100.000 

Euro 
2005-
2009 

Direcţia Thenică 
Serviciul Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului 
- Primăria Tg-jiu 

Bugetul local + 
surse externe 

Modernizare şi dezvoltare sistem 
informatic G.I.S. 

300.000 
Euro 

2005-
2007 

Directia Tehnică 
Serviciul Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Informatică 

Primăria Tg-jiu 
S.C. Aquaterm S.A. 
S.C. Electrica S.A. 
S.C. Distrigaz S.A. 

S.C. Romtelecom S.A. 

Primăria Tg-jiu 

 

Bugetul local + 
surse externe 

Amenajare urbană Zona Victoria 
Centru 

( Piaţa Prefecturii – Teatru – 
Parângul ) 

1.000.000 
Euro 

2006-
2009 

Direcţia tehnică 
Serviciul Investiţii 

- Primăria Tg-jiu 

Bugetul local + 
alte surse Modernizare Piaţa Centrală 375.000 

Euro 
2004-
2006 

Direcţia tehnică 
Serviciul Investiţii 

Primăria Tg-jiu 
D.S.C. Tg-jiu 

Primăria Tg-jiu 

Bugetul local + 
alte surse Modernizare Piaţa 9 Mai 200.000 

Euro 
2004-
2006 

Direcţia tehnică 
Serviciul Investiţii 

Primăria Tg-jiu 
D.S.C. Tg-jiu 

Primăria Tg-jiu 

Bugetul local + 
alte surse 

Modernizare Piaţa en – gros de 
legume şi fructe 

50.000 
Euro 

2004-
2006 

Direcţia tehnică 
Serviciul Investiţii 

Primăria Tg-jiu 
D.S.C. Tg-jiu 

Primăria Tg-jiu 

Bugetul local + 
alte surse Amenajare Piaţa Debarcader 15.000 

Euro 
2005-
2006 

Direcţia tehnică 
Serviciul Investiţii 

Primăria Tg-jiu 
D.S.C. Tg-jiu 

Primăria Tg-jiu 

Investitori privaţi Extindere urbană prin 
construcţia unor cartiere noi 

15.000.000 
Euro 

2006-
2016 

Serviciul Urbanism şi 
amenajarea teritoriului - Primăria Tg-jiu 

 

 

Bugetul local Extindere şi modernizări Cimitire 
orăşeneşti 

10.000 
Euro 

2005-
2007 

Serviciul Urbanism şi 
amenajarea teritoriului 

Primăria Tg-jiu 
D.S.C. Tg-jiu 

Primăria Tg-jiu 

 

 

 



   61 

T Â R G U - J I U  

 

III.7. STRUCTURI 
INSTITUÞIONALE DE 
MONITORIZARE ªI EVALUARE 

Primăria Târgu-jiu are o structură organizatorică ce îi 
permite luarea unor decizii sau hotărâri privind 
încheierea unor parteneriate public-private sau 
înfiinţarea unor servicii de utilitate cetăţenească. 

Monitorizarea internă a proiectelor va fi realizată de 
către echipa de proiect 

Instrumentele folosite pentru monitorizare sunt: 

• jurnalul proiectelor; 
• programul activităţilor; 
• calendarul activităţilor; 
• observaţiile directe ale echipei de proiect; 
• interviuri cu beneficiarii direcţi ai proiectului; 
• rapoartele financiare; 
• rapoartele de audit; 

Evaluarea proiectului: 

În baza datelor furnizate de monitorii proiectului şi a 
instrumentelor specifice evaluării se vor întocmi 
rapoartele de evaluare parţiale şi finale. Evaluarea va 
ţine cont şi de rezultatele auditului. 

Dintre instrumentele folosite menţionăm: 

• chestionare de evaluare pentru consultarea 
opiniei beneficiarilor direcţi, cât şi a personalului 
care lucrează pentru proiect; 

• interviuri cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai 
proiectului; 

• observaţii directe. 
• Drept criterii de evaluare se folosesc: 
• gradul de atingere al obiectivelor propuse (prin 

compararea rezultatelor parţiale şi finale 
propuse cu cele realizate); 

• nivelul indicatorilor de performanţă raportat la 
standardele de performanţă unanim 
recunoscute; 

• gradul de mulţumire al beneficiarilor; 

• eficienţa proiectului (prin raportarea costurilor la 
numărul beneficiarilor); 

• impactul proiectului asupra comunităţii locale; 
• durabilitatea rezultatelor proiectului; 
• reflectarea în mass-media a proiectului; 
• posibilitatea de multiplicare a proiectului; 
• parteneriatele ulterioare pentru susţinerea altor 

proiecte de interes local. 
Direcţiile şi serviciile din cadrul Primăriei care 
monitorizează şi evaluează proiectele şi programele 
sunt următoarele: 

1. Direcţia de impozite şi taxe 
2. Direcţia economică 
3. Direcţia tehnică şi managementul calităţii 
4. Direcţia resurse umane, comunicare, 

integrare europeană 
5. Direcţia Publică de Patrimoniu –Teatrul 

dramatic “Elvira Godeanu” 
6. Direcţia Administraţie Publică Locală –

”Compartimentul juridic-contencios” 
7. Direcţia de Protecţie Socială 
8. Serviciul buget, contabilitate, financiar 
9. Serviciul investiţii, licitaţii şi managementul 

calităţii 
10. Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului 
11. Serviciul gospodărie comunală 
12. Serviciul agricol, cadastru 
13. Serviciul concesionări 
14. Compartiment Programe Integrare Europeană 

Biroul Local de Coordonare al AL21 monitorizează 
şi evaluează procesul de implementare a Strategiei 
Locale de Dezvoltare Durabilă şi a Planului Local de 
Acţiune pe baza Sistemului de Indicatori de 
Dezvoltare Durabilă. 

În cadrul Agendei Locale 21 Târgu-jiu, indicatorii de 
dezvoltare durabilă au fost selectaţi astfel încât să 
ţină cont de unele aspecte sociale cum ar fi: evidenţa 
şi evaluarea deficitului de resurse naturale, evidenţa 
şi evaluarea daunelor ecologice, evidenţa structurii şi 
dinamicii fondului funciar, evidenţa calităţii şi 
siguranţei mediului construit existent, evidenţa şi 
evaluarea pierderilor sub aspectul biodiversităţii în 
termeni economici şi non-economici 
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Domeniul Indicatori 

Resurse de mediu 

Populaţia expusă la poluare sonoră 
Depăşiri ale concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor în aer 

Zone cu grad mare de poluare a apei şi solului 
Zone cu poluare sonică ridicată 

Cheltuieli pentru protecţia mediului 
Surse de poluare industrială 

Spaţii naturale convertite în teren urbanizat 
Terenuri degradate 
Specii ameninţate 

Cantitatea anuală de deşeuri produsă pe locuitor 

Resurse economice 

Activităţi economice reprezentative (populaţie ocupată sau pondere în totalul producţiei) 
Produse industriale cu impact mare asupra mediului 

Structura consumului de energie pe categorii de consumatori 
Consumul de apă pe categorii de consumatori 

Structura agenţilor economici pe activităţi economice 
Evoluţia sectorului privat 

Evoluţia IMM-urilor 
Evoluţia producţiei industriale / agricole 

Gradul de utilizare al capacităţilor existente în unităţile economice 
Principalele surse de venituri la bugetul local 

Principalele categorii de cheltuieli efectuate din bugetul local 

Capital social 

Evoluţia populaţiei în ultimii 10 ani 
Densitatea populaţiei 

Structura pe vârste a populaţiei 
Rata de dependenţă 

Speranţa de viaţă 
Rata şomajului 

Rata criminalităţii 
Venituri medii pe categorii socio-profesionale 

Aprecierile locuitorilor faţă de oraş 
Structura şomerilor pe categorii de vârstă 

Nivelul de instruire 
Viaţa comunitară 

Valori de patrimoniu cultural 
Accesul la cultură 

Urbanism şi amenajarea 
teritoriului 

Suprafaţa urbană pe locuitor 
Suprafaţa ocupată de construcţii din total 

Spaţii verzi amenajate 
Structura transportului public urban 

Densitatea drumurilor publice 
Structura fondului de locuinţe după vechime şi regimul de înalţime 

Zonarea pe funcţiuni 
Reţele edilitare uzate 

Suprafaţa locuibilă pe locuitor 

Aspecte instituţionale 

Accesul populaţiei la serviciul public 
Aprecierea populaţiei faţă de prestaţia autorităţilor locale 

Satisfacţia populaţiei faţă de serviciile publice 
Gradul de transparenţă în activităţile administraţiei publice locale 

 

■ 
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IV. PORTOFOLIUL DE PROIECTE 
PRIORITARE PERIOADA 2004-2014 

IV.1. MEDIU 

IV.1.1. Extindere, modernizare şi 
retehnologizare staţie de epurare în municipiul 
Târgu-jiu 

Scurtă descriere a proiectului 
• Titlul Proiectului: Extindere, modernizare şi 

retehnologizare staţie de epurare în 
• municipiul Târgu-jiu 
• Manager de proiect: Primăria Municipiului 

Târgu-jiu 
• Departamente din Primărie care răspund de 

realizarea programului: Direcţia Tehnică 
• Asistenţă tehnică de specialitate din surse 

externe: ISPA,PHARE 
• Impactul social şi/sau asupra mediului: 

- respectarea normelor Uniunii Europene 
privind apele uzate; 

- eliminarea poluării râului Jiu cu substanţe 
poluante datorită epurării insuficiente; 

- eliminarea impactului negativ asupra 
mediului prin evacuarea din staţia de 
epurare a unui nămol aproape netratat; 

- prin creşterea capacităţii staţiei de epurare 
se va crea posibilitatea de a extinde 
canalizarea menajeră pe teritoriul oraşului. 

• Influenţa aplicării programului în economia 
locală: se va îmbunătăţii procesul de epurare a 
apelor uzate din municipiul Târgu-jiu. 

• Utilizatori potenţiali: principalii utilizatori sunt toţi 
locuitorii municipiului Târgu-jiu. 

• Resurse financiare externe: ISPA, PHARE 
(15.000.000 euro). 

• Canale de distribuţie: servicii publice. 

• Localizarea investiţiei: Staţia de epurare 
existentă. 

• Modalităţi de armonizare a proiectului: se va 
ţine cont de PUG-ul aprobat de Consiliul Local 
şi de cerinţele legale în domeniul gospodăriri 
apelor şi protecţiei mediului. 

Cerinţe financiare 
Estimarea costului: 20.000.000 euro 

• Structura financiară: (propunere) 
- Co-finanţare de la Consiliul Local - 

5.000.000 euro 
- Finanţare ISPA, PHARE – 15.000.000 euro 

• Tipuri de finanţare: nerambursabil 
• Factori critici care influenţează profitabilitate: 

- amortizarea investiţiei în perioada lungă de 
timp; 

- preţul practicat pentru servicii. 

Reglementări 
• Aplicarea Programului 

- armonizarea proiectului cu strategia de 
dezvoltare durabilă a municipiului Târgu-jiu 
şi a Planului Naţional de Dezvoltare 

- aplicarea conceptului promovat de MAPM 
„România Curată” 

• Reglementări care influenţează favorabil sau 
nefavorabil Programul: legislaţia în vigoare, 
studii de prefezabilitate şi fezabilitate eliberate. 

Termenul de realizare: 

• Extinderea, modernizarea şi retehnologizarea 
se vor face în două etape: 
- prima etapă – finalizarea lucrărilor pentru 

capacitatea de 500 dm3/s; 
- etapa a doua – aducerea staţiei la 

capacitatea de 860 dm3/s. 
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IV.1.2.Realizarea unui depozit ecologic de 
deşeuri zonal 

Scurtă descriere a proiectului 

• Managerul de program/proiect: ( ca entitate din 
partea primăriei): Direcţia tehnică 

• Departamentele din cadrul primăriei care 
răspund de realizarea programului / proiectului: 
Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Direcţia 
de Investiţii, Direcţia de Urbanism 

• şi Amenajarea Teritoriului 
• Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din 

surse externe: PHARE, ISPA 
• Impactul social şi/ sau asupra calităţii mediului: 

Proiectul va avea atât un impact 
• Social, cât şi unul asupra calităţii mediului. 

Impactul social se traduce prin crearea unui 
număr de locuri de muncă. Prin amenajarea 
depozitului ecologic se va elimina impactul 
negativ asupra mediului pe care îl are depozitul 
actual. 

• Influenţa aplicării programului în economia 
locală, regională sau/şi naţională: Amenajarea 
depozitului în amplasamentul stabilit va duce la 
reducerea costurilor de transport a deşeurilor, 
reducerea consumului de materii prime şi va 
permite obţinerea de venituri din activitatea de 
reciclare a deşeurilor. 

• Utilizatorii potenţiali/beneficiarii 
programului/proiectului: Beneficiari - 14 
localităţi din judeţul Gorj, însumând 139.216 
locuitori (Târgu-jiu-96.641 locuitori) Draguţeşti-
2.860 locuitori, Dăneti-3.665 locuitori, Leleşti-
1.851 locuitori, Runcu-5.850 locuitori, Arcani -
1.303 locuitori, Băleşti-7.501 locuitori, Teleşti-
2.777 locuitori, Câlnic-2.303 locuitori, Bălăneşti 
-2.441 locuitori, Scoarţa-4.743 locuitori, 
Turcineşti -2.439 locuitori, Schela-2.193 
locuitori, Stăneşti-2.649 locuitori). 

• Resurse financiare externe: finanţare externă şi 
din bugetul local 

• Canale de distribuţie: Servicii publice 
• Localizarea investiţiei: amplasamentul propus 

pentru realizarea investiţiei este situat la cca. 3 
km de municipiu, la distanţă suficient de mare 
faţă de locuinţe, pe terenul utilizat anterior de 
Cariera de argilă a SC LAFARGE ROMCIM S.A 
Târgu-jiu; amplasamentul propus prezintă 
avantajul existenţei unui drum de acces 
modernizat. 

• Modalitatea de armonizare /integrare a 
proiectului cu planul de amenajare a teritoriului: 
Proiectul propus va fi inclus în Planul de 
Urbanism General ce va fi actualizat. 

Cerinţe financiare 

• Estimarea costului: 3.782.538 euro 
• Structura de finanţare: 50% buget local; 50% 

fonduri externe 
• Tipul de finanţare: nerambursabil 

Reglementări: 

• Aplicarea programului: armonizarea proiectului 
cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Naţională 
şi/sau Regională 

• Aplicarea conceptului promovat de MAPM 
« România curată » 

Termen de realizare: 

• Proiectul este eşalonat a se realiza în maxim 4 
ani. Evaluarea investiţiei şi studiul de 
prefezabilitate au fost elaborate conform datelor 
din baza de date a ICIM Bucureşti. 

IV.2. ECONOMIC 

IV.2.1. Construirea unui centru comercial en-
gros şi en-detail 

Scopul proiectului: 

• Creşterea investiţiilor în sectoare profitabile; 
• Scăderea costurilor de achiziţie pentru locuitorii 

şi firmele comerciale din oraş; 
• Creşterea puterii de cumpărare pentru cetăţenii 

oraşului prin scăderea preţurilor; 
• Creare de noi locuri de muncă; 
• Creşterea veniturilor la bugetul local prin 

concesionarea terenului. 

Scurtă descriere a proiectului: 
• Managerul de proiect / program: Serviciul 

Concesionări 
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• Departamentul din cadrul primăriei: Serviciul 

Investiţii, Direcţia Economică 
• Descrierea asistenţei tehnice: nu este necesară 
• Impact social şi asupra calităţii mediului: 

- creare de noi locuri de muncă; 
- diversificarea serviciilor; 
- amenajarea unei zone pe care în prezent se 

depozitează deşeuri. 
• Impactul proiectului în economia oraşului: 

- îmbunătăţirea nivelului de trai prin scăderea 
preţurilor; 

- atragerea de noi investiţii; 
- crearea de noi locuri de muncă; 
- creşterea veniturilor la bugetul local; 
- creşterea veniturilor comercianţilor locali. 

• Utilizatori potenţiali 
- locuitorii oraşului şi din regiunile apropiate; 
- întreprinzătorii din sfera comerţului en-gros 

şi en-detail. 
• Resurse financiare externe 

- Nu este cazul 
• Canale de distribuţie: Societăţi comerciale, S.C. 

Bomax S.A., Camera de Comerţ 
• Localizarea investiţiei: Municipiul Târgu-jiu, 

zona Târg Litovoi I 
• Modalitate de armonizare cu planul de 

amenajare: conform PUD Zona Litovoi 

Cerinţele financiare ale programului/proiectului: 

• Estimarea costului proiectului: 5.000.000 Euro 
• Propunerea structurii de finanţare: 100 % 

fonduri private 

Reglementări 

• Aplicarea proiectului/programului în contextul 
macroeconomic al economiei naţionale şi 
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza 
resurselor disponibile: proiectul se încadrează 
în Programul de Dezvoltare Regională, parte 
componentă a Planului Naţional de Dezvoltare. 

• Contribuţii din surse interne sau externe, 
publice sau private: 100 % surse private. 

Termen de realizare: 
• Proiectul se va realiza într-o etapă, până în 

anul 2009 

IV.2.2. Construirea unui centru de agrement în 
zona Pădurii Drăgoieni 

Scopul proiectului: 

• dezvoltarea Municipiului Târgu-jiu din punct de 
vedere al zonelor de agrement şi al atractivităţii 
turistice; 

• ameliorarea şi îmbunătăţirii calităţii vieţii; 
• crearea de noi locuri de muncă; 
• atragerea investiţiilor în turism. 

Scurtă descriere a proiectului: 

• Managerul de proiect / program: Serviciul 
Urbanism 

• Departamentul din cadrul primăriei: Serviciul 
Urbanism, Direcţia tehnică 

• Descrierea asistenţei tehnice: nu este cazul 
• Impact social şi asupra calităţii mediului: 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii; 
- crearea de noi locuri de muncă; 
- amenajarea unei zone de agrement 

ecologic. 
• Influenţa proiectului în economia oraşului: 

- creşterea fluxului de investiţii; 
- dezvoltare economică şi turistică. 

• Utilizatori potenţiali 
- locuitorii oraşului 
- turişti 

• Resurse financiare externe 
- fonduri rambursabile private 

• Canale de distribuţie 
- OJT Gorj şi alte firme de profil în cooperare 

cu administraţia publică locală 
• Localizarea investiţiei 

- Zona pădurii Drăgoieni (localitate 
componentă municipiu Târgu-jiu) 

• Modalitate de armonizare cu planul de 
amenajare: conform PUG 

Cerinţele financiare ale programului/proiectului: 

• Costului proiectului: 700.000 Euro 
• Propunerea structurii de finanţare: 10 % surse 

proprii (buget local, judeţean, de stat), 90 % 
fonduri private 

• Factori care influenţează profitabilitatea: 
modificarea legislaţiei în vigoare 
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Reglementări 

• Aplicarea proiectului/programului în contextul 
macroeconomic al economiei naţionale şi 
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza 
resurselor disponibile: Proiectul se încadrează 
în Planul de Dezvoltare Regională şi în 
Programul de Dezvoltare pe termen Mediu şi 
Lung al judeţului Gorj. 

• Contribuţii din surse interne sau externe, 
publice sau private: conform Hotărârii 
Consiliului Local pentru amenajare zonă 
agrement pădure Drăgoieni. 

Termen de realizare: 

• Proiectul se va realiza într-o etapă, până în 
anul 2010, în funcţie de fondurile disponibile. 

IV.2.3. Realizarea unui sistem integrat pentru 
plata on-line a taxelor şi impozitelor locale, 
informare şi consultanţă a cetăţenilor şi a 
oamenilor de afaceri 

Scopul proiectului: 

• Crearea condiţiilor de plată a taxelor şi 
impozitelor locale on-line; 

• Creşterea eficienţei sistemului de colectare a 
taxelor şi impozitelor locale; 

• Crearea condiţiilor de informare rapidă şi 
eficientă a locuitorilor oraşului cu privire la 
problemele de interes local; 

• Posibilitatea informării rapide şi complete a 
investitorilor cu privire la oportunităţile de 
afaceri oferite la nivel local; 

• Creşterea eficienţei funcţionarilor publici şi a 
personalului de specialitate implicat în aceste 
activităţi. 

Scurtă descriere a proiectului: 
• Managerul de proiect / program: Direcţia de 

Impozite şi Taxe 
• Departamentul din cadrul primăriei: 

Compartimentul Informatică 
• Descrierea asistenţei tehnice: nu este necesară 
• Impact social şi asupra calităţii mediului: 

- un sistem rapid şi performant de plată a 
impozitelor şi taxelor locale de către cetăţeni 
şi firmele din oraş; 

- creşterea eficienţei şi transparenţei 
administraţiei publice locale. 

• Influenţa proiectului în economia oraşului: 
- informare completă şi rapidă a posibililor 

investitori; 
- creşterea veniturilor locale prin 

eficientizarea sistemului de colectare a 
taxelor şi impozitelor; 

- creşterea atractivităţii turistice prin sistem de 
informare viabil şi complet. 

• Utilizatori potenţiali 
- locuitorii oraşului; 
- investitori şi oameni de afaceri; 
- turişti. 

• Resurse financiare externe 
- nu este cazul 

• Canale de distribuţie 
- Primăria Târgu-jiu, Direcţia Publică de 

Impozite şi Taxe, Centrul de Cultură 
Constantin Brâncuşi 

• Localizarea investiţiei 
- Sistemul informatic al Primăriei 

Cerinţele financiare ale programului/proiectului: 

• Estimarea costului proiectului: 100.000 Euro 
• Propunerea structurii de finanţare: 100 % surse 

proprii (buget local, judeţean, de stat), eventual 
fonduri din surse private. 

Reglementări 

• Aplicarea proiectului/programului în contextul 
macroeconomic al economiei naţionale şi 
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza 
resurselor disponibile: Proiectul se încadrează 
în Programul Naţional de Dezvoltare şi în 
Priorităţile de Pregătire pentru Aderare pentru 
2004, de Informatizare a Administraţiei Publice. 

• Contribuţii din surse interne sau externe, 
publice sau private: 100 % surse proprii. 

Termen de realizare: 

• Proiectul se va realiza într-o etapă, până în 
anul 2005 
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IV.3. SOCIAL 

IV.3.1. Centru de formare şi instruire a 
asistenţilor personali şi consiliere a familiilor 
copiilor cu handicap 

Scurtă descriere a proiectului cu precizarea 
scopului: 

• Manager de proiect: directorul Direcţiei Publice 
de Protecţie Socială 

• Departamentul din cadrul Primăriei care 
răspunde de realizarea proiectului: Direcţia 
Publică de Protecţie Socială 

• Descrierea asistenţei tehnice: nu este nevoie 
de asistenţă tehnică 

• Impact social: 
- îmbunătăţirea calităţii îngrijirii copiilor cu 

handicap; 
- reducerea gradului de ocupare al familiei 

pentru supravegherea şi îngrijirea copilului; 
- prevenirea instituţionalizării copiilor cu 

handicap, prin pregătirea psihologică a 
familiilor acestora. 

• Influenţa aplicării programului în economia 
locală: creşterea numărului de persoane 
instruite în domeniu. 

• Utilizatorii potenţiali/beneficiari: 
- asistenţii personali ai copiilor cu handicap ce 

vor fi instruiţi în cadrul proiectului; 
- familiile din care provin copiii cu handicap, 

ce vor fi consiliate şi educate pe perioada 
derulării proiectului; 

- populaţia în general, prin elaborarea unui 
îndrumar de îngrijire a copilului cu handicap. 

• Resurse financiare externe: fonduri 
nerambursabile 

• Localizarea investiţiei: la sediul Fundaţiei 
“S.O.S.Copiii Gorjului” 

• Modalitatea de armonizare/integrare a 
proiectului: în conformitate cu prevederile 
legale. 

Cerinţele financiare ale proiectului: 
• Estimarea costului: 17.617 USD 
• Propunerea structurii de finanţare: 15.182 USD 

surse externe şi 2.435 USD contribuţia 
Fundaţiei “S.O.S.Copiii Gorjului” 

• Tipul de finanţare: nerambursabil. 

Reglementări: 

• Contribuţii din surse interne sau externe, 
publice sau private: 87% fonduri 
nerambursabile, 13% surse proprii; 

• Reglementări care influenţează favorabil sau 
nefavorabil proiectul: legislaţia în vigoare. 

Termen de realizare: 

• proiectul va dura 9 luni, perioadă în care se vor 
desfăşura simultan primele două activităţi 
(formare şi instruire asistenţi personali), urmând 
ca în ultimele două luni să se desfăşoare şi 
ultima activitate (elaborare îndrumar de îngrijire 
a copilului cu handicap). 

IV.3.2. Reabilitarea spitalelor nr.1, 2 şi 3 
Târgu-jiu 

Scurtă descriere a proiectului cu precizarea 
scopului: 

• Manager de proiect: directorul Spitalului 
Judeţean Gorj 

• Descrierea asistenţei tehnice: nu este nevoie 
de asistenţă tehnică 

• Impact social: 
- îmbunătăţirea funcţionării unităţilor 

spitaliceşti existente; 
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. 

• Influenţa aplicării programului în economia 
locală: asigurarea pentru întreaga populaţie a 
oraşului a serviciilor medicale 

• Utilizatorii potenţiali/beneficiari: 
- populaţia oraşului şi a teritoriului arondat 

care solicită servicii medicale 
• Resurse financiare externe: fonduri 

nerambursabile 
• Localizarea investiţiei: sediile Spitalului 

Judeţean Gorj 
• Modalitatea de armonizare/integrare a 

proiectului: în conformitate cu prevederile 
legale. 

Cerinţele financiare ale proiectului: 

• Estimarea costului: 29.000.000 Euro 
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• Propunerea structurii de finanţare: 100% 

fonduri externe 
• Tipul de finanţare: nerambursabil. 

Reglementări: 
• Contribuţii din surse interne sau externe, 

publice sau private: 100% fonduri externe 
• Reglementări care influenţează favorabil sau 

nefavorabil proiectul: legislaţia în vigoare. 

Termen de realizare: proiectul va dura 4 ani 

IV.3.3. Organizare centenar naştere Elvira 
Godeanu şi aniversarea a 170 de ani de teatru în 
Târgu-jiu 

Scurtă descriere a proiectului cu precizarea 
scopului: 

• Manager de proiect: directorul Teatrului 
Dramatic Elvira Godeanu 

• Departamentul din cadrul Primăriei care 
răspunde de realizarea proiectului: Teatrul 
Dramatic Elvira Godeanu 

• Descrierea asistenţei tehnice: nu este nevoie 
de asistenţă tehnică 

• Impact social: 
- creşterea interesului pentru actul de cultură; 
- promovarea personalităţilor culturale locale. 

• Influenţa aplicării programului în economia 
locală: întărirea rolului culturii 

• Utilizatorii potenţiali/beneficiari: 
- populaţia oraşului şi vizitatorii, prin 

înfiinţarea Muzeului Teatrului Dramatic 
Elvira Godeanu; 

- actorii care participă la Microstagiunea a 7 
teatre din ţară. 

• Resurse financiare externe: nu este cazul 
• Canale de distribuţie: - 
• Localizarea investiţiei: la sediul Teatrului 

Dramatic Elvira Godeanu 
• Modalitatea de armonizare/integrare a 

proiectului: în conformitate cu prevederile 
legale. 

Cerinţele financiare ale proiectului: 

• Estimarea costului: 22.000 Euro 

• Propunerea structurii de finanţare: 17.000 Euro 
buget local, 5.000 Euro alte surse 

• Tipul de finanţare: nerambursabil. 

Reglementări: 
• Contribuţii din surse interne sau externe, 

publice sau private: 77% surse proprii, 23% alte 
surse 

• Reglementări care influenţează favorabil sau 
nefavorabil proiectul: legislaţia în vigoare. 

Termen de realizare: proiectul va dura 2 luni şi 
va avea mai multe etape: 

• înfiinţarea Muzeului Teatului Dramatic Elvira 
Godeanu; 

• microstagiunea a 7 teatre din ţară; 
• editare monografie Elvira Godeanu, o istorie a 

teatrului în Gorj, alte cărţi privind fenomenul 
cultural local; 

• Gala Premiilor anuale “Elvira Godeanu”. 

IV.4. REGENERARE URBANÃ 

IV.4.1. Extindere şi modernizare alimentare cu 
apă în municipiul Târgu-jiu 

Scopul proiectului este extinderea reţelei de 
alimentare cu apă a municipiului în cartierele care nu 
beneficiază de apă potabilă din sistemul centralizat al 
municipiului. 

• Managerul de proiect – Direcţia tehnică 
• Departamente din cadrul Primăriei care 

răspund de realizarea proiectului – Serviciul 
Investiţii licitaţii şi managementul calităţii, 
Serviciul Buget – Contabilitate 

• Asistenţă tehnică de specialitate din surse 
externe – nu este cazul, 

• Impacul social – îmbunătăţirea calităţii vieţii prin 
asigurarea apei potabile cetăţenilor 

• Impact asupra mediului – impact pozitiv prin 
reducerea exfiltraţiilor care deteriorează solul şi 
conservarea resurselor de apă 
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• Influenţa aplicării programului – economia 

locală se va dezvolta prin asigurarea alimentării 
cu apă pentru societăţile cu profil de producţie 

• Beneficiarii proiectului – locuitorii şi societăţile 
comerciale 

• Resurse financiare externe – nu este cazul 
• Canale de distribuţie – operatorii de reţea, 
• Localizare proiect – municipiul Târgu-jiu, 

cartierele: Drăgoieni, Iezureni, Bârseşti, 
Slobozia, Ursaţi, Polata, Zona de Vest, 
Romaneşti, Zona de Nord, 

• Proiectul se încadrează în Planul Urbanistic 
General. 

• 2. Cerinţele finaciare ale proiectului 
• Costul estimat – 3.400.000 Euro, 
• Finanţare 100% Bugetul local, 
• Surse proprii,3 
• Factori critici care influenţează profitabilitatea – 

creşterea preţului de furnizare a apei potabile. 

Reglementări 
• Proiectul se încadrează în priorităţile planului 

de dezvoltare regională, planului naţional de 
dezvoltare şi în strategia de dezvoltare pe 
termen mediu şi lung al municipiului Târgu-jiu. 

• Există Hotărârea Consiliului Local pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici de 
realizare a proiectului 

• Reglementări care pot influenţa proiectul – 
schimbarea normelor tehnice de execuţie 

Termen de realizare 

• În 3 etape, în decursul a 9 ani şi se bazează pe 
Studiul de Fezabilitate. 

IV.4.2. Reabilitare str. 23 August şi Prelungire 23 
August, municipiul Târgu-jiu 

Scopul proiectului este reabilitarea sistemului 
carosabil şi rutier pe strada 23 August şi Prelungirea 
străzii 23 August. 

• Managerul de proiect – Direcţia tehnică 
• Departamente din cadrul Primăriei care răspund 

de realizarea proiectului – Serviciul Investiţii 

licitaţii şi managementul calităţii, Serviciul Buget 
– Contabilitate 

• Asistenţă tehnică de specialitate din surse 
externe - PHARE 

• Impactul social – reducerea costurilor de 
transport cu carburanţii 

• Impact asupra mediului – impact pozitiv prin 
reducerea emisiilor poluante ca uramare a 
areducerii consumului de carburanţi 

• Influenţa aplicării programului – creşterea valorii 
adăugate la societăţile comerciale cu activităţi de 
transport şi creşterea valorii proprietăţilor din 
zonă 

• Beneficiarii proiectului – societăţile cu profil de 
transport din regiune, locuitorii de pe străzile 
centrale, transportul în comun 

• Resurse financiare externe – PHARE – 
componenta infrastructură şi transport 

• Canale de distribuţie – asociaţii de transportatori 
• Localizare proiect – municipiul Târgu-jiu, str. 23 

August şi Prelungire str. 23 August 
• Proiectul se încadrează în Planul Urbanistic 

General. 
• 2. Cerinţele finaciare ale proiectului 
• Costul estimat – 210.000 Euro 
• Finanţare 10% Bugetul local, 90% fonduri 

externe 
• Fonduri nerambursabile + surse proprii 
• Factori critici care influenţează profitabilitatea – 

aglomerarea traficului în alte zone pe durata 
executării lucrărilor. 

Reglementări 
• Proiectul se încadrează în priorităţile planului 

de dezvoltare regională, planului naţional de 
dezvoltare şi în strategia de dezvoltare pe 
termen mediu şi lung al municipiului Târgu-jiu. 

• Există Hotărârea Consiliului Local pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici de 
realizare a proiectului 

• Reglementări care pot influenţa proiectul – 
schimbarea normelor tehnice de execuţie 

Termen de realizare 

• Într-o etapă, în decursul a 12 luni, conform 
Studiului de Fezabilitate. 
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IV.4.3. Modernizare Piaţa Centrală 

Scopul proiectului este modernizarea sectorului de 
legume fructe a Pieţii centrale din muncipiul Târgu-jiu. 

• Managerul de proiect – Direcţia tehnică, 
• Departamente din cadrul Primăriei care 

răspund de realizarea proiectului – Serviciul 
Investiţii licitaţii şi managementul calităţii, 
Serviciul Buget – Contabilitate, 

• Asistenţă tehnică de specialitate din surse 
externe – nu este cazul, 

• Impacul social – îmbunătăţirea condiţiilor de 
comercializare a produselor agroalimentare, 

• Influenţa aplicării programului – Economia 
locală se va dezvolta prin asigurarea unor 
condiţii optime comercianţilor care îşi 
desfăşoară în prezent activitatea, precum şi 
marirea numărului acestor comercianţi, 

• Beneficiarii proiectului – locuitorii şi 
întreprinzătorii particulari (comercianţii), 

• Resurse financiare externe – nu este cazul 
• Canale de distribuţie – administratorul pieţei 
• Localizare proiect – municipiul Târgu-jiu, str. 

Unirii, Piaţa Centrală 

• Proiectul se încadrează în Planul Urbanistic 
General. 

• 2. Cerinţele finaciare ale proiectului 
• Costul estimat – 375.000 Euro 
• Finanţare 100% Bugetul local 
• Surse proprii 
• Factori critici care influenţează profitabilitatea – 

creşterea chiriei pentru comercianţi 

Reglementări 
• Proiectul se încadrează în priorităţile Planului 

de Dezvoltare Regională, Planului Naţional de 
Dezvoltare şi în Strategia de Dezvoltare pe 
termen mediu şi lung al municipiului Târgu-jiu. 

• Există Hotărârea Consiliului Local pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici de 
realizare a proiectului 

• Reglementări care pot influenţa proiectul – 
schimbarea normelor tehnice de execuţie 

Termen de realizare 

• În 2 etape, în decursul a 3 ani pe baza Studiului 
de Fezabilitate. 

 

■ 
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V. ANEXE 

V.1. PROIECTE ÎN DERULARE: 

1. DENUMIRE PROIECT: “Reabilitare str. Ana 
Ipatescu” 

OBIECTIV: Creşterea calităţii vieţii şi reabilitarea 
mediului urban prin dezvoltarea infrastructurii locale 

SCOP: Optimizarea şi sistematizarea traficului în zona 
Ana Ipatescu prin reabilitarea infrastructurii de 
transport 

VALOARE: 596.563 EURO 

FINANŢATOR: 75% U.E. (PHARE 2001), 25% 
PRIMĂRIA TÂRGU-JIU 

SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR: 

• reabilitare stradă 
• reabilitare reţea distribuţie apă potabilă 
• introducere canalizare menajeră 
• introducere canalizare pluvială 

2. DENUMIRE PROIECT: “Reabilitare Termică bl. 
4 str. Ciocârlăului” 

OBIECTIV: Creşterea eficienţei energetice 

SCOP: Reducerea consumurilor energetice prin 
reabilitarea termică a clădirii 

VALOARE: 5.000.000 mii lei 

FINANŢATOR: MLPTL prin Fondul Elveţian de 
Contrapartidă 

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI ŞI 
ACTIVITĂŢILOR: 

Blocul de locuinţe este proprietatea Consiliului Local al 
Municipiului Târgu-jiu, având destinaţia de locuinţe 
sociale. Cele 55 de locuinţe sunt tip camere de locuit 
cu băi comune (o baie pe fiecare nivel), fără bucătării. 

Din punct de vedere al confortului termic, prezintă atât 
igrasie şi condens, cât şi infiltraţii la terasă şi subsol, 
iar tâmplăria necesită reparaţii capitale datorită 
neetanşeităţilor cât şi vechimii. 

Consumurile energetice sunt foarte mari, acest lucru 
răsfrângându-se în costurile de întreţinere, ceea ce 
crează mari probleme locatarilor (familii cu venituri 
mici sau fără venituri, persoane defavorizate). 

Activităţile proiectului sunt: 

• înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie de 
PVC şi geam TERMOPAN 

• termoizolaţii la pereţi 
• termoizolaţii la terasă 
• refacerea hidroizolaţiei la terasă 
• reabilitarea coloanelor de distribuţie a energiei 

termice 

3. DENUMIRE PROIECT: “Sistem urban de 
încălzire descentralizat în Târgu-jiu” 

OBIECTIV: Creşterea eficienţei energetice 

SCOP: Asigurarea confortului termic şi a apei calde 
menajere pentru instituţii de învăţământ 

VALOARE: 6.330.513.000 lei 

FINANŢATOR: ARCE (40%), Buget Local (60%) 

SCURTA DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR: instalarea 
de centrale termice proprii la şcoli şi grădiniţe 

V.2 MODALITÃÞI DE COOPERARE 
INTRA-JUDEÞEANÃ ªI REGIONALÃ 

Colaborarea intra-judeţeană şi regională este un 
factor cheie în realizarea proiectelor de dezvoltare 
durabilă a Municipiului Târgu-jiu. 

În acest scop, Primăria Municipiului Târgu-jiu va 
propune Consiliului Judeţean Gorj anexarea Agendei 
Locale 21 la Programul de Dezvoltare pe Termen 
Mediu şi Lung a Judeţului Gorj, cât şi la Planul de 
Dezvoltare Regională. 
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Proiectele cu posibila colaborare inter-
judeţeană sunt: 

• Salubrizarea râului Jiu în zona municipiului; 
Decolmatarea lacurilor de acumulare Vădeni şi 
Târgu-jiu 

• Verificarea respectării condiţiilor legale de 
autorizare, colectare/achiziţie a speciilor de 
floră spontană; 

• Creşterea gradului de conştientizare a 
conducătorilor auto în privinţa protecţiei 
mediului prin utilizarea combustibililor cu aditivi, 
a benzinei fără plumb şi a motorinei cu conţinut 
scăzut de sulf 

• Organizarea unor cursuri în domeniul 
agriculturii pentru producătorii locali 

• Extinderea infrastructurii transportului în comun 
la nivelul localităţilor componente 

• Organizarea de cursuri de perfecţionare pentru 
managerii şi persoanele din conducerea 
întreprinderilor 

• Atragerea investiţiilor, în special în industria de 
vârf şi turism prin asigurarea unor condiţii 
avantajoase pentru investitori (sedii, forţă de 
muncă calificată, infrastructură, facilităţi la nivel 
local) 

• Realizarea unei staţii pentru valorificarea 
deşeurilor menajere 

• Realizarea unui incubator de afaceri 
• Construirea unui centru comercial en-gros şi 

en-detail 
• Modernizare auto-gară 
• Expoziţie şi conferinţe turistice 
• Crearea unui centru care să dispună de date cu 

privire la expoziţiile turistice ce urmează a fi 
organizate şi îndrumarea agenţilor economici 
din turism 

• Brâncuşi on-line – Program pentru transmiterea 
online (Internet) a operelor brâncuşiene 

• Amenajarea unui traseu motocros de nivel 
naţional şi internaţional şi construirea unui loc 
de campare în zona acestuia 

• Construirea unei arene de tennis 
• Program comunitar de sănătate publică: 

supraveghere şi control boli transmisibile, 
infecţii HIV/ SIDA, tuberculoză, evaluare stare 
de sănătate, factori de risc 

• Program de prevenire şi control al bolilor 
netransmisibile 

• Centru de formare cetăţenească şi educaţie 
interculturală 

• Cursuri de formare profesională pentru 
persoanele în căutarea unui loc de muncă 

• Strămutarea Ansamblului Tătărăscu în cadrul 
secţiei etnografice de la Curtişoara 

• Organizare Centenar naştere Elvira Godeanu şi 
aniversarea a 170 de ani de teatru în Târgu-jiu 

• Festivalul internaţional de teatru "Conexiuni" 
• Festivalul naţional/ internaţional al trupelor 

itinerante de teatru 
• Şcoala de vară de la Târgu-jiu 
• Înfiinţarea unei orchestre semisimfonice pe 

lângă Teatrul Elvira Godeanu 
• Burse de formare continuă în ţări din 

Comunitatea Europeană 
• Împreună pentru o Europă unită – programul 

Socrates 
• Modernizare iluminat public în municipiul 

Târgu-jiu 
• Sistem de centuri ocolitoare pentru municipiul 

Târgu-jiu 
• Modernizare şi dezvoltare sistem informatic 

G.I.S. 
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