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CUVÂNT ÎNAINTE 

 În cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale ale oraşelor din România”, SMIS 27520, proiect realizat în parteneriat 

de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu Asociaţia Oraşelor din 

România şi Asociaţia Secretarilor Oraşelor din România fiind co-finanţat din Fondul Social 

European a fost elaborată strategia de dezvoltare locală a oraşului Ţicleni. 

Scopul strategia de dezvoltare locală este: 

- să diagnosticheze corect situaţia oraşului Ţicleni; 

- să determine direcţiile de dezvoltare pe o perioadă de minim 5 ani; 

- să fundamenteze accesul la finanţare din fonduri europene şi guvernamentale; 

- să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în viaţa socio-economică a oraşului, 

fie sub forma investiţiilor directe, fie sub forma parteneriatelor; 

- să eficientizeze activatea administraţiei publice locale de a atrage fonduri externe (europene, 

alte fonduri), pentru realizarea unor investiţii necesare dezvoltarii comunităţii.  

Grupul de lucru creat la nivelul Primăriei Oraşului Ţicleni, format din trei experţi, şi anume Geică 

Dragoş  – expert politici publice, Trîncă Marius Cornel – expert management financiar şi Avram 

Elena – expert manager proiect, a identificat partenerii alături de care să se elaboreze şi 

implementeze strategia, în scopul asigurării unei dezvoltări locale integrate.  

Au fost colectate informaţii, efectuate şi consultate studii socio-economice, pentru a face o 

analiză clară a situaţiei actuale astfel identificându-se problemele comunităţii, precum şi resursele 

care pot contribui la rezolvarea acestora. 

 În acest context a fost elaborată viziunea comunităţii ca o aspiraţie comună a locuitorilor 

noştri, urmărindu-se o dezvoltare durabilă,  inteligentă şi prietenoasă cu mediu. Au fost formulate 

obiectivele, ţintele şi planurile comunitare de acţiune, inclusiv indicatorii de impact şi de rezultat. 

Împlementarea acestei strategii va avea cu certitudine rezultatele dorite, întrucât obiectivele 

urmărite precum şi scopurile pe care ni le-am propus sunt specifice, accesibile, relevante şi corect 

încadrate în timp. 

Astfel, acest document de bază va aduce progresul oraşului nostru. 

Primar, 

Radu Constantin 
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CAP. I  PREZENTARE GENERALĂ 

 

1.1. Localizare  

 

 Oraşul Ţicleni, aflat în partea de sud-vest a României, respectiv în centrul judeţului Gorj, 

are următoarele coordonate geografice: 44° şi 54' latitudine nordică şi 23° şi 25' longitudine estică 

faţă de meridianul Greenwich. 

Oraş gorjean petrolist, este situat pe valea pârâului Cioiana, înconjurat de dealuri 

subcarpatice dintre Jiu şi Gilort (Dealurile lui Bran), în partea de nord, şi cele ale Podişului Getic, 

în partea de sud a aşezării. 

Constituit ca localitate urbană în anul 1968, ca urmare a organizării administrativ- teritoriale 

a ţării în baza Legii nr. 2/1968, oraşul Ţicleni a cuprins fostele sate Ţicleni, Răşina, Gura Lumezii şi 

Tunşi. 

Localitatea a fost declarată oraş în anul 1968, conform Buletinului Oficial al R.S.R.  nr. 164 

din 20 decembrie 1968. 

 

 Oraşul Ţicleni are ca vecinătăţi: 

- La nord, oraşul Tg-

Cărbuneşti; 

- La est, comunele Bărbăteşti 

şi Jupâneşti; 

- La vest, comunele Dăneşti şi 

Bâlteni; 

- La sud, comunele Aninoasa 

şi Săuleşti. 

 

Oraşul Ţicleni are o 

suprafaţă de 7229 ha şi o populatie 

de 4414 de locuitori,  aşa cum 

rezulta din datele ultimului recensământ- noiembrie 2011. 

Ţicleni este situat la 23 de km fata de municipiul Tg-Jiu (resedinţa judetului Gorj), la 15 Km 

de oraşul Tg. Cărbuneşti şi 78 de km de municipiul Craiova (judeţul Dolj). Este străbătută de 

drumul naţional DJ 675  Peşteana -Ţicleni- Tg. Cărbuneşti, (cunoscut sub numele de strada 

 

Fig.1 Orasul Ţicleni pe harta judeţului Gorj 
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Petroliştilor, cea mai lungă stradă din Europa), drum care a fost modernizat prin proiectul depus în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul de intervenţie 2.1. - Reabilitarea şi 

modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 

centură. 

 

1.1. Istoric 

 

Numele localităţii aminteşte de Radu Ţicleanu, ostaş în armata lui Mihai Viteazu, care 

cumpărase pentru 7000 de aspri de argint, încă din timpul domniei lui Alexandru Voievod, de la 

Neaga Păcuroaia din Arceşti ,,a patra parte de pe toată accina din Cioiana şi de peste tot hotarul”. 

Primele atestări documentare despre localitatea Ţicleni privesc fostul sat Tunşi despre care, 

în primul act din 17 septembrie 1612 Radu Mihnea confirmă satului Tunşi stăpânire peste moşia sa 

cu toate hotarele, pentru că se ridicase un anume Radu, care cotropise acest sat şi avea pretenţie de 

stăpânire asupra lui. 

Numele acestui sat este de la onomasticul Tunsu (plural Tunşi) care şi acesta poate fi de la o 

parcelă.  

Despre satul Ţicleni se menţionează la 24 aprilie 1784 când s-a  făcut hotărnicia satului 

Ţicleni de către Ioniţă Crăsnaru şi alţii. ,,Iar în cornul moşii despre Bărbăteşti s-au sculat moşnenii 

cu pricina... Din obârşia Znagovului unde s-au pus piatra până în cornul moşii despre Bărbuleşti”. 

Dovezile de locuire pe aceste meleaguri sunt însă mult mai vechi şi sunt atestate de 

fortificaţia geto-dacică în punctul ,,La cetate” unde a fost descoperit un tezaur monetar (240 

monede romane a căror emisie este datată pe parcursul perioadei 211-73 î. Hr.). De astfel această 

fortificaţie constituie sit arheologic, cuprins în lista de bunuri de patrimoniu de interes naţional. 

 

1.2. Cadru natural 

 

1.2.1. Relief 

 

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul oraşului Ţicleni este cuprins în zona 

subcarpatică, respectiv în depresiunea subcarpatică olteană formată dintr-o succesiune de dealuri cu 

înălţime de 400-500 m, şi lunci de-a lungul văilor principale. 

Oraşul Ţicleni se află în ulucul depresionar Tg-Jiu-Cărbuneşti, constituit aproape în 

totalitate din lunci şi terase. 
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1.2.2. Clima 

Clima, în general, este temperat continentală cu o varietate de nuanţe ca urmare a poziţiei 

geografice, a circulaţiei atmosferice şi a componentelor de relief prezente şi cu o influenţă 

mediteraneeană. 

Ea se caracterizează prin următoarele particularităţi: 

- radiaţia solară se cifrează la cca. 1200 kcal/cm/an; 

- temperatura medie anuală este de + 9,7°C(care dă în general confort termic) cu medii de 

+5,2°C în luna ianuarie şi de +21,2°C în luna iulie; 

- precipitaţiile au o distribuţie neuniformă cu maxime în perioadele mai-iulie şi noiembrie şi 

cu minime în luna februarie; 

- stratul de zăpadă are o durată de 50-65 zile/an, grosimea acestuia variind între 70-90 cm; 

- numărul zilelor tropicale (cu temperatură peste 30°C ) ajunge la numai 20 zile pe an, iar la 

zilele de iarnă (temperaturi sub 0°C) este de 10-20 zile pe an. 

Datorită influenţelor mediteraniene clima înregistrează şi anumite inversiuni de temperatură 

care fac ca în vatra oraşului temperatura să fie mai scăzută decât pe platformele învecinate. 

Diferentele de temperatura, frecventa si violenta ploilor, abundenta zapezilor, fac ca 

eroziunea sa fie mai mult sau mai putin agresiva. 

Pe timpul verii asupra localitatii se abat mase de aer cald parjolind recoltele , dar si averse 

de ploaie generate de vanturi puternice caracteristice zonei. 

 

1.2.3 Flora și fauna 

 Vegetaţia este specifică zonei dealurilor subcarpatice şi piemontane în care se regăseşte 

etajul pădurilor de foioase (cer, gârniţă, gorun) în alternanţă cu pajişti secundare şi soluri argiloase. 

Fauna pădurilor de foioase este reprezentată de cerb, lopătar, căprior, mistreţ, urs, etc. 

 Pe teritoriul oraşului nu se găsesc obiective naturale. 

 În general terenul agricol este cultivat în cea mai mare parte (forma de proprietate este 

privată) înregistrându-se culturi de cereale, leguminoase, fructe-îndeosebi struguri, rădăcinoase 

pentru nutreţ, fân şi masă verde. 

 Fondul forestier, care ocupă aproape 60% din teritoriul oraşului, este una din bogăţiile ce se 

valorifică prin masa lemnoasă şi produse accesorii având însă şi funcţia extrem de importantă de 

protecţie a mediului. 

 Resursele de apă sunt, în general, corespunzătoare cantitativ şi calitativ atât cele subterane 

dar numai puţin cele de suprafaţă. 
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 Ca resurse ale solului este de remarcat faptul că teritoriul oraşului este bogat în resurse de 

ţiţei şi gaze precum şi materiale de construcţii, exploatate sporadic. 

 

1.2.4. Pedologie 

In teritoriul administrativ al orasului Ţicleni găsim, asemenea reliefului, o mare varietate de 

soluri, însă sunt indentificate cateva categorii de sol care ocupă arii mai extinse astfel: 

- în zona de nord a dealurilor subcarpatice solurile sunt cele brune podzolice 

distribuite în asociaţie cu solurile brune iar pe versanţi, cu fazele erodate ale 

acestora.  

- în lunca Gilortului şi a afluenţilor săi apar soluri aluvionare. 

 

1.2.5. Apele 

 

Apele de suprafaţă reprezentate de pârâul Cioiana, ce străbat teritoriul oragului de la nord - 

vest la sud - vest, fac parte din bazinul hidrografic al râului Jiu, la care se adaugă o serie de afluenţi 

mai puţin importanti.  

Apele de suprafaţă constituie principala sursă pentru alimentarea cu apă potabilă a populaţiei 

şi animalelor, deşi uneori suferă calitativ din cauza activităţii industriale. Pânza freatică are 

adâncimi variabile iar apa este relativ corespunzătoare şi in cantitate suficientă. Debitele de apă 

înregistrate au valori diferite în funcţie de altitudine şi de regimul de precipitaţii, anual 

înregistrându-se viiturile de primăvară (februarie - mai) când, la apa din ploi se adaugă şi apele 

rezultate din topirea zăpezilor, ca şi viiturile de toamnă cu frecvenţe mai mici şi cu debite mai mici 

decât cele de primăvară. Vara debitul de apd scade, iar in timpul secetelor afluenţiii Cioenii rămân 

fără debit.  

Cantitatea medie de precipitatii este de 998 ml/m2 pe an. 

 

    1.2.6 Repere geografice si turistice 

 

 În „Lista monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice” aprobată prin Hotărârea nr. 

2/1991 a Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice” este inclusă 

fortificaţia din epoca geto-dacică (poziţia 30A039). 

 

 

 



  

10 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 

administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a oraşului Ţicleni  

 

Obiective turistice:  

Lăcaşuri vechi de cult 

Hotel, restaurant, piscină, spaţii agrement pădure Tunşi 

Fortificaţia geto-dacică ,,La Cetate" 

3 lacuri populate cu peşte 

Ştrand Colonia Snagov 

În oraşul Ţicleni sunt clădite 4 biserici: 

 

 Biserica Parohială cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, capela din cimitir  

,,Sf. Mucenic Dimitrie” din parohia Răşina I (între cartierele Răşina şi Gura 

Lumezii), se află construită pe un deal, la 300 m de şoseaua Tg Cărbuneşti – Peşteana. 

Construcţia acestei biserici s-a început în anul 1897 şi s-a terminat în anul 1899, 

octombrie 26, cand a fost sfinţită de episcopul Atanasie Mirunescu. 
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Biserica parohială cu hramul ,,Sf. Cuv. Parascheva” din parohia Răşina II se află 

amplasată pe dealul Vârful Viei. Construcţia biserici a început în anul 1908 şi sa 

terminat în anul 1920, când a fost sfinţită de episcopul Vartolomeu Stănescu. Biserica a 

fost construită pe temelia bisericii din lemn Sf. Andrei, ridicată pe acest loc în anul 1752 

de Andrei Stângăceanu. 
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Biserica parohială cu hramul ,,Sf. Mucenic Gheorghe” aparţine parohiei Ţicleni. 

Construcţia acesteia a fost începută în anul 1963 de către meşterul Iatalan Perea, sub 

supravegherea arhitectului Atanasescu. În anul 1938 se întrerup lucrările datorită anilor 

de razboi şi de secetă. În anul 1954 reîncepe lucrarea sub îndrumarea preotului Damian 

Ţicleanu şi a noului consiliu parohial, terminându-se în anul 1964. 

 

Cea mai veche unitate de cult de la nivelul localităţii Ţicleni este fără nici o îndoială 

Biserica de lemn din Tunşi, construită în anul 1601 de către fraţii Osieci. 

 

 

  

 

CAP. II INDICATORI DE REFERINTA PRIVIND SITUATIA ACTUALĂ 

 

2.1. SUPRAFAȚA ADMINISTRATIVĂ 

 

Orașul Ţicleni ocupă o suprafaţă de 7229 hectare (1,29 % din suprafaţa totală a Judeţului 

Gorj), din care cea mai mare suprafață (58,72 %) o reprezintă terenurile care au categoria de 

folosinţă păduri şi alte terenuri cu vegetatie forestieră  - 4245 ha. 

După forma de proprietate, terenul agricol este proprietate privată în proporție de peste    

80 % 

Conform Legii nr. 213/1998 mai există și proprietatea publică a statului, (1.470 ha teren 

forestier) într-o proporţie de 20,33 %. 
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Tabel nr.1- Impărțirea suprafeței administrative, după forma de proprietate 

 

Specificaţie 
Teren agricol Teren neagricol Total 

ha % ha % ha 

Proprietate publica a UAT 0 0 39,18 0,54 39,18 

Proprietate privată a UAT 0 0 3,45 0,04 3,45 

Proprietate privată 2452 100 3264,37 45,15 5716,37 

Proprietatea statului (pădurea 

statului) 

 

0 0 

 

1470 20,33 

 

1470 

TOTAL     7229 

Sursa – Biroul Urbanism, Comp. Cadastru  din Primăria  ŢICLENI                      

 

Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeței 

administrative a orașului s-a modificat După cum se poate observa din datele prezentate mai jos, 

mici variații inregistrându-se la categoria arabil, pasuni si fâneţe, vii și livezi.  

 

Tabel nr.2 - Evoluția terenului pe categorii de folosință 

Categorie de folosință 

Suprafața (ha / km) 

An 2014 An 2013 An 2012 An 2011 An 2010 

Teren agricol, din care: 2452 2452 2452 2452 2452 

- arabil 1202,8 1203,8 1205,1 1206,5 1208 

- pășuni și fânețe 1004,2 1004,2 1003,7 1003 1002 

- vii și livezi 245 244 243,2 242,5 242 

Păduri si alte terenuri cu 

vegetație forestieră 
4245 4245 4245 4245 4245 

Ape și bălți 42 42 42 42 42 

Teren intravilan 422,89 422,89 422,89 422,89 422,89 

Drumuri (km) 154 154 154 154 154 
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Constructii 158     

Neproductiv 178 178 178 178 178 

Suprafața totală 7229     

Sursa- Biroul Urbanism Primăria ŢICLENI 

Suprafața agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte – 1.202,8 ha 

(16,63%), pășuni și fânețe 1.004,2 ha (13,89%) și vii şi livezi 245 ha (3,38%). 

 

Fondul forestier acoperă 4.245 hectare, ocupând locul I in structura suprafeței administrative a 

orașului (58,72% din totalul suprafeței administrative) și este reprezentată de păduri și alte terenuri 

cu vegetație forestieră.  

 

Luciul de apă care se află pe întinderea orașului ŢICLENI este de 42 hectare, reprezentând 0,58 % 

din suprafața totală a orașului și este alcătuit din bălți. 
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7229 2452 4245 42 154 158 178

 

Grafic: Reprezentare grafica a suprafeței administrative a orașului Ţicleni 

 

2.1.1.    Intravilanul localității 

 

Terenul intravilan al orașului ŢICLENI ocupă în prezent o suprafaţă de 422,89 hectare 

(5,85 % din total suprafață administrativă). 
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Tabel nr.3 - Bilanțul teritorial intravilan  

ZONE FUNCTIONALE 

An 2014 An 2006 

Suprafata 

(ha) 

Procent (% ) 

din total 

intravilan 

Suprafata 

(ha) 

Procent (% ) 

din total 

intravilan 

Locuinte si functiuni 

complementare 
248,11 58,67 248,11 58,67 

Unitati industriale si depozite 55,96 13,24 55,96 13,24 

Unitati agro-zootehnice 0,56 0,13 0,56 0,13 

Institutii si servicii de interes 

public 
31,03 7,34 31,03 7,34 

Cai de comunicatie si 

transport (rutier) 
45,89 10,85 45,89 10,85 

Spatii verzi, sport, agrement, 

protectie 
16,69 3,94 13 3,07 

Constructii tehnico-edilitare si 

zone protectie 
4,10 0,96 3.10 0,73 

Gospodarire comunala, 

cimitire 
2 0,47 1,78 0,42 

Cursuri ape 13,14 3,11 13,14 3,11 

Zona balneara  2,91 0,69 2,91 0,69 

Dotari 2,50 0,59 2,50 0,59 

TOTAL INTRAVILAN 422,89 100 % 422,89 100 % 

Sursa:      

2.1.2. Fondul locativ  

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate, inclusiv 

case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, veterani, case speciale pentru 

bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi alte încăperi locative în alte 

construcţii utile pentru locuit. 

Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel: 
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 fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în deplină administrare 

gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se află în proprietatea 

raionului (oraşului), municipiului, precum şi fondul care se află în administrarea gospodărească a 

întreprinderilor municipale sau în administrarea operativă a instituţiilor municipale; 

 fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit individuale, 

apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele cooperativelor de 

construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor juridice (create în baza 

proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor proprii; 

 fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea personală, în 

proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice şi private; 

 proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea întreprinderilor 

mixte cu participare străină. 

Tabel nr. 4 -  Evoluția fondului locativ din orașul ŢICLENI in perioada 2010-2014 

An 
Total locuințe 

(numar) 

Total suprafață 

locuibilă  

(mp) 

Proprietate 

publică 

(numar) 

Proprietate 

privată 

(numar) 

Proprietate 

privată 

(mixtă) 

2002 1630 83.620 0 1630 0 

2010 1745 89.518 0 1745 0 

2011 1749 89.723 0 1749 0 

2012 1754 89.981 0 1754 0 

2013 1759 90.230 0 1759 0 

2014 1765 90.544 0 1765 0 

Sursa:Birou Urbanism, Primăria ŢICLENI 

Se observă din datele prezentate mai sus că la nivelul anului 2002 în localitatea Ţicleni erau 

înregistrate un numar de 1630 locuinte cu o suprafata locativă de 83620 mp. Între anul 2002 şi 2010 

s-a produs o creştere a numărului de locuinte întrucât un numar de 40 au fost demolate ca urmare a 

degradarii acestora si de imposibilitatea de a mai fi reparate. Intre anii 2010-2014 se poate vedea ca 

numarul locuintelor creste in medie cu 20-22 de locuinte /an ajungand astfel la un numar de 3378 

de locuinte si un spatiu locative de 160725 mp.  
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In ceea ce priveste evolutia populatiei aceasta este mai scazuta , fluctuatiile de la an la an 

nefiind semnificative, totusi se observa o imbatranire a populatiei , tinerii plecând in alte zone 

urbane mai mari.  

 

2.2. DEMOGRAFIE 

Reperele demografice ale evoluției la nivelul Primăriei Ţicleni reprezintă elemente de interes major 

pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune pe termen mediu și lung.  

Din acest motiv am sintetizat următoarele informații ca fiind relevante. 

Tabel nr.5 -  Populația stabilă din mediul urban al judetului GORJ 

Localitatea 

Populație stabilă 

(numar persoane) 

RPL 2011 

JUDET GORJ 341.594 

ORAS ŢICLENI 4.414 

MUNICIPIUL TÂRGU-JIU 82.504 

MUNICIPIUL MOTRU 19.079 

ORAS BUMBEŞTI-JIU 8.932 

ORAS NOVACI 5431 

ORAS ROVINARI 11.816 

ORAS TÂRGU-

CĂRBUNEŞTI 
8.034 

ORAS TISMANA 7.035 

ORAS TURCENI 7.269 

COMUNA ALBENI 2.587 

COMUNA ALIMPEŞTI 1.854 

COMUNA ANINOASA 3.914 

COMUNA ARCANI 1.346 

COMUNA BAIA DE FIER 3.984 



  

18 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 

administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a oraşului Ţicleni  

 

COMUNA BĂLĂNEŞTI 2.117 

COMUNA BĂLEŞTI 7.404 

COMUNA BÂLTENI 7.126 

COMUNA BĂRBĂTEŞTI 1.674 

COMUNA BENGEŞTI-

CIOCADIA 
3.116 

COMUNA BERLEŞTI 2.149 

COMUNA BOLBOŞI 3.126 

COMUNA BORĂSCU 3.492 

COMUNA BRĂNEŞTI 2.426 

COMUNA BUMBEŞTI-

PIŢIC 
2.105 

COMUNA BUSTUCHIN 3376 

COMUNA CÂLNIC 2145 

COMUNA CĂPRENI 2174 

COMUNA CĂTUNELE 2551 

COMUNA CIUPERCENI 1596 

Sursa: Recensământul populației 2011  

 

Densitatea populației în orașul ŢICLENI este de 61 locuitori/kmp, situându-se puţin peste 

media pe județ (60,98 locuitori/kmp).  

După etnie, locuitorii din ŢICLENI sunt în proporție de peste 99,16 % români si doar 0,84% 

reprezintă populația de etnie romă. La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, 

limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru 

persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru 

care informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă 

pentru aceste caracteristici. 
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Comparativ cu recensământul anterior (2002), populaţia stabilă este în scădere de la 5205 la 

4414 locuitori. 

 

Impărțirea populației pe grupe de vârstă 

 

Tabel nr.6 - Populația din orașul ŢICLENI pe grupe de vârstă 

 

Grupa de vârstă Nr. persoane Procent % 

sub 5 ani 155 3,52 

5 – 9 ani 262 5,94 

10-14 ani 273 6,19 

15-19 ani 282 6,39 

20-24 ani 240 5,44 

25-34 ani 557 12,62 

35-49 ani 1148 26,01 

50-59 ani 583 13,21 

60-64 ani 253 5,74 

65-74 ani 357 8,09 

75-84 ani 259 5,87 

peste 85 ani 45 1,02 

TOTAL POPULATIE 4414  

Sursa: Recensământul populației 2011  

 

Faţă de perioadele anterioare se constată o scădere a natalităţii corelativ cu îmbătrânirea populaţiei. 



  

20 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 

administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a oraşului Ţicleni  

 

 

 

Starea civilă a populației din orașul ŢICLENI 

 

Tabel nr. 7 - Starea civilă a populației din orașul ŢICLENI 

 

Orașul 

ŢICLENI 

POPULA

TIA 

STABILA  

 

TOTAL 

S T A R E A    C I V I L Ă    L E G A L Ă STAREA 

CIVILA 

DE FAPT 

Persoane care 

traiesc in 

uniune 

consensuala 

Necasato

rit(a) 

Casatorit(

a) 

Vaduv

(a) 

Divortat(

a) 

Inform

atie 

nedispo

nibila 

      Ambele 

sexe 4414 1459 2334 428 193 - 94 

         

Masculin 2177 835 1169 87 86 - 47 

         

Feminin 2237 624 1165 341 107 - 47 

Sursa: Recensământul populației 2011 

 

Se constata fata de perioadele anterioare o crestere a numarului persoanelor vaduve, cauzele 

fiind imbatranirea populatiei si aparitia unor boli specifice acei perioade (stres, etc). 

 

Se constata fata de perioadele anterioare o crestere a numarului persoanelor divortate si 

consensuale, cauzele fiind legate de nivelul de trai, libertinajul. 
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Tabel nr. 8 - Nivelul de educație a populației din orașul ŢICLENI 

Orașul 

ŢICLENI 

POPULA

TIA 

STABIL

A 

DE 10 

ANI  

SI 

PESTE  

 

TOTAL 

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    

A B S O L V I T E 

Superior 

Post- 

liceal  

si de  

maistri 

Secundar 

Prim

ar 

Fara scoala 

absolvita 

Tot

al 

din 

care: 

Tota

l 

Superior 

Inferi

or  

(gimn

azial) 

To

tal 

din 

care: 

Univ

ersit

ar  

de 

licen

ta 

Licea

l 

Profes

ional 

si de  

ucenic

i 

Persoa

ne 

analfa

bet 

Total, din 

care: 3997 461 409 307 

259

5 1321 447 827 510 

12

4 64 

Masculin 1957 247 227 250 

122

9 585 302 342 196 35 12 

Feminin 2040 214 182 57 

136

6 736 145 485 314 89 52 

Sursa: Recensământul populației 2011 

Se constata scăderea numărului populaţiei care absolvă studii liceale datorită reorientării 

către învăţământul vocaţional şi al mirajului lucrului în străinătate pe fondul lipsei de muncă la 

nivelul localităţii. 

Se constată scăderea numărului populaţiei care absolvă studii superioare datorită nivelului 

scăzut al promovabilităţii la bacalaureat şi lipsei de interes faţă de aceste studii privite ca inutile. 

Tabel nr. 9 - Mișcarea naturală a populației (număr persoane) 

 An 

Născuți vii Decedați Sporul natural 

Jud. GORJ 
Oraș 

ŢICLENI 

Jud. 

GORJ 

Oraș 

ŢICLEN

I 

Jud. 

GORJ 

Oraș 

ŢICLENI 

2010 3124 33 4292 65 -1168 -32 
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2011 2923 38 4118 66 -1195 -28 

2012 2968 24 4157 75 -1189 -51 

2013 2784 38 4039 54 -1255 -16 

2014 2644 42 4263 49 -1619 -7 

Sursa – INSSE Tempo online 

 

Starea de ocupare a forței de muncă și gradul de sarăcie 

Tabel nr. 10 - Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune 

CAEN Rev.2 (număr persoane) 

 

JUD. GORJ 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL, din care 134510 133300 135300 134400  

AGRICULTURA, SILVICULTURA 

SI PESCUIT 37600 37900 39000 37000 

 

INDUSTRIE 33600 34300 34100 33000  

CONSTRUCTII 14900 13800 13400 15200  

COMERT CU RIDICATA SI CU 

AMANUNTUL 12800 13500 14400 15200 

 

TRANSPORT SI DEPOZITARE 5500 5500 5500 5300  

Sursa – INSSE Tempo online 

 

Tabel nr. 11 - Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al 

exploataţiilor agricole 

An 2010 ORAS ŢICLENI 

JUDET 

GORJ 

Total , din care:   

Exploataţii agricole fără 

personalitate juridică 
968  
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Exploataţii agricole cu 

personalitate juridică 
0  

Sursa – Recensământul agricol 2010 

Tabel nr. 12 - Numărul mediu al salariaților  

AN 
Oraș ŢICLENI 

(număr persoane) 

JUD. GORJ 

(număr persoane) 

2010 1455 71411 

2011 1590 71300 

2012 1594 73343 

2013 1545 71248 

2014   

Sursa – INSSE Tempo online 

 

Tabel nr. 13 -  Evolutia numarului Şomerilor înregistraţi si Rata şomajului 

 
Rata 

şomajului 

Rata 

şomajului 

Anii - total (%) - femei (%) 

   

   

2010 10,1 % 10,2% 

2011 7,8 % 7,8 % 

2012 7,7 % 7,5 % 

2013 8,2 % 7,8 % 

2014   

Sursa – INSSE Tempo online 

 



  

24 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 

administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a oraşului Ţicleni  

 

2.3. INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA EDILITARĂ  

2.3.1. Căile de acces 

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DJ 675, care străbate orașul de la sud la nord, 

care realizează legătura orașului ŢICLENI cu oraşul Tg. Cărbuneşti şi localitatea Peşteana, (care 

este străbătută de E79) și DJ 674A, ŢICLENI – TÂRGU-Jiu. Aceste drumuri sunt foarte importante 

pentru circulaţie, importanţă sporită și de numărul mare de navetişti care folosesc aceste drumuri. 

Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local ŢICLENI, este în 

prezent în lungime de aproximativ 11,50 km și 3 km trotuare. 

 

Tabel nr.15 - Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul ŢICLENI 

 

Categorie drum 

 

Număr 

 

Total km 

drumuri 

 

 

Total  km 

trotuare 

 

Total km alei 

pietonale 

Număr 

locuri de 

parcare 

Drum comunal 1 5 0 0 0 

Drum vicinal 5 13,43 0 0 0 

Străzi 65 11,50 4 0,7 6 

TOTAL     200 

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria ŢICLENI 

 

Starea tehnică a drumurilor în localitatea Ţicleni este bună, ultimii 7,414 km de străzi 

laterale neasfaltate sunt in curs de asfaltare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 87 % 

din drumuri fiind asfaltate. Practic, cea mai mare parte din drumuri este modernizată, drumurile 

sunt asfaltate și se încadrează in categoria de trafic ușor. Accesul pietonal este asfaltat, dezvoltat, 

sunt amenajate trotuare pe 3 km, acostamentele sunt în marea majoritate din pământ înierbat.  

În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuare ape pluviale aferent drumurilor, 

acesta este eficient, deoarece este realizat din șanțuri dalate pe cea mai mare parte. Problema este ca 

orasul Ticleni se întinde pe 12 km de-a lungul DJ 675 (str. Petrolistilor), aşa că va mai dura până 

vom dala şanţurile din întreaga localitate. 



  

25 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 

administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a oraşului Ţicleni  

 

Tabel nr.16 - Detalierea structurii rețelei de drumuri din orașul ŢICLENI  

Categorie drum 

Lungime drumuri (km) 

Total (km), 

Drumuri asfaltate 

Drumuri 

de 

pamant 

Drumuri  

din care: 

Reabilitate* / 

modernizate 

in perioada 

2008-2013 

Drum comunal 5 0,4 (+ 0,6 pietruit) 4 
0,6 pietruit 

 0,4 asfaltat 

 

Drum vicinal 

 

13,43 0 

 

13,43 

 

0 

Străzi 11,50 4,09 0 12 

TOTAL     

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria ŢICLENI 

 

Transportul  

Transport feroviar în orașul ŢICLENI nu există, cea mai apropiată stație feroviară fiind în 

orașul Tg. Cărbuneşti, la circa 17 km. 

Transportul public de persoane interjudeţean Ţicleni nu există, ci doar intrajudeţean, ce este 

asigurat de operatori privaţi, cu mașinile din dotare- autocare, autobuze, microbuze. 

Pe teritoriul orașului sunt amenajate 16 stații de autobuz. 

Traficul staţionar 

In prezent în oraș sunt amenajate  200 locuri de parcare în regim public.  

2.3.2. Alimentare cu apă si apă uzată 

2.3.2.1. Rețeaua de alimentare cu apă 

Sursa de apă 
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In orașul ŢICLENI, principala sursă de apă o constituie apa subterană, alimentarea cu apă 

realizându-se prin extragerea din puțuri forate. Există 4 puţuri forate în localitatea Socu şi 3 puțuri 

forate pe teritoriul oraşului, (în Ţicleni în prezent doar 2 din 3 funcționează), apa fiind potabilă. 

Sistem de colectare si depozitare 

Apa extrasă din puțuri este colectată într-un depozit de 2 rezervoare cu o capacitate de 1000 

mc/fiecare (1 în Ţicleni şi 1 în Socu), capacitatea totală fiind de 2000 mc. Potabilizarea apei se face 

printr-o preclorinare cu hipoclorit și trecerea acesteia prin stația de filtrare și clorinare înainte de 

depozitare. 

Stația de tratare a apei a fost dată în funcțiune în anul 2015 cu scopul de a asigura 

locuitorilor din ŢICLENI apă potabilă. Cu toate acestea, sistemul de alimentare cu apă nu 

funcționează corespunzător, apa extrasă nu poate fi adusă la parametrii igienico-sanitari impuși de 

lege. 

Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 19,192 km și a fost pusă în funcțiune 

în 2007. Există un număr de 2 cișmele. 

Din totalul de  de locuințe, până în acest moment la sistemul de alimentare cu apă sunt 

racordate 1373, adică un procent de 77%. 

Tabel nr.17 - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă  2013 -2014: 

 TIPURI DE UTILIZATORI 
Nr. racordate la retea 

alimentare cu apă 

 CASE PARTICULARE 
1186 

POPULAŢIE (nr. contracte, în toate cartierele oraşului) 

 Contracte individuale la blocuri 147 

 AGENŢI ECONOMICI 30 

UNITĂŢI 
UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar, 

piaţă, unitatea de pompieri) 
10 

TOTAL 1373 
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Consumul de apă potabilă 

Tabel nr. 18 -  Consumul de apă potabilă în orașul ŢICLENI în perioada 2010-2014: 

ANUL 

CONSUM 

metri cubi / zi 

2010 316,36 

2011 333,20 

2012 340,00 

2013 350,15 

2014 360,15 

 

În România, Ordinul ministrului sănătăţii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede, între altele, cantitatea minimă de 

apă pe zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de minim 50 litri (în scopul acoperirii necesarului 

fiziologic, igienei individuale şi pregătirii hranei).  

Surse de poluare a apei in oraș 

Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură, 

existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și datorită structurii solului. 

Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitrații și cei mai periculoși nitriții. 

 

Preţurile şi tarifele practicate  

 

Potrivit prevederilor Hotărârii  Consiliului Local Ţicleni nr. 57/27.06.2013 începând cu data 

de 01.07.2013 se aplică următoarele prețuri pentru apa potabilă livrată în orașul ŢICLENI: 

- Preț pentru populație – 2,42 lei/mc. 

Preţurile la apă pentru populaţie conţin TVA în cotă de 24%. 
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Din informatiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă este 

acoperit în procent de 85% dar mai este nevoie de eforturi în acest sens, soluțiile fiind conturate de 

reprezentanții  autorității locale în proiecte de investiții de tipul  

 

2.3.2.2. Rețeaua de ape uzate 

 

În prezent, rețeaua de canalizare a fost proiectata la stadiul de Studiu de Fezabilitate pentru 

întreaga localitate.  

ADIA Gorj  şi operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA  au ca obiectiv imediat 

următor accesarea fondurilor în vederea în vederea finalizării reţelei de canalizare, proiect ce 

urmează a fi implementat din fonduri europene POS Mediu. 

Rețeaua de colectare a apelor pluviale din orașul ŢICLENI este formată din șanțuri și 

rigolele de scurgere a apelor pluviale, însă acestea sunt parțial colmatate și există riscul ca 

localitatea să fie inundată de fiecare dată când va ploua mai abundent. 

Potrivit prevederilor Hotărârii  Consiliului Local Ţicleni nr. 57/27.06.2013 începând cu data 

de 01.07.2013 se aplică următorul preț pentru apă uzată în orașul ŢICLENI: 

- Preț pentru populație – 2,58 lei/mc 

 

2.3.3. Energia termică 

La nivelul oraşului Ţicleni există reţea de alimentare cu gaze naturale pe întreaga rază a 

unităţii administrativ-teritoriale. În contextul crizei economice actuale, cetăţenii folosesc şi 

încălzirea pe lemne şi cărbune.  

2.3.4. Rețeaua de iluminat public 

Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, 

instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, 

cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul 

public. 

Reţeaua de iluminat public din orașul Ţicleni aparţine domeniului public al oraşului Ţicleni 

și are o lungime de 12 km, iar  furnizarea energiei electrice este asigurată de CEZ România. 
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Tabel nr.19 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public  

 

Denumire An 2010 An 2011 An 2012 An 2013 An 2014 

Stâlpi de iluminat aparţinând 

companiei CEZ Electrica 
300 300 300 300 300 

Corpuri de iluminat 717 717 717 717 717 

Sursa: Primăria ŢICLENI 

Din cele 717 corpuri de iluminat,  pe sodiu 500 bucăți, fluorescente - 217 bucăți. 

In ceea ce privește consumul de energie, se observă o tendință de creștere a consumului. Acest 

lucru presupune luarea unor măsuri de optimizare a consumurilor energetice printr-o exploatare 

raţională a instalaţiilor şi eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste unități. 

 

2.3.5. Poșta si telecomunicații 

 

Pe teritoriul orașului ŢICLENI funcționează 1 oficiu poștal. Orașul este conectat la 

serviciile de telefonie fixă ROMTELECOM, serviciile de telefonie mobilă cu acoperire 

corespunzătoare pentru toate zonele din localitate - VODAFONE, ORANGE, COSMOTE, servicii 

de televiziune prin satelit, DOLCE, DIGI, televiziune prin cablu S.C. AKTA SRL. 

Rețeaua de internet este asigurată de ROMTELECOM şi SC DIGITAL CABLE SISTEMS 

SRL. 
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2.4. INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

2.4.1. Serviciile de sănătate 

 

Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul ŢICLENI funcționează 1 Centru de 

permanenţă, 2 cabinete medicale familiale și 1 cabinet de specialitate – cabinet medical 

stomatologic individual. 

 

Tabel nr.21 -  Furnizori de servicii de sănătate 

 

NR. 

CRT. 

Furnizori de servicii de sănătate 

 

Unitate de stat / 

Privată 

1. Centru de permanenţă Ţicleni Unitate de stat 

2. SC MOROSANA SRL Unitate privată 

3. CMI Dr. Porojnicu Adriana Iosefina Unitate privată 

4. CMI Dr. Şofei Luminiţa Unitate privată 

Sursa - DSP GORJ, Primăria Oraşului Ţicleni 

 

Tabel nr.22 -  Indicatori servicii de sănătate 

 

Indicatori 
Spitale 

Cabinete 

Medicale 

Stomatologice 

Individuale 

Cabinete Medici 

de Familie 
Farmacii 

De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare 

Numărul 

unităților 
0 0 0 1 0 2 0 2 

Numărul de 

paturi 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Numărul de 

medici 

specialiști 

0 0 0 2 0 2 0 3 

Numărul de 

asistente 
0 0 0 0 0 4 0 3 

Sursa - DSP GORJ 

 

 

Nr. 

Crt. 
Indicatori 2014 2013 2012 2011 2010 

1 Număr medici de familie 2 2 2 2 2 

2 Număr medici specialisti 0 0 0 0 0 

 

 

În oraşul Ţicleni nu exista spital orăşenesc. 

 

2.4.2. Serviciile de asistenţă socială  

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale este de a 

monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali în vederea 

ameliorării situației persoanelor cu handicap grav astfel încât să primească îngrijire specială la 

nivelul la care starea lor o cere. 

Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-și valorifice potențialul fizic, 

intelectual, spiritual, emoțional și social, în pofida handicapului de care suferă. 

În prezent în cadrul Primăriei orașului ŢICLENI sunt angajaţi 22 asistenti personali ai 

persoanelor cu handicap din care 14 persoane sunt asistenți personali pentru adulţi iar 8  asistenți 

personali pentru minori. 

Centre de tip respiro - structuri  

La nivelul orașului ŢICLENI  sunt înregistrate 10  persoane cu handicap  gradul grav care 

au optat pentru primirea unei indemnizații lunare în locul angajarii unui asistent personal.  În ceea 
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ce privește reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap grav, aceştia sunt persoanele cu 

handicap grav. Handicapul acestor persoane este genetic, cele mai frecvente afecțiuni întâlnite la  

minori sunt sindromul Down, encefalopatia infantilă, oligofrenia, distrofie musculară, epilepsia,  

paralizie cervicală infantilă - tetrapareză spastică, glaucom. La adulţii cu handicap gradul grav 

predomină hemiplegia, paraplegia, glaucom, întîrziere mintala severă, alzheimer, HIV.  

De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea şi completarea O.U.G. 

nr. 70/2011 şi a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primăria acordă ajutoare pentru încalzirea locuinţelor. 

Numărul cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la încălzire a fost de 74 pentru încălzirea cu 

gaze şi 46 pentru încălzirea cu lemne. 

  

Tabel nr. 23 - Bugetul oraşului ŢICLENI pentru asistenţă socială in perioada 2010 - 2014 

 

ANUL BUGETUL (lei) 

2010 555.000 

2011 303.000 

2012 348.000 

2013 398.000 

2014 418.900 

Sursa: Birou Financiar contabilitate Primăria ŢICLENI 

 

 

2.5. INFRASTRUCTURA DE INVATĂMÂNT  

 

Tabel nr. 24 - Infrastructura de invățământ din orașul ŢICLENI în anul 2014 

 

Nr. 

crt. 

Unitate de 

învăţământ 
Adresa 

Personalitate juridică 

/Arondată 

Acreditată / 

Autorizată 

Învăţământ 

public / 

privat 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

1. Gradinita nr. 1  
Str. Petrolistilor nr. 

686, oras Ţicleni 
Personalitate arondată Autorizată 

Invaţământ 

public 
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2. Gradinita nr. 2 
Str. Petrolistilor nr. 

854, oras Ţicleni 
Personalitate arondată Autorizată 

Invaţământ 

public 

3. Gradinita nr. 3 
Str. Petrolistilor nr. 

1208, oras Ţicleni 
Personalitate arondată Autorizată 

Invaţământ 

public 

   
 

  

ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIMAR  ŞI  GIMNAZIAL 

1 

Şcoala 

Gimnazială nr. 

1 Ţicleni 

Str. Petrolistilor nr. 

686, oras Ţicleni 
Personalitate juridică Autorizată 

Invaţământ 

public 

2 
Şcoala Primară 

nr. 2 Ţicleni 
Aleea Snagov nr. 1  Personalitate arondată Autorizată 

Invaţământ 

public 

      

INVĂŢĂMÂNT LICEAL  

1 

Liceul 

Tehnologic 

Ţicleni 

Str. Stadionului nr. 1 Personalitate juridică Autorizat  
Învăţământ 

de stat 

Sursa: Primăria ŢICLENI 

 

 

Tabel nr. 25 - Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru învăţământul 

preuniversitar, în oraşul ŢICLENI 

Nr. 

crt. 

Specialitatea catedrei 

(postului) 

Norme / posturi 

didactice 

(număr) 

Norme / posturi didactice 

acoperite cu: 

Titulari  Suplinitori 

1 Educatoare 6 4 2 

2 Învăţători 11 10 1 

3 Profesori 48 31 17 

4 Discipline tehnice 7 7 0 

 TOTAL 72 52 20 

Sursa: Primăria ŢICLENI, Şcoala Gimnaziala nr.1, Liceul Tehnologic Ţicleni 
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Aprobarea planurilor de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ din oraşul ŢICLENI s-a 

realizat conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul şcolar 2013- 2014 au fost înscriși un 

numar total de 1009 elevi (558 inv prescolar, primar si gimnazial +451elevi invatamant liceal), din 

care preșcolari 101. 

 

Tabel nr. 26 - Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari 

 

Tip instituţie / Nr. înscrişi 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Grădiniţe - 161 113 101 

Şcoli generale 497 458 463 457 

Licee 606 550 522 451 

TOTAL 1103 1169 1098 1009 

Sursa: Primăria ŢICLENI, Şcoala Gimnaziala nr.1, Liceul Tehnologic Ţicleni 

 

 

 

Tabel nr. 27 - Situaţia elevilor înscrişi în anul școlar 2013 – 2014 

Unitatea de 

învăţământ 

Nr. 

înscrişi 
Clasa 

Nr. 

promovaţi 
Repetenţi 

Aband

on 

şcolar 

Rata 

promovabilităţii 

Scoala 

Gimnazială 

nr.1 Ţicleni 

34 Pregătitoare 31 - - 100  % (3 plecati) 

38 I 38 - - 100  % 

50 II 49 1 - 99  % 

40 III 40 - - 100  % 

68 IV 68 - - 100  % 

47 V 47 - - 100  % 
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68 VI 68 - - 100  % 

50 VII 49 1 - 99  % 

62 VIII 61 - 1 99  % 

Liceul 

Tehnologic 

Ţicleni 

 

IX 57 4  96% 

X 66 2  96% 

XI 87 2  96% 

XII 94 10  96% 

XIII 14 0  100% 

XIV 13 0  100% 

A I MS 37 0  100% 

A II MS 65 0  100% 

Sursa: Primăria ŢICLENI, Şcoala Gimnaziala nr.1, Liceul Tehnologic Ţicleni 

 

Rezultatele elevilor la examenele naţionale 

Tabel nr. 28 -  Situaţia testărilor naţionale 

An școlar Nr.elevi înscriși Nr.elevi prezenți Nr. elevi reușiți 
Procent 

Promovabilitate 

2011/2012     

2012/2013 46 46 30 66% 

2013/2014 55 55 34 62%  

Sursa: Primăria ŢICLENI, Şcoala Gimnazială nr.1 

 

Tabel nr. 29 - Situația Examenului de Bacalaureat  

An școlar Nr.elevi înscriși Nr.elevi prezenți Nr. elevi reușiți 
Procent 

Promovabilitate 

2011/2012 120 110 71 64% 

2012/2013 120 110 71 64% 

2013/2014 110 100 56 56% 

Sursa: Primăria Ţicleni, Liceul Tehnologic Ţicleni 
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Burse acordate elevilor 

Elevii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de merit, de studiu 

şi de ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material 

vizând atât protecţia socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi 

disciplină. 

Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul: 

- Burse de ajutor social 

- Burse de merit  

- Burse de studiu 

- Burse de performanţă 

Tabel nr. 30 - Situaţia statistică privind acordarea burselor şcolare  

Sursa: Primăria ŢICLENI,  

 

2.6. CULTURĂ, CULTE, AGREMENT 

 

• număr biblioteci: 3 

• număr case de cultură: 1 

• cămine culturale şi muzee: 1 

• monumente istorice 

• număr ONG 3 

• publicatii şi reviste: 1 ,,Glasul cetăţii” 

• formatii de dans (popular, modern): 2: ,,Petrolul” şi ,,Dorul Ţicleniului”  

Nr. 

Crt. 

Denumire unitate 

de învăţământ 
Ani şcolari 

Burse de 

performanţă 

Burse de 

merit 

Burse 

sociale şi 

medicale 

1. 
Şcoala Gimnaziala 

nr.1 Ţicleni 

2012-2013   35 

2013-2014   21 

    

 TOTAL    56 
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• sărbători şi traditii cu specific local: 1 ,,Hramul Sf. Maria Mare” - 15 august  

 

2.7. ECONOMIA 

Tabel nr. 31 - Structura agenților economici din ŢICLENI, în funcție de domeniul lor de activitate 

STRUCTURA AGENTILOR ECONOMICI, IN FUNCTIE 

DE DOMENIUL DE ACTIVITATE 

Nr 

crt 
Domeniul de activitate 

Numar 

societati 

Pondere in 

totalul 

societatilor 

1 
Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea 

autovehiculelor si motocicletelor 
78  

2 Hoteluri si restaurante 4  

3 Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 10  

4 Agricultura, Silvicultura si Pescuit 0  

5 Industria prelucratoare 1  

6 
Distributia apei; Salubritate; Gestionarea deseurilor, 

activitati de decontaminare 
2  

7 Transport si depozitare 2  

8 
Activitati de servicii administrative si activitati de servicii 

suport 
2  

9 Informatii si comunicatii 5  

10 Constructii 3  

11 Intermedieri financiare si Asigurari 10  

12 Activitati de spectacole culturale si recreative 2  

13 Alte activitati de servicii 6  

  TOTAL 125  

Din totalul celor 125 societăți active, 95% sunt microintreprinderi, respectiv au maxim 

9 angajați şi o cifră de afaceri anuală şi/sau active totale anuale de maxim 2 milioane EUR. 
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Tabel nr. 32 - Evoluția societăților din orașul ŢICLENI în perioada 2011-2014 

Tipuri de societati 2014 2013 2012 2011 

Microintreprinderi 116 110 107 99 

Intreprinderi mici 2 2 2 2 

Intreprinderi inactive     

Total societati existente, din 

care:     

- noi infiintate 6 3 8  

- active 118 112 109 102 

 

Principalii agenți economici care își desfășoară activitatea în orașul ŢICLENI sunt 

prezentați în tabelul de mai jos. 

Tabel nr. 33 -  Lista cu principalii agentii economici de pe raza orașului ŢICLENI 

Nr. 

crt. 

Denumire 

societate 
Localitatea 

Nr. 

angajati 

Cifra de 

afaceri 
Profit 

Domeniul de 

activitate 

1. 

SC Petrofac 

Solutions & 

Facilities Support 

SRL 

 903   
Extracţia petrolului si 

gazelor naturale 

2. 
OMV PETROM 

SA 
 5   

Extracţia petrolului si 

gazelor naturale 
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2.7.1. Industria 

Oraşului Ţicleni este un oraş monoindustrial, extracţia petrolului şi gazelor naturale fiind 

unica activitate industrială.  

2.7.2. Agricultura 

Tabel nr.34 - Suprafața agricolă, pe categorii de folosință în anul 2014: 

Categorii de folosinta Suprafata (ha) 
Ponderea 

suprafetelor (ha) 

- arabil 1208 49,26 

- pasuni si fanete 1004,2 40,87 

- vii si livezi 242 9,87 

Total teren agricol 2452  

Sursa- Serviciul Urbanism Primăria Ţicleni 

 

2.7.2.1. Situația terenurilor, pe categorii de folosință, potrivit Recensământului agricol 

din anul 2010 

 

Terenul arabil  - 1208 ha 

Grădina familială -7,44 ha 

Păsuni si fânete 1004,2 ha 

Culturi permanente – 109,13 ha 
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 Tabel nr. 35 - Suprafata agricola utilizata, suprafata agricola neutilizata si alte suprafete (hectare), pe categorii de folosinta 

Localitate 

Suprafata agricola utilizata 

Suprafata 

agricola 

neutilizat

a 

Suprafata 

impadurit

a 

din care: Suprafete 

ocupate 

cu 

cladiri, 

curti, 

drumuri, 

cariere 

etc. 

Helestee

, iazuri, 

balti 

Suprafata 

totala a 

exploatati

ei agricole 

Teren 

arabil 

Gradini 

familial

e 

Pasuni si 

fanete 

Culturi 

permanent

e 

Total 

Cranguri 

in sistem 

de rotatie 

pe termen 

scurt 

JUDET GORJ            

Orasul ŢICLENI 1208 7,44 1004,2 109,13 2316,57    103 42  

Pondere (%)            
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 Tabel nr.37 - Exploatații agricole (număr) după modul de detinere a suprafeței 

agricole utilizate 

 

Modul de detinere a 

suprafetei 
Oraș ŢICLENI jud. GORJ 

In proprietate   

In concesiune   

In arenda   

In parte   

Utilizat cu titlu gratuit   

Alte moduri   

Total   

 Sursa- Recensământul agricol 2010 

Tabel nr. 38 -  Exploatații agricole (numar) care utilizează terenul arabil, după modul 

de deținere al acestuia 

 

Modul de detinere al 

terenului arabil 
Oraș ŢICLENI jud. GORJ 

In proprietate   

In concesiune 0  

In arenda 60  

In parte 0  

Utilizat cu titlu gratuit 43  

Alte moduri 0  

Total 865  

 Sursa- Recensământul agricol 2010 

 

 



  

42 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 

administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a oraşului Ţicleni  

 

 Tabel nr.39 -  Exploataţii agricole (număr), pe clase de mărime a terenului arabil 

Clase de marime Oras Ţicleni jud. GORJ 

Sub 0,1 ha 3  

0,1 - 0,3 ha 2  

0,3 - 0,5 ha 5  

0,5 - 1 ha 20  

1-2 ha 70  

2-5 ha 800  

5-10 ha 43  

10-20 ha 20  

20-30 ha 5  

30-50 ha 0  

50-100 ha 0  

peste 100 ha 0  

Total 968  

Sursa- Recensământul agricol 2010 

2.7.2.2. Cultura plantelor  

 

Tabel nr.40 - Suprafețele cultivate în ŢICLENI, conform Recensământului agricol 2010 

Culturi 

Oraș ŢICLENI Jud. GORJ 

Suprafaţa 

cultivată  

(hectare) 

Pondere din teren 

arabil 

Suprafaţa 

cultivată  

(hectare) 

Grâu comun si grâu spelt 490   

Porumb 400   

Plante tehnice (floarea soarelui, 

rapiță si soia) 
2   
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Legume, pepeni (in camp si in 

sere) 
5   

Plante de nutreţ (fân şi masă 

verde, leguminoase pentru 

nutreţ- lucernă, trifoi) 

20   

Cartofi 7   

Alte culturi 12   

TOTAL ARABIL (din 

suprafața agricolă utilizată) 
936   

 

  Tabel nr. 41 - Suprafețele cultivate în ŢICLENI  

Cultura 
Suprafaţa cultivată  

(hectare)  
Pondere 

Meri 6  

Pruni 9  

Alti pomi fructiferi 19  

Struguri de masa 25  

Struguri de vin 186  

TOTAL 245  

Sursa- Recensământul agricol 2010 

  Creșterea animalelor 

 Tabel nr.43 - Efectivele de animale din localitatea ŢICLENI, conform Recensământului 

agricol 2010 

 

Efective de animale (capete) Jud. GORJ ŢICLENI 

Bovine  46473 119 

Ovine 97114 156 
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Caprine 23903 101 

Porcine 100322 568 

Păsări 1496677 10734 

Cabaline 10558 106 

Familii de albine 44506 1216 

TOTAL   
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2.8. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

2.8.1. Calitatea mediului Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru 

aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, 

judeţul GORJ este cuprins în anexa acestui ordin cu 40 de localităţi declarate ca zone 

vulnerabile la poluarea cu nitraţi. ŢICLENI  este în această listă, cu toate că agricultura 

nu se practică la o scară intensivă la nivelul localității, nivelul de poluare cu nitrați 

depăşeşte limitele admise. 

 

Radioactivitatea mediului 

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) a fost 

înfiinţată în anul 1962 cu scopul de a supraveghea si controla respectarea prevederilor legale 

privind radioprotecţia mediului. 

La nivelul anului 2010, RNSRM a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul Agenţiilor 

pentru protecţia mediului, coordonarea ştiinţifica şi metodologică fiind asigurată de Laboratorul 

Naţional de referinţă pentru radioactivitatea mediului din cadrul ANPM. 

 

2.8.2. Managementul deșeurilor 

 

La nivelul localităţii  funcţionează un operator de salubrizare, prin Hotărare a Consiliului 

Local Ţicleni  a fost atribuit contractul de gestiune către SC Salubris Gilort SRL, pe o perioadă 

de 5 ani, respectiv până în anul 2016. 

Pe de altă parte orașul Ţicleni, s-a asociat cu alte localități din județul GORJ, în vederea 

elaborării unui proiect cu finanțare externă, privind managementul deșeurilor urbane.  

În acest moment SC Salubris Gilort SRL desfășoară activități de colectare și transport 

deșeuri menajere, deșeurile colectate de la populația din Ţicleni fiind transportate la Depozitul 

ecologic de deşeuri Târgu-Jiu, fără a realiza și selectarea acestora. Autoritățile locale din orașul 

Ţicleni fac eforturi în ceea ce priveste aplicarea legislației privind protecția mediului, precum și 

oferirea unei educații ecologice tuturor locuitorilor orașului. 
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 Sursele de deșeuri din Ţicleni sunt: deșeuri menajere provenite de la populaţie şi agenţii 

economici, deșeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri, deșeuri menajere spitaliceşti. 

Compoziţia deșeurilor menajere din orasul ŢICLENI:  

- material organic cu umiditate ridicată – 53,50 %. 

- hârtie 39 % 

- metale 0% 

- sticlă 1,5 % 

- cenuşă  1% 

- diverse alte reziduuri 5 % 

 

 

2.8.3. Spațiile verzi 

Tabel nr. 44 - Repartiţia spaţiilor verzi 

Tipuri de spații verzi  

 

Spaţii verzi publice cu acces 

nelimitat 

Parcul Tineretului – 33,7 ha 

Parculet Tunşi -  0,22 ha 

Scuaruri, aliniamente plantate - 111,9 ha 

 

Spaţii verzi publice cu acces 

limitat 

29,7 ha 

2.8.4. Fondul forestier 

 

Tabel nr. 44 – Fondul forestier jud. GORJ 

An 
Suprafata fondului 

forestier (ha) 

Volumul de lemn recoltat 

(mc) 

2009 4245  

2010 4245  

2011 4245  

2012 4245  

Sursa: INSSE, Tempo online 
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2.8.5. Riscuri naturale 

Fenomenele frecvente întâlnite sau care pot apare mai des sunt alunecările de teren ale 

căror cauze le reprezintă structura geologică a terenurilor ca şi inundaţiile provocate de pâraiele 

de pe teritoriul oraşului şi care au o frecvenţă mai mare la viiturile de primăvară. Este de 

remarcat faptul că efectele acestor manifestări naturale distructive au efecte reduse şi în general 

zona intravilanelor a fost ferită de efectele dezastruoase ce s-ar fi putut produce. 

Din analiza efectuată de specialiştii şi autorităţile locale privind delimitarea zonelor 

expuse la riscuri naturale, în conformitate cu Ordinul comun MLPAT-MAPPM nr. 63/N-19/288-

1955-1998 a rezultat că nu există zone ale intravilanelor care să fie afectate, situaţie în care nu a 

fost cazul de stabilire de zone cu interdicţii de construire. 

 

2.8.6.   Situaţii de urgenţă 

Situaţia de urgenţă reprezinta un eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin 

amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile 

materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare 

adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar 

al forţelor şi mijloacelor implicate. 

În Ţicleni funcţionează servicii de urgenţă profesioniste: 

 

1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), organizat pe cele două activităţi 

principale: 

- informare publică şi prevenire; 

- intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor profesioniste 

specializate. 

Serviciile de deszăpezire - sunt asigurate de consiliul judeţean gorj şi de primăria Ţicleni în 

parteneriat cu operatorii economici din domeniul petrolier ce funcţioneayă în localitate. 

 

2. Politia locala  a orașului  ŢICLENI, cu urmatoarea structură:  funcţionari publici, 

conform normativelor în vigoare, respectiv  poliţist local la 1000 de persoane. 

 

 



  

48 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 

administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a oraşului Ţicleni  

 

2.9. ADMINISTRAȚIA LOCALĂ 

 

Administraţia publică în orașul Ţicleni este organizată şi funcţionează potrivit 

prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile 

Consiliului Local. 

Administraţia publică din oraș se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor 

autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei 

publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes 

deosebit. 

Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, 

constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la 

îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente 

ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea, 

în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în 

condiţiile legii. 

În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El 

este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a 

administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în 

relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi 

în justiţie.  

Consiliul Local al orașului Ţicleni este compus din 15 consilieri locali pe perioada 2012-

2016, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit legislației, numărul membrilor 

fiecărui consiliu local se stabililește prin ordin al prefectului, în functie de populatia orasului, 

raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in 

care se fac alegerile sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile. 

Aparatul de specialitate al Primăriei orașului Ţicleni cuprinde 64 de posturi, structurate 

pe departamente de specialitate, astfel: 

- Demnitari   -  2 
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- Funcții publice - 26  (din care 3 functii publice de conducere si 23 funcții publice de 

execuție) 

- Contractuali -  36 (0 de conducere si 36 de executie )  

Din totatul de 64 de posturi, 52 sunt ocupate,  iar 12 sunt declarate vacante.  

În subordinea Primarului funcționează urmatoarele servicii și direcții: 

- Serviciul public al Oraşului Ţicleni 

În subordinea Secretarului orașului funcționează: 

- Comp.  juridic 

- Comp. Relaţii cu publicul 

- Comp. Registrul agricol 

- Comp. Asistenţă social, medical comunitară, mediere sanitară şi asistenţă medical 

pentru unităţile de învăţământ. 

În subordinea Consiliului Local funcționează: 

 

- Centrul Cultural Ţicleni 
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ORGANIGRAMA PRIMARIEI ORAȘULUI ŢICLENI 
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2.11 INDICATORI PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE finantate prin proiecte 

 

N

r  

c

t

r 

Proiect - 

nume 

Nume 

finanta

tor 

Obiectiv 

general 

Rezultate Valoare 

totala 

Contribut

ie proprie 

Finantare 

neramburs

abila/ 

rambursab

ila 

1 Extinderea 

si 

reabilitare

a 

sistemelor 

de apa si 

apa uzata 

in judetul 

Gorj   

Fonduri 

UE prin 

POS 

Mediu 

 

Imbunatatire

a 

infrastructuri

i de apa/apa 

uzata in 

beneficiul 

mediului si 

populatiei 

Extindere retea 

alim cu apa 5,26 

km, extindere 

retea canalizare 

7, 2 km, 1 statie 

epurare, 1 statie 

clorinare, 1 

statie pompare 

apa, 2 statii 

repompare apa 

uzata  

24.947.457 498.949 24.448.508 

 

2 Asfaltare 

(moderniz

are) strazi 

laterale 

oraş 

Ticleni 

Fonduri 

MDRA

P prin 

PNDL 

Îmbunătăţire

a condiţiilor 

de circulaţie 

şi a accesului 

la locuinţe al 

locuitorilor 

Vor fi asfaltate 

un număr de 40 

străzi, cu 

lungimea totală 

de 7414 m. 

5.437.437 271.871,85 5.165.565,15 
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CAP. III ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE  

 

Primul pas in elaborarea Strategiei de dezvoltare locala a orașului Țicleni a fost 

evaluarea situatiei curente a localității din perspectiva domeniilor cheie care a a permis 

analiza in detaliu a tuturor aspectelor pozitive și negative ale evolu|iei sale. 

Scopul final al acestei evaluari reprezinta atat formularea obiectivelor strategice ale 

orașului Țicleni pe termen lung, cat și stabilirea direcțiilor de dezvoltare pentru a atinge 

obiectivele stabilite. 

Pe baza informaţiilor culese în cadrul „Raportului de evaluare socio-economică a 

orașului Țicleni și a împrejurimilor, județul Gorj, România” realizat de Alpha Research în 

consultare cu Primăria Țicleni și susținut de Petrofac România, acutalizate de către 

personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Țicleni, s-a efectuat o 

analiză a caracteristicilor comunităţii orașului Țicleni, cu scopul de a structura mediul în 

care se plasează aceasta şi de a identifica potenţialul real existent.  

Informațiile analizate au fost culese prin metode diverse, precum: 

 efectuarea unui interviu focalizat de grup; 

 culegere date statistice din anuare, monografii, etc. 

 realizarea unui raport socio-economic 

 

3.1. STUDIUL SOCIAL 

Cetățenii au fost chestionati cu privire la prioritățile orașului pentru perioada 2015-

2022. S-au urmărit anumite aspecte și anume: 

1. Situaţia orașului prin prisma următoarelor aspecte: 

2. Racordarea la rețelele de utilități; 

3. Care este sistemul de incălzire pe care-l folosesc; 

4. Calitatea învățământului din oraș; 

5. Sistemul de sănătate; 

6. Aspecte sociale; 

7. Modalităţi de petrecere a timpului liber existente;     

8. Servicii publice; 

9. Probleme importante în orașul Țicleni, din punctul cetățenilor chestionați de vedere ; 

10. Prioritățile de dezvoltare, în viziunea cetățenilor chestionați, în. perioada 2015-2022. 
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ANALIZA SWOT 

În procesul de elaborarea a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument 

managerial, pentru evaluarea și prezentarea sintetica a aspectelor celor mai importante care 

vor afecta, intr-un mod sau altul, evoluția viitoare a orașului Țicleni. 

 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este 

descriptiv: 

Strengths (puncte tari) 

Weaknesses (puncte slabe) 

Opportunities (oportunitati) 

Threats (riscuri) 

Aspectele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare si 

prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităţilor 

si ameninţărilor. 

Punctele tari se referă la mediul intern si reprezintă resursele si capacităţile de care 

comunitatea dispune si care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare. 

Punctele slabe se referă la mediul intern si reprezintă resursele si capacităţile 

insuficiente sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare. 

Oportunităţile se referă la mediul extern si reprezintă suma evoluţiilor favorabile 

ale mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de 

la schimbările legislative, integrarea europeană si posibilitatea oferită comunităţii de a se 

dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes. 

Ameninţările se referă la mediul extern si reprezintă evoluţii defavorabile ale 

acestuia privite în ansamblu, care pot îmbrca forme extrem de diferite, plecând de a 

schimbările de mentalitate, lacunele legislative si evoluţii economice negative sau instabile 

care afectează capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care și le-a 

propus. 

Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de 

dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor si relaţiilor de 

intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât si realizările 

comunităţii analiza SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană si integrată a legăturilor 

dintre elementele pozitive și negative ale comunităţii. Unele "oportunităţi" si "ameninţări" 

vor apărea din "punctele tari" și "punctele slabe" ale comunităţii, iar ameninţările pot fi 

concrete sau potenţiale. 
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POZITIONAREA GEOGRAFICĂ ȘI  DEZVOLTAREA URBANĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-O aşezare geografică valorizantă (în centrul 

unui perimetru cu  o bună dinamică 

economică regională impulsionată de un oraş 

mare: Tg-Jiu;  

-Proximitatea de municipiul Tg-Jiu – 

localitate de talie şi pondere economică mare 

(24 km); 

- Distanțe mici pâna la calea ferată (15 km Gara 

Tg-Cărbunești, respectiv 10 km Gara Peșteana 

Jiu), legătura fiind asigurată pe DJ 675; 

- Reabilitarea DJ 675 în cadrul unui recent 

proiect cu finanțare europeană; 

- Fondul de locuințe a crescut de la an la an; 

- Există în lucru noul PUG, precum și realizarea 

cadastrului sistematic la nivelul întregii 

localități; 

- Identitate istorică 

- Populația orașului a scăzut continuu în 

ultimii ani, pe fondul reducerii natalității și a 

migrației externe a populației tinere; 

- Gradul de îmbătrânire a populației este 

ridicat; 

- Rata de ocupare a populației în activităţi 

agricole și forestiere este la un nivel scăzut; 

- Localitatea este în principal, 

monoindustrială; 

- Vestigiile istorice nu sunt valorificate la 

adevărata lor valoare; 

- Infrastructura turistica insufiecient 

dezvoltata (cazare, locuri de campare) 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Accesarea de programe de dezvoltare urbană în 

perioada 2014-2020 

- Construcţia de locuinţe în parteneriat public-

privat sau prin ANL 

- Resursele petroliere pot avantaja oraşul Țicleni 

prin transformarea sa în pol local de dezvoltare, 

prin dezvoltarea unui nou parc de activități;  

- Relieful poate contribui la dezvoltarea 

localității prin valorificarea potențialului 

agricol și forestier al zonei. 

 

- Întarzierea implementării proiectelor 

economice, care să stabilizeze populaţia 

activă atrasă de polii de dezvoltare naţionali 

şi regionali; 

- Capacitatea redusă de implementare a 

proiectelor de dezvoltare; 

- Perpetuarea unui climat macroeconomic 

național și mondial dificil; 

- Degradarea solului și subsolului prin 

exploatarea câpurilor petroliere. 
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INFRASTRUCTURA  ȘI ECHIPAREA EDILITARĂ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Drumuri care asigură accesul în oraș sunt în 

stare bună; 

- Rețea de alimentare cu apă existentă;  

- Există un proiect pentru reabilitare și 

extindere rețea alimentare cu apă si 

canalizare; 

- Existența rețelei de alimentare cu energie 

electrică;  

- Servicii de telecomunicații existente (poștă, 

telefonie, televiziune, internet). 

- Există documentația tehnico-economică 

pentru modernizarea DC 47 Țicleni – 

Aninoasa; 

- Orașul face parte din asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară „Aparegio”, cu scopul de a 

îmbunătăţi calitatea serviciului de alimentare 

cu apă şi canalizare;  

- Orașul face parte din asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară „ADIA și „Valea 

Gilortului”, cu scopul de a rezolva problema 

colectării selective a deșeurilor;  

 

- Rețeaua de canalizare nu acoperă întregul 

teritoriul al orașului; 

- Lipsa unui parc de activități care să atragă 

noi investiţii, în vederea valorificării 

materiilor prime și a resurselor locale; 

- Lipsa unui drum de centură; 

- Necolectarea selectivă a deșeurilor 

menajere; 

- Mentalitatea de indiferență față de 

păstrarea curățeniei în spațiile publice; 

- Creșterea șomajului în localitate, urmare a 

restructurărilor din industria petrolieră; 

- Capacitatea redusă a autorităţilor locale de 

a implementa mari proiecte de dezvoltare; 

- Scăderea veniturilor populației. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Tehnologiile noi existente, privind captarea/ 

tratarea/ distribuţia apei; 

- Tehnologii noi pentru modernizarea 

infrastructurii serviciilor de iluminat public; 

- Dezvoltarea unui parc de activități prin 

proiecte cu finanţare nerambursabilă; 

- Degradarea infrastructurii existente. 

- Poluarea pânzei freatice urmare a 

exploatării resurselor petroliere; 

- Costul ridicat al documentațiilor 

preliminare (studiu de fezabilitate, proiect 

tehnic, etc.) și necesitatea cofinanțării 

proiectelor, poate împiedica accesarea 

fondurilor europene. 

 

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Infrastructură sanitară existentă:  1 dispensar 

cu 2 cabinete medicale familiale și 1 cabinet 

stomatologic, precum și 2 farmacii; 

- Dotări insuficiente pentru asigurarea 

serviciilor de medicină de familie la 

standarde de calitate în vigoare; 
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- Centrul de permanență pentru asigurarea 

continuității asistenței medicale; 

- Valoarea indicatorului număr de 

locuitori/medic de familie este bună; 

- Existența unui cabinet medical veterinar; 

- Clinică pentru furnizarea serviciilor de 

medicina muncii; 

- Deschiderea unui spațiu medical cu 

spitalizare de zi; 

- Realizarea a 10 garsoniere cu statut de 

locuințe sociale; 

- Derularea unor programe de educare și 

conștientizare în rândul elevilor, cu privire la 

un stil de viață sănătos, igienă, viață sexuală, 

droguri, etc. 

 

- Numar redus de medici specialiști; 

- Lipsa unui centru social (azil) pentru 

persoane vârstnice;  

- Apariția de boli oncologice, cardio-

vasculare, pulmonare în rândul populației 

tinere; 

- Insuficiente servicii si infrastructuri de 

asistență socială la nivel local; 

- Accesibilitate și adresabilitate la serviciile 

medicale scăzută pentru pacienții care nu 

au asigurare de sanatate; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Programe de dezvoltare resurse umane 2014-

2020 pentru formare şi recrutare asistenţi şi 

lucrători sociali; 

- Alte programe cu finanțare nerambursabilă 

pentru dezvoltare/modernizare infrastructură 

de sănătate si asistență socială; 

- Deschiderea unui cabinet școlar cu finanțarea 

de la bugetul de stat. 

- Costurile ridicate ale aparaturii medicale, 

lipsa fondurilor si birocraţia, ce ar putea 

conduce la renunţarea proiectelor de 

modernizare si dotare 

- Creșterea numărului de îmbolnăviri (boli 

oncologice, cardio-vasculare, pulmonare) 

în rândul populației tinere; 

- Sistemul de ajutor social nu încurajează 

integrarea activă; 

- Creșterea numărului de probleme 

medicale, consecință a îmbătrânirii 

populației; 
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ÎNVĂTĂMÂNT ȘI CULTURĂ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Spații școlare suficiente pentru activitatea de 

formare ( 1 liceu și 1 școală gimnazială);  

- Proiecte de investiţii realizate (modernizarea 

bazelor sportive, curților și incintelor 

unităților de învățământ); 

- Cadre didactice cu pregătire de specialitate; 

- Preocuparea copiilor si a familiilor acestora 

pentru educatie; 

- Susținerea activităților din planul anual de 

activități școlare și extrașcolare, toate cadrele 

didactice fiind implicate în activitatea de 

formare continuă la nivel de școală;  

- Experiența organizării și promovării multor 

activități culturale scolare si extrascolare; 

- Existenţa Centrului Cultural Țicleni; 

- Fondul de carte din bibliotecile școlii si 

biblioteca din cladirea Casei de Cultura este 

adecvat; 

- Informatizarea unităților de învățământ; 

- Acordarea de burse de merit, de studiu şi de 

ajutor social; 

- Existenta a 3 săli de sport la nivelul unităților 

de învățământ; 

- Derularea unor programe de educare și 

conștientizare în rândul elevilor, cu privire la 

un stil de viață sănătos, igienă, viață sexuală, 

droguri, etc. 

- Organizare de evenimente culturale: 

festivaluri folclorice, expoziţii; 

- Accesarea unor programe cu finanțare 

europeană în domeniul educațional; 

- Înființarea unui Club al seniorilor/ 

pensionarilor; 

- Existența ansamblurilor de dans popular și 

modern 

 

- Scăderea numărului de preșcolari; 

- Lipsa unui afterschool; 

- Lipsă grădinițe cu program prelungit; 

- Lipsa unui Club al seniorilor/ 

pensionarilor; 

- Patrimoniul natural, cultural și imaterial 

insuficient cunoscut și promovat; 

- Inexistența unui club al copiilor; 

- Slaba implicare a mediului de afaceri în 

acivitățile socio-culturale; 

- Implicarea redusă a societății civile în 

activitățile de voluntariat; 

- Obținerea de venituri mici din cultură și 

sport; 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Asigurarea formării continue  a cadrelor 

didactice prin cursurile CCD sau a 

universităţilor din ţară; 

- Reorganizarea structurilor de învățământ de 

la nivelul localității; 

- Organizarea de cursuri de formare şi 

perfecţionare profesională pentru meserii; 

- Identificarea de surse noi de finanţare şi 

gestionarea celor existente cât mai eficient; 

- Posibilitatea accesarii Programului 

Operaţional Capitalul Uman (2014-2020) 

pentru modernizarea sistemului de 

învăţământ în general şi a învăţământului 

agricol; 

- Posibilitatea accesării programelor de schimb 

cultural si educational Erasmus și Comenius; 

- Deschiderea Muzeului orașului Țicleni, cu 

scopul de a dezvolta și de a păstra tradițiile și 

obiceiurile locale. 

 

- Degradarea excesivă a infrastructurii 

existente; 

- Scăderea nivelului de trai (elevi, profesori, 

părinți);  

- Creșterea numărului de șomeri în rândul 

părinților;  

- Scăderea gradului de instuire a populației 

tinere; 

- Pierderea traditiilor si obiecieiurilor 

locale; 

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Suprafața ocupată cu păduri și alte terenuri 

cu vegetație forestieră este dominantă, 

generând efecte pozitive asupra calității 

mediului înconjurator; 

- Localitatea face parte din zona protejată 

Coridorul Jiului 

- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă este operațional si dotat 

corespunzător; 

- Existența Parcului Tineretului și a parcului 

Tunși; 

- Educație ecologică superficială; 

- Lipsa unui sistem de canalizare și de 

colectare  a apelor uzate la nivelul întregii 

localități; 

- Colectarea selectivă a deşeurilor nu se 

realizează corespunzător; 

- Lipsa modalității de producere a energiei 

alternative;  

-  Lipsa unor amenajări ambientale (parcuri si 

zone de agrement);  

- Poluare a aerului din cauza traficului auto; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Utilizarea programelor destinate protejării 

mediului înconjurător (împădurirea 

terenurilor degradate, înființare perdele de 

- Menținerea mentalității de indiferență față 

de protecția mediului (mai ales la nivelul 

populației adulte); 
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protecție, eliminarea eroziunii, curățirea 

cursurilor de apă, conservarea 

biodiversității, gestionarea deşeurilor 

reciclabile);  
- Creşterea interesului pentru energia verde 

şi valorificarea potenţialului de producere a 

energiei regenerabile; 

- Derulare campanii de constientizare a 

populatiei cu privire la protectia mediului; 

- Reabilitarea termică a clădirilor. 

- Exploatarea forestieră necontrolată cu 

consecințe grave asupra eroziunii solului și 

alunecărilor de teren etc.;  

- Degradarea peisajului în lipsa abordării 

integrate și durabile a managementului 

deșeurilor. 

ECONOMIA LOCALĂ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Există ___ societăți comerciale . 

- Industria extractivă petrolieră este 

puternică; 

- Resursă umană calificată de muncă în 

domeniul petrolier;  

- Potențial în domeniul forestier; 

- Orașul face parte dintr-un GAL, cu scopul 

de a dezvolta durabil economía zonei; 

- Cadrul natural este deosebit 

- In afara de industria petrolieră, celelalte 

sectoare ale economiei sunt foarte puțin 

dezvoltate (servicii, productie,etc.); 

- Locuri de muncă insuficiente; 

- Ponderea scăzută a investițiilor cu capital 

străin; 

- Lipsa terenurilor în patrimoniul localității în 

vederea punerii la dispoziția potențialilor 

investitori; 

- Lipsa centrelor de afaceri, consultanță și 

informare; 

- Lipsa asociațiilor de întreprinzători locali; 

- Parteneriatele public – privat insufucient 

valorificate; 

- Inexistența formelor asociative ale 

agricultorilor din localitate sau alte asociaţii 

agricole; 

- Insuficiența unor structuri de cazare pe 

teritoriul orașului; 

- Plantațiile de mure, zmeură sunt slab 

dezvoltate; 

- Implicarea populației active în activităţi 

agricole și forestiere este la un nivel scăzut; 

- Interes scăzut al localnicilor în realizarea de 

asociații care ar putea să le reprezinte 

interesele si să-i sprijine în valorificarea 

producției; 

- Lipsa activităţilor economice care să 
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valorifice  materiile prime locale; 

- Cultura antreprenorială redusă. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Dezvoltarea unui parc de activități; 

- Crearea unui centru de tratament balnear; 

- Diversificarea activităților economice; 

- Achiziția de terenuri de către unitatea 

administrativ teritorială pentru punerea la 

dispoziția investitorilor; 

- Preluarea de către oraș a unor spații 

destinate producției și serviciilor de la 

compania petrolieră din localitate 

- Reconversia unor capacități agricole spre 

productivitate adaptată condițiilor locale: 

cultivarea murului, zmeurii; 

- Derularea cursurilor de management 

destinate intreprinzătorilor autohtoni şi a 

cursurilor de formare şi perfecţionare 

profesională. 

- Promovarea/ stimularea înființării 

asociațiilor agricole în scopul exploatării 

intensive a terenurilor; 

- Interes pentru mica industrie de prelucrare 

a lemnului;  

- Interes crescut pentru agroturism; 

- Implementarea de proiecte de energie 

verde; 

- Valorificarea oportunităţilor economice 

oferite de coridorul Jiului și de fondul 

forestier al localității. 

- Fenomenul de îmbătrânire a populației si 

migraţia populaţiei active;  

- Scăderea bonitării terenurilor agricole, în 

cazul în care nu sunt utilizate rațional și 

durabilă; 

- Capacitate redusă de susținere financiară a 

modernizării;  

- Menținerea orașului necunoscut,în afara 

circuitelor turistice; 

- Lipsa investițiilor în domeniile de servicii și 

de producție. 
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ SI GUVERNANȚĂ LOCALĂ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Deschiderea administrației publice locale 

actuale către investiții și către atragerea 

investitorilor privați;  

- Susţinerea de către autoritaţile publice locale a 

activităţilor în domeniul economico-social-

cultural, inclusiv cooperările si schimburile de 

experienţă ; 

- Proiecte de investiții in derulare. 

- Orașul face parte din face parte din asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară în domeiului apei și 

canalizării, salubrizării și a aderat la un GAL 

- Veniturile scăzute la bugetul local în raport 

cu nevoile de dezvoltare ale orașului; 

- Planul Urbanistic General nu este încă 

actualizat; 

- Capacitatea redusă a administraţiei locale de 

a implementa proiecte mari de dezvoltare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- În perioada 2015-2020 se intenționează  

realizarea mai multor investiţii cu fonduri 

guvernamentale și europene; 

- Posibilitatea accesării de fonduri 

guvernamentale și europene in perioada 2015-

2020 pentru organizarea de sesiuni de instruire 

pe diverse domenii de activitate utile in 

adminstrație publică; 

- Creşterea numărului de iniţiative de tip 

parteneriat public-privat. 

- Încheiere de parteneriate cu autorități publice 

locale din țară și străinătate 

 

- Conflicte de interese între diferitele nivele 

decizionale (local, judeţean, naţional). 

- Accentuarea fenomenului de sărăcie; 

- Neaccesarea programelor de finanțare 

nerambursabilă, ca urmarea a neîndeplinirii 

condițiilor acestora restrictive, necorelate cu 

realitatea existentă la nivelul unităților 

administrativ teritoriale. 
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CAP IV. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA LA NIVELUL ORAŞULUI ŢICLENI 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul de 

interventie 

Obiectiv 

strategic 

Obiective 

specifice / 

operationale 

Plan de 

actiune 

Proiecte propuse Institutia 

responsa

bila 

Suma 

estimata 

-lei- 

Sursa de 

finantare 

potentiala 

Termen 

estimat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

turismului prin 

valorificarea 

resurselor de 

patrimoniu 

natural, 

material şi 

cultural 

 

 

 

Punerea in 

valoare a 

potentialului 

turistic al 

Oraşului 

Ţicleni 

1.Creşterea 

accesibilităţii 

serviciilor 

specifice 

turismului balnear 

Crearea unei 

baze de 

tratament 

balnear  

1. Reînfiintarea 

staţiunii 

balneoclimaterice 

Ţicleni- Băile 

Tunşi 

UAT 10.000.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2020 

 

   2.Amenajarea de 

spatii de agrement 

Realizarea unor 

lucrări de 

amenajare a 

unor spaţii de 

relaxare 

1.Realizarea de 

alei pietonale, 

piste pentru 

biciclişti, 

amenajarea de 

spaţii verzi 

UAT 900.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2019 

2.Amenajarea 

Parcului 

Tineretului 

UAT 700.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 
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surse de 

finanţare 

2.Amenajarea 

unei zone de 

agrement în 

punctul ,,Lacuri 

Tunşi” 

UAT 1.500.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2017 

3.Modernizare 

Ştrand  

UAT+ 

mediu de 

afaceri 

1.000.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2020 

4.Promovarea 

localităţii 

Încercarea de 

atragere a 

turiştilor prin 

acţiuni şi 

măsuri de 

promovare a 

localităţii şi a 

principalelor 

atracţii turistice 

1. Organizarea şi 

promovarea  

Hramului Sf 

Maria 

 

UAT 100.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

Permanent 
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2. Campanii de 

promovare a 

localităţii 

UAT şi 

societatea 

civilă 

50.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

Permanent 

2 Economia 

locală 

Punerea in 

valoare a 

produselor 

agricole 

1. Dezvoltarea 

mediului de 

afaceri local 

Sprijinirea 

micilor 

intreprinzători 

în vederea 

accesării de 

finanţări pentru 

dezvoltarea 

activităţilor 

1. Construcţia, 

modernizarea şi 

extinderea 

spaţiului de 

producţie 

 

UAT + 

Mediu de 

afaceri 

1.500.000 Buget local, 

fonduri 

europene, 

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

alte surse de 

finanţare 

2019 

2. Construcţia, 

modernizarea şi 

extinderea 

spaţiului de 

servicii 

UAT + 

Mediu de 

afaceri 

1.500.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2019 

2. Dezvoltarea 

agriculturii  şi 

valorificarea/proc

esarea produselor 

Sprijinirea 

crescătorilor de 

animale şi a 

agicultorilor în 

1. Sprijin pentru 

dezvoltarea 

crescătorilor de 

animale 

UAT + 

Crescător

i de 

 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

2019 
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în oraşul Ţicleni  vederea 

accesării de 

finanţări pentru 

dezvoltarea 

activităţilor 

 animale credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2.Atragerea de 

fonduri pentru 

extinderea 

suprafeţelor 

cultivate cu pomi 

fructiferi, vie, 

mur, coacăz, 

cătină, zmeur, 

plante medicinale 

etc. 

 

UAT + 

Agriculto

ri 

 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2018 

3. Crearea de 

mici ateliere 

pentru procesarea 

produselor 

agricole 

UAT + 

Mediu 

privat 

500.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2018 

4. Sprijin în 

consituirea de 

cooperative şi/sau 

asociaţii de 

producători 

UAT + 

Mediu 

privat 

500.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2017 
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  Dezvoltarea 

sectorului 

privat  

Crearea de noi 

locuri de muncă 

şi creşterea 

nivelului de trai 

Achizitie 

terenuri, 

construire hale, 

extindere căi de 

acces  

Construirea unui 

parc industrial de 

activităţi  

UAT + 

Mediu 

privat 

10.000.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2019 

Construire 

fabrica prelucrare 

hârtie şi carton 

UAT + 

Mediu 

privat 

500.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

 

Construire 

fabrică prelucrare 

şi conservare 

fructe şi legume 

UAT + 

Mediu 

privat 

500.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

 

3 Mediu Acţiuni care 

vizează 

reducerea 

gradului de 

1. Reducerea 

gradului de 

poluare a pânzei 

freatice 

Acţiuni de 

stopare a 

riscurilor de 

poluare a 

1. Modernizarea/ 

reabilitarea şi 

extinderea reţelei 

de canalizare şi a 

UAT + 

operator 

apă- 

15.000.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

2020 
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poluare pânzei freatice 

şi a riscului de 

inundaţii şi 

implicit a 

scoaterii din 

circuitul agricol 

a unor terenuri 

staţiei de epurare 

 

canal credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2. Decolmatarea 

unor albii pentru 

evitarea 

inundaţiilor 

 

UAT 500.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finantare 

2017 

Acţiuni care 

vizează 

sprijinirea 

tranziţiei către 

o economie 

cu emisii 

scăzute de 

carbon 

1.Reducerea 

emisiilor de 

carbon 

Eficientizare 

energetică a 

blocurilor 

1.Reabilitare 

termică a 

blocurilor  

UAT + 

Asociaţii 

de 

proprietar

i 

900.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare  

 

2. Reducerea 

emisiilor de 

carbon 

Eficientizare 

energetică a 

clădirilor 

publice 

Reabilitare 

termică a 

clădirilor publice 

UAT 400.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 
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4 Imbunătăţirea 

infrastructurii  

 1. Modernizare/ 

reabilitare 

infrastructură 

1.Imbunătăţirea 

accesului 

populaţiei la 

serviciile 

publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Modernizarea/ 

reabilitarea 

străzilor şi aleilor 

 

 

 

 

 

UAT 

 

 

 

5.000.000 

 

 

 

 

Fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene  

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

 

2020 

 

 

 

 

2.Modernizarea 

DC 47 Ţicleni - 

Aninoasa 

 

 

 

 

UAT 

 

 

6.000.000 

 

 

 

 

Fonduri 

europene, 

fonduri 

guvernamentale, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

 

         2020 

 

 

 

3.Construirea 

unei şosele de 

centură                                                                                                    

 

UAT 

 

7.000.000 

Fonduri 

europene, 

fonduri 

guvernamentale, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

 

2020 

4. Reabilitarea şi 

extinderea reţelei 

de alimentare cu 

apă 

 

UAT + 

operator 

apă- 

canal 

5.500.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

2020 
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2.Îmbunătăţirea 

şi dezvoltarea 

infrastructurii 

de acces 

agricolă 

surse de 

finanţare 

 1.Construirea 

unui drum de 

acces agricol 

UAT 6.000.000 Fonduri 

europene, 

fonduri 

guvernamentale, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2020 

2. Investiţii în 

dezvoltarea 

infrastructurii 

utilitare 

Acţiuni privind 

îmbunătăţirea 

calităţii 

mediului 

locuitorilor 

oraşului Ţicleni 

1. Înlocuirea 

sistemului de 

iluminat public 

cu incandescenţă 

cu iluminatul prin 

utilizarea 

lămpilor de tip 

LED 

  

UAT 2.500.000 Fonduri 

europene, 

fonduri 

guvernamentale,

buget local alte 

surse de 

finanţare 

2016 

2. Realizarea 

unui sistem 

supraveghere 

video stradal în 

punctele 

importante ale 

localităţii 

 

 

UAT 100.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2018 
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3.Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaţionale 

 

 

Actiuni privind 

modernizarea si 

echiparea 

infrastructurii 

şcolii 

profesionale şi 

Liceului 

Tehnologic 

Ţicleni 

1. g 

Modernizarea şi 

echiparea şcolii 

profesionale şi 

Liceului 

Tehnologic 

Ţicleni 

UAT+Lic

eul 

Tehnolog

ic Ţicleni 

 

400.000 

 

 

 

Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

2018 

 

 

 

4.Sprijinirea 

comunităţilor 

defavorizate 

Construire/reab

ilitare locuinţe 

sociale  

 

2.  

Construirea şi 

reabilitarea de 

locuinţe sociale 

UAT  2.000.000 Fonduri 

europene,  

fonduri 

guvernamentale, 

credite bancare, 

buget local, alte 

surse de 

finanţare 

 

2019 

 


