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INTRODUCERE 
 

În literatura de specialitate, turismul este descris ca o soluție la toate problemele economice 

ale unei țări sau regiuni, fiind totodată responsabil de echilibrarea balanței de plăți ca și generator 

se investiții de capital în multe domenii de activitate. De aceea, industria turistică este legată în 

special de crearea de noi locuri de muncă, generarea de venituri pentru populația gazdă și impozite 

și taxe pentru bugetul local sau național precum și de de dezvoltarea regională1. 

La baza deplasării turiștilor către o anumită destinați stă potențialul turistic, de valoarea, 

compoziția, capacitatea,  gradul  său  de atractivitate depinzând  intenitatea fluxurilor turistice. 

Potențialul turistic poate fi definit ca reprezentând ”totalitatea valorilor naturale și valorilor 

economice, culturale ș.a., care în urma unei activități umane, pot deveni obiective de atracție 

turistică”. Deci, este vorba de acele valori care pentru a fi utilizate de către turiști trebuie să fie 

amenajate și echipate astfel încât să satisfacă o gamă largă de necesități2. 

Competitivitatea turismului este strâns legată de caracterul lui durabil, întrucât calitatea 

destinațiilor turistice depinde în mare parte de mediul lor natural și cultural și de integrarea lor într-

o comunitate locală. Caracterul durabil al turismului acoperă numeroase aspecte: utilizarea 

responsabilă a resurselor naturale, luarea în considerare a impactului activităților asupra mediului 

(generarea de deșeuri, presiunea asupra apei, solului și biodiversității etc.), utilizarea energiilor 

„curate”, protecția patrimoniului și păstrarea integrității naturale și culturale a destinațiilor, 

calitatea și permanența locurilor de muncă generate, impactul pozitiv asupra economiei locale sau 

calitatea primirii3. 

Meleagurile comunei Runcu sunt minunate „Pământuri”4, scăldate de Sohodol, Șușița 

Seacă și Jaleș, zidite de arhitectura vremii, presărate cu file de istorie străveche și nouă, cu datini, 

cântece și costume nemuritoare. 

Frumusețile inegalabile ale acestor locuri precum și bunătatea și ospitalitatea oamenilor de 

aici l-au făcu pe dramaturgul Rădulescu Niger să scrie cu aproximativ două secole și jumătate în 

urmă, pe o stâncă de deasupra izvoarelor Gâlciomiței, următorul dicteu: 

 

„Dulce-i, Runcule, la tine 

 Cum e dulce, cand e bine!” 

 
1 Neacșu Nicolae et al (2011) ”Resurse și destinații turistice, interne și internaționale”, editura Universitară, pag. 
11 
2 Idem, pag 12 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352 
4 Vasile Smeu – Comuna Runcu Monografie  
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Având în vedere potențialul turistic5  al comunei Runcu din județul Gorj (splendoarea 

peisajelor de pe Valea Sohodolului, până în județul Hunedoara, pitorescul pădurilor și poienilor, 

gheburile stâncoase din Cheile Sohodolului, Vidrele, Pătrunsa și Bulzuri, izvoarele carstice 

efemere sau permanente, ca cele de la Prilejele și Pătrunsa, sau cascada Toaia Dracilor de pe pârâul 

cristalin Gropul), realizăm în cele ce urmează o monografie turistică a comunei Runcu în vederea 

atestării a acesteia ca localitate turistică de interes local. 

 

Sursa foto: ghiduri-turistice.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Potrivit lui  Neacșu et  al,  potențialul turistic e  compus din  resursele turistice naturale și  resursele turistice 
antropice. 
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1. CONSIDERAȚII GENERALE 
 

1.1. Poziția geografică 
 

Din punct de vedere geografic, comuna Runcu este situată în zona nordică a județului 

Gorj, în Subcarpații  Gorjului. Aceasta se află la 13 km de municipiul Târgu Jiu, de-o parte și 

de alta a apelor cristaline: Sohodolul, Jaleșul și Șușița Seacă, la poalele Munților Vâlcan. La 

limita sudică, prin satul Răchiți, trece DN 67D, care leagă municipiul Târgu Jiu de orașul 

Tismana. În componența comunei se află 7 sate, și anume: Runcu- reședința comunei, Bîlta, 

Băltișoara, Dobrița, Răchiți, Suseni, Valea Mare. 

Coordonatele geografice care delimitează localitatea sunt: latitudine 45°07’580”; 

longitudine-23°08’914”. 

 

 

Unitatea administrativ teritorială se învecinează cu : 

- la Nord – județul  Hunedoara; 

- la Vest – comuna Peștișani; 

- la Sud – comuna Arcani și comuna Lelești; 

- la Est – comuna Stănești. 

Limitele sale administrative spre nord sunt munții, de altfel elementul principal al 

pitorescului acestor zone. Particularitățile fizico-geografice ale teritoriului comunei Runcu sunt 

determinate de etajarea reliefului, fără ca acest aspect să influențeze legăturile sale cu Ardealul 
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și comunele vecine și chiar mai departe, cu alte județe peste poteci, sau în prezent pe drumuri 

modernizate, aceste căi de comunicație asigurând legătura între români din timpuri străvechi. 

Așezarea geografică a comunei Runcu, la sprânceana munților, alături de platforma 

Gornovița, a influențat dezvoltarea geografico-economică, din preistorie și până astăzi, ca în 

multe dintre ținuturile carpatice românești. 

Comuna are o suprafață de 26,825,8 ha din care: agricolă-6214 ha, fond forestier- 1014 

ha. 

 

Repere istorice 

Runcu6 își are obârșia în cuvântul latin „runcare”, însemnând defrișare. Runcu era un 

loc în care oamenii tăiau sau jupuiau de coajă copacii din pădure pentru a crea poieni în scop 

pastoral și agricol. Se depuneau eforturi grele pentru a se putea face agricultură printre cioturi 

și rădăcini, iar „arșițele” și „jariștele” se adăugau la metoda runculuitului pentru a se crea, pe 

aceste locuri, condiții favorabile existenței umane în vremuri de demult. 

Așezat în decor pitoresc, sub arcada căruntă a Munților Vâlcan, acolo unde râul Sohodol 

iese din încorsetarea cheilor, iar râul Jaleș își are izvorul, satul Runcu, reședința comunei cu 

același nume, se înscrie ca o străveche așezare românească între satele din nordul județului 

Gorj. 

În satul Runcu au existat așezări omenești din timpurile epocii de piatră, cu o 

neîntreruptă continuitate până în prezent cercetările arheologice întreprinse au scos la iveală 

urme materiale care datează din paleolitic și neolitic. C.S. Nicolăescu – Plopșor, care s-a ocupat 

de cercetarea acestei zone, a dovedit că în deschiderea Văii Sohodolului, ce pare o gură de sac, 

la circa 700 m pe firul apei, amonte de izvorul Gâlciomița, a viețuit omul neolitic. Toto pe 

această vale, în chei, într-o peșteră, s-au găsit 7 coase lucrate prin martelare din fier, ca fiind 

din timpul dacilor și o mănușă de amforă rhodiană cu ștampila bine păstrată. 

La Runcu, în perioada anilor 1979 – 1980, Muzeul Județean Gorj a efectuat săpături 

arheologice în punctul „Captare” și s-au găsit materiale ceramice de epocă dacică, din secolele 

III – II î. Hr. Încă din secolele III – II î. Hr., tribul dacic, localizat aici, avea legături cu cetățile 

sclavagiste grecești, cea mai importantă fiind aceea din Insula Rodos. O parte din obiectele 

adunate stau mărturie în micul muzeu din cadrul Școlii Runcu: ceramică, o coasă dacică, alături 

de obiecte de artă și uz casnic din orânduirea feudală. 

 
6 Vasile Smeu – Monografia comunei Runcu 
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Odată cu încheierea procesului de formare a poporului român și a limbii române în 

spațiul carpato-dunărean, populația autohtonă își menține și dezvoltă neîntrerupt modul de 

viață. În perioada formării statelor feudale românești, Diploma Ioaniților (1247) vorbește de 

existența între Jiu și Olt a unuia dintre cele mai vechi și puternice cnezate de pe teritoriul patriei 

condus de un viteaz, care cuprindea ambii versanți ai Carpaților. Este voievodul Litovoi, cel 

care conducea acest cnezat și care, la 1277, înfruntă cu prețul vieții pretențiile de suzeranitate 

ale regelui maghiar. 

În secolul al XIV-lea teritoriul de pe ambele maluri ale râului Jaleș era organizat 

administrativ în „Județul Jaleș”, după denumirea apei care izvorăște la Runcu. Runcu a aparținut 

banilor Craiovei, Basarabi, deoarece l-a stăpânit și domnitorul Radu-Vodă Șerban (1602 – 

1610) de la care a trecut la Buzești prin cumpătătură. Cu trecerea timpului,  județul Jaleșului și-

a schimbat configurația geografică, a pierdut Hațegul, iar spre apus a câștigat Tismana, care era 

în Banatul Severinului. 

În toată perioada orânduirii feudale, documentele amintesc Runcul ca sat. Moșia 

Runcului trece, în sec. XIV – XIX, în proprietatea diferitelor familii feudale sau domnitoare. 

Aici, la Runcu, lumea s-a simțit atrasă de pitorescul locurilor din cele mai vechi timpuri. 

Dintre satele comunei, satul Bâlta, și el vatră veche, este menționat în hrisoave în 

contextul luptei aprige pe care o duceau moșnenii pentru a nu „le împresura pământul 

Mănăstirea Strâmba, ce asuprea clăcașii acestei așezări străvechi răspândite pe văile pitorești 

ale munților”7. Pe de altă parte, Dobrița are și ea un trecut istoric ca celelalte sate ale comunei. 

Satul a aparținut acelorași familii feudale ca și Runcu. În dezvoltarea istorică a acestor sate, un 

moment important îl reprezintă reforma rurală de la 1864, când au fost împroprietăriți un număr 

de 415 clăcași din satele Bâltișoara, Runcu și Dobrița. 

La 1859, locuitorii din Bâltișoara erau clăcași pe moșia lui Anton Ciuchi Calfoglu, iar 

cei din Bâlta clăcuiau pe pământul Mănăstirii Strâmba. Legea rurală, publicată în Monitorul nr. 

181 din 15 august 1864 a fost primită cu entuziasm de legendă și de țăranii din aceste sate. În 

satul Bâltișoara, prin delimitarea loturilor cu care au fost împroprietăriți țăranii, s-a început 

organizarea satului actual pe ulițele pe care se află astăzi. În satul Bâlta efectele legii rurale erau 

cu atât mai importante cu cât primise pământ din moșia mănăstirii un număr mic de țărani, iar 

satul era subdezvoltat. 

Agricultura a fost ocupația de bază a locuitorilor din satele comunei Runcu. Și-au 

asigurat cele necesare traiului, cultivând cereale, legume, pomi, vie, cânepă. Prin diversitatea 

 
7 Vasile Smeu – Monografia comunei Runcu 
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culturilor, se constată vechimea agriculturii în această zonă, fiind una din principalele localități 

care produceau vin și țuică. De asemenea, creșterea oilor satisfăcea o mare parte din nevoile de 

trai, iar albinăritul s-a extins in toate satele, datorită florei spontane care asigură și hrana de vară 

a animalelor. 

 

 

1.2. Infrastructura 
 

Infrastructura rutieră și feroviară zonală 

 

În cadrul Regiunii Sud-Vest Oltenia, județul Gorj  are o infrastructură rutieră bine 

dezvoltată. În privința densității drumurilor publice la 100 km2, cea mai mare densitate a 

regiunii se înregistrează la nivelul județului Gorj, de 39,3 km/100 km2, valoare ușor peste media 

națională (35,8 km/100 km2). 

Un avantaj îl reprezintă distribuirea relativ armonioasă a infrastructurii de transport pe 

teritoriul județean. Analiza stării de viabilitate a drumurilor județene și comunale (aproape 40% 

din drumurile județene au o stare de viabilitate redusă) a relevat faptul că, în mare parte, aceasta 

nu corespunde cerințelor de capacitate portantă și cerințelor traficului actual. Viabilitatea redusă 

a drumurilor județene îngreunează mult desfășurarea activităților socio-economice, mobilitatea 

forței de muncă, atragerea investitorilor străini la nivelul județului  Gorj. 

În ceea ce privește infrastructura feroviară, județul Gorj ocupă poziția a doua la nivelul 

regiunii Sud-Vest Oltenia din punct de vedere al densității liniilor pe 1.000 km2. Această valoare 

este apropiată de media regională și similară cu cea a județului Vâlcea, dar se situează totuși 

sub media națională. 

În ciuda provocărilor cu care s-a confruntat sistemul feroviar în ultimii ani, fenomen 

specific și altor județe, acesta are în continuare un potențial important  de a contribui la 

dezvoltarea județului. Acest fapt  se datorează în mod special acestei foarte bune conectivități 

din fostele și actualele zone miniere, infrastructura deja existentă putând servi unor potențiale 

investiții, astfel încât deplasarea mărfurilor și a materiilor prime să nu afecteze rețeaua de 

transport  rutieră. 

 

Infrastructura rutieră locală 

Căi de transport 

Principalele căi de transport  de pe raza comunei Runcu sunt: 



8 
 

-DN 67D, drum modernizat pe o lungime pe teritoriul comunei de 2 km. 

-drum acces Răchiți-Dîlma Căzută, drum modernizat care face legătura între DN 67D 

și Dîlma Căzută; 

-DC 131A Runcu-Valea Mare, drum modernizat având o lungime de 8 km. 

-DC 134 Bîlta care face legătura între DN 67D și DC131A-Bîlta- modernizat în 

integralitate. 

-DJ 672E care face legătura cu DN 67D și DJ 672C între localitățile Arcani și Runcu 

având o lungime pe raza comunei noastre de 5 km. 

-DJ 672D face legătura între DN 67D și DJ 672C face legătura între Lelești și Runcu 

având o lungime pe raza comunei noastre de 7,5 km. 

-DJ 672B face legătura între localitățile Bîrsești și Suseni, între  DN 67D și Sanatoriul 

Dobrița. 

-drum  forestier  Șușița  Seacă ce face legătura între comuna Runcu și punctul de atracție 

turistică Stațiunea Straja (renumită prin numeroasele pârtii de ski deschise publicului); 

-DS 16 ce leagă centrul satului Bâlta pe drumul denumit “Drumul Nemților” de Vârful  

Arcanu- zonă deosebită prin posibilitățile turistice pe care le oferă putând fi desfășurate  

numeroase activități  sportive montane (mountain-bike, off-road, pescuit, vânătoare, paint-ball, 

etc.), peisajul oferit de zonele montane ale comunei Runcu fiind unul deosebit. 

Rețeaua de căi rutiere din comună , analizată în contextul cu localitățile învecinate și cu 

legăturile de transport național și județean este formată din: 

-Drum național  DN 67D, Răchiți – Arcani (1.350m); 

-Drum național DN  67D, Bâlta – Arcani (1.270m); 

-Drum județean DJ 670B, Suseni (5.840m); 

-Drum județean DJ 672C, Răchiți – Runcu (10.225m); 

-Drum județean DJ 672D, Dobrița (6.142m); 

-Drum județean DJ 673E, Runcu (2,670m); 

-Drum comunal DC 131A, Runcu – Valea Mare (7.200m); 

-Drum comunal DC 134, Bâlta (3.600m). 

În ultimii ani, comuna Runcu a cunoscut o dezvoltare rapidă. 

Astfel, prin proiectele realizate s-a reușit asfaltarea a nu mai puțin de 10km de drumuri 

locale, este vorba despre: 

-asfaltarea în satul Bâlta a 800 de metri (DC 134); 

-asfaltarea în același sat a încă 3 km (DC 131A și DS 16); 

-asfaltarea în satul Valea Mare a 1.500 metri (DS 1); 
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-asfaltarea în satul Bîltișoara a 2 km (DC 131A). 

Pe lângă aceste drumuri, s-a reușit, spre bucuria cetățenilor, și asfaltarea unor ulițe: 

-asfaltarea în satul Dobrița a 500 de metri, pe ulița care duce spre cimitir; 

-asfaltarea în satul Bota a 250 metri, ulița spre Biserica din sat; 

-asfaltarea în satul Dobrița a 800 metri , de la Plăișor în sus; 

-asfaltarea în satul Răchiți a 400 metri pe ulița ce duce către biserica din localitate. 

 

S-au mai modernizat/amenajat prin turnare de covor asfaltic: porțiunea din centrul 

satului  Bâlta până la Liceul Bâlta și secțiunea din centrul satului Valea- Mare până la limita cu 

comuna Peștișani.   

O inventariere a drumurilor locale existente la nivelul comunei arată că, rețeaua de 

drumuri locale (comunale, vicinale sătești, stradale,ulițe) este foarte vastă- peste 80 de km de 

drumuri locale. 

Drumurile vicinale, stradale, ulițele de acces necesită intervenții, atât în sensul 

modernizării, cât și în sensul asigurării unei accesibilități cât mai bune pentru cetățenii din zonă. 

O bună accesibilizare a tuturor zonelor comunei, presupune, în primul rând, o motivare 

suplimentară în atragerea posibililor investitori. 

Rețeaua de drumuri stradale a fost inventariată și introdusă în domeniul public de interes 

local al comunei Runcu. 

 

Accesibilitate 

a) autoturism proprietate personală 

Comuna Runcu este ușor accesibilă indiferent de direcția de unde se vine, dinspre 

Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea,  Transalpina, orașul Tismana sau județele Mehedinți și Caraș-

Severin. Astfel, de la Râmnicu Vâlcea, se urmează DN67 până la Târgu Jiu. Din Târgu 

Jiu se iese din DN67 și se urmează ruta drumului național DN 67D, care leagă Târgu Jiu de 

Băile Herculane.  
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Același drum DN 67D face legătura comunei Runcu și cu orașul Tismana, județul Mehedinți 

sau județul Caraș Severin. 

 

 

II) transport în comun: microbuz/autobuz/tren 
Deplasarea se poate face cu ajutorul microbuzelor și autobuzelor unor firme 

private (Marmir SRL, ETA Târgu Jiu, J&R CAR Arad) la intervale de timp regulate, între 

orele 05 – 18.30 zilnic, în circa 40 -60 minute, cu plecare din Autogara din Târgu Jiu (de lângă 

Gară) și sosire în Runcu, pe ruta Târgu Jiu – Tismana (www.autogari.ro ). 

Pentru  a  putea ajunge până în  Târgu  Jiu,  turiștii  care nu  dețin autoturisme personale 

pot ajunge cu trenul în stația de cale ferată Târgu Jiu, de pe linia secundară Filiași - 
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Târgu Jiu - Simeria, aferentă magistralei feroviare Brașov - Sibiu - Arad – Curtici, iar de 

aici, pe cale rutieră, 16 km pe DN 67D: 

    IRN     Tren    (vine de la ) Arad (19:30) - Radna (20:04) - Savirsin (20:46) - Ilia 

(21:26) - Deva (21:55) - Simeria (22:10) - Subcetate (22:47) - Petrosani (23:57) - Valea Sadului 

(00:48) - Târgu Jiu (01:11-01:13) spre (Carbunesti (01:38) - Filiasi (02:20) - Craiova (02:47) 

- Caracal (03:33) - Rosiori Nord (04:21) - Videle (05:10) - Bucuresti Nord (06:00) - Ciulnita 

(07:18) - Fetesti (07:41) - Medgidia (08:28) - Constanta (08:52) 

 IRN     Tren    (vine de la)     Constanta (20:50) - Medgidia (21:13) - Fetesti 

(21:59) - Ciulnita (22:21) - Bucuresti Nord (23:23) - Videle (00:34) - Rosiori Nord (01:18) - 

Caracal (02:08) - Craiova (02:50) - Filiasi (03:28) - Carbunesti (04:12) - Târgu Jiu (04:39-

04:41) - Valea Sadului (05:03) - Petrosani (05:51) - Subcetate (07:06) - Simeria (07:42) - Deva 

(07:56) - Ilia (08:28) - Savirsin (09:11) - Radna (09:55) - Arad (10:30) 

    R-       Tren    Craiova (03:05) - Filiasi (03:52) - Carbunesti (05:15) - Târgu Jiu 

(05:49 - 05:52) - Valea Sadului (06:29) - Lainici (06:49) - Pietrele Albe (07:04) - Livezeni 

(07:22) - Petrosani (07:30) 

    R-       Tren    (vine de la)     Petrosani (04:40) - Livezeni (04:48) - Pietrele Albe 

(05:05) - Lainici (05:18) - Valea Sadului (05:41) - Târgu Jiu (06:14- 06:23) - Carbunesti 

(06:56) - Filiasi (08:01) - Craiova (09:15) 

 R-       Tren    (vine de la)     Craiova  (04:25)  -  Filiasi  (05:12)  -  Turceni  

(05:39)  - Rovinari (06:29) - Rogojelu (06:37) - Târgu Jiu (07:10) 

    R-       Tren    (vine de la)     Rovinari (07:20) - Rogojelu (07:27) - Târgu Jiu (07:55) 

    R-       Tren    (vine de la)     Craiova  (05:35)  -  Filiasi  (06:23)  -  Carbunesti  

(07:24)  - Târgu Jiu (07:58) 

 R-       Tren    (vine de la)     Craiova  (06:00)  -  Filiasi  (06:48)  -  Turceni  

(07:18)  - Rovinari (08:08) - Rogojelu (08:15) - Târgu Jiu (08:46) 

 R-       Tren    (vine de la ) Petrosani (08:00) - Livezeni (08:08) - Pietrele Albe 

(08:26) - Lainici (08:41) - Valea Sadului (09:04) - Târgu Jiu (09:37-09:55)- Carbunesti (10:29) 

- Filiasi (11:27) - Craiova (12:15) 

 IR-      Tren    (vine de la)     Caracal  (07:20)  -  Craiova  (08:00)  -  Filiasi  

(08:30)  - Carbunesti (09:23) - Târgu Jiu (09:52-09:54) - Valea Sadului (10:16) - Lainici 

(10:40) - Petrosani (11:14) 

    R-       Tren    (vine de la)     Craiova  (08:10)  -  Filiasi  (08:58)  -  Carbunesti  

(09:57)  - Târgu Jiu (10:35) 
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 IR        Tren    (vine de la)     Deva  (07:15)  -  Simeria  (07:28)  -  Subcetate  

(08:12)  - Petrosani (09:28) - Valea Sadului (10:19) - Târgu Jiu (10:43-10:45) - Carbunesti 

(11:10) - Filiasi (11:53) - Craiova (12:20) - Caracal (13:08) - Rosiori Nord (13:58) – Videle 

(14:47) - Bucuresti Nord (15:44) 

    IR        Tren    (vine de la)     Petrosani (12:38) - Lainici (13:10) - Valea Sadului 

(13:29) - Târgu Jiu (13:53-13:55) - Carbunesti (14:20) - Filiasi (15:12) - Craiova (15:40) - 

Caracal (16:22) 

 IR-      Tren    (vine de la)     Bucuresti Nord (08:45)  - Videle (09:44) - Rosiori 

Nord (10:35) - Caracal (11:30) - Craiova (12:18) - Filiasi (12:51) - Turceni (13:12) - Rovinari 

(13:50) - Târgu Jiu (14:18) 

    IR-      Tren    (vine de la)     Cluj Napoca (07:02) - Apahida (07:16) - Razboieni 

(08:18) - Aiud (08:39) - Teius (08:54) - Alba Iulia (09:27) - Vintu de Jos (09:42) - Sibot (10:09) 

- Simeria (10:52) - Subcetate (11:57) - Petrosani (13:15) - Livezeni (13:32) - Valea Sadului 

(14:16)  -  Târgu  Jiu  (14:40-15:05)  -  Carbunesti  (15:31)  -  Filiasi  (16:23)  -  Craiova 

(16:55) - Caracal (18:03) - Rosiori Nord (18:58) - Videle (19:55) - Bucuresti Nord (20:47) 

    R-       Tren    (vine de la)     Petrosani (14:25) - Livezeni (14:33) - Pietrele Albe 

(14:50) - Lainici (15:05) - Valea Sadului (15:24) - Târgu Jiu (15:57-         16:15)   -   Carbunesti 

(16:52) - Filiasi (17:58) - Craiova (18:46) 

 R-       Tren    (vine de la)     Turceni (14:30) - Rovinari (15:19) - Rogojelu  

(15:33) - Târgu Jiu (16:02) 

    R-       Tren    (vine de la)     Craiova  (14:20)  -  Filiasi  (15:08)  -  Carbunesti  

(16:38)  - Târgu Jiu (17:13-17:15) - Valea Sadului (17:45) - Lainici (18:05) - Pietrele Albe 

(18:19) - Livezeni (18:36) - Petrosani (18:45) 

 R-       Tren    (vine de la)     Filiasi  (15:20)  -  Turceni  (15:45)  -  Rovinari  

(17:11)  - Rogojelu (17:18) - Târgu Jiu (17:50) 

    R-       Tren    (vine de la)     Craiova  (16:20)  -  Filiasi  (17:07)  -  Carbunesti  

(18:19)  - Târgu Jiu (18:53-18:55) - Valea Sadului (19:23) - Lainici (19:43) - Pietrele Albe 

(20:01) - Livezeni (20:19) - Petrosani (20:27) 

 IR        Tren    (vine de la)     Bucuresti Nord (14:45) - Videle (15:34) - Rosiori 

Nord (16:18) - Caracal (17:08) - Craiova (17:50) - Filiasi (18:23) - Turceni (18:47) - Rovinari 

(19:23) - Târgu Jiu (19:50) 

    R-       Tren (vine de la)         Petrosani (19:05) - Livezeni (19:13) - Pietrele Albe 

(19:31) - Lainici (19:46) - Valea Sadului (20:05) - Târgu Jiu (20:38-20:46) - Carbunesti 
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(21:20) - Filiasi (22:21) - Craiova (23:07) 

 R-       Tren    (vine de la)     Craiova  (17:20)  -  Filiasi  (18:08)  -  Turceni  

(19:15)  - Rovinari (20:04) - Rogojelu (20:11) - Târgu Jiu (20:40) 

 IR        Tren    (vine de la)     Bucuresti Nord (16:25)  - Videle (17:14) - Rosiori 

Nord (17:58) - Caracal (18:46) - Craiova (19:28) - Filiasi (20:02) - Carbunesti (20:44) - Târgu 

Jiu (21:10-21:18) - Valea Sadului (21:39) - Petrosani (22:27) - Subcetate (23:38) - Simeria 

(00:14) - Sibot (01:11) - Vintu de Jos (01:33) - Alba Iulia (01:49) - Teius (02:21) - Aiud (02:35) 

- Razboieni (02:55) - Apahida (03:58) - Cluj Napoca (04:14) 

    R-       Tren    (vine de la)     Craiova  (20:15)  -  Filiasi  (21:04)  -  Carbunesti  

(22:02)  - Târgu Jiu (22:33) 

 R-       Tren    (vine de la)     Simeria (19:04) - Subcetate (19:46) - Petrosani 

(21:17) - Livezeni (21:49) - Pietrele Albe (22:06) - Lainici (22:23) - Valea Sadului (22:43) - 

Târgu Jiu (23:19) 

 

Cel mai apropiat aeroport de comuna Runcu este la Craiova (111.0 km via E79 și 16 
km DN 67D). 

 
Alimentare cu apă 

În prezent comuna Runcu beneficiază de mai multe reţele de alimentare cu apă, realizate 
recent cu tehnologie modernă, pentru satisfacerea la standarde ridicate a necesităţilor 
locuitorilor comunei Runcu. Astfel pe raza localității sunt operaționale: 

–          Reţeaua de alimentare cu apă Suseni-Dobriţa-Runcu-Răchiţi; 

–          Reţeaua de alimentare cu apă Bîlta-Bîltişoara-Valea Mare; 

–          Reţeaua de alimentare cu apă Runcu. 

Debitele asigurate de aceste reţele de apă sunt la valori satisfăcătoare, chiar şi în 
perioadele secetoase. 
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În ceea ce privește cantitatea de apă distribuită, în cazul localității Runcu, cantitatea de 
apă înregistrează fluctuații, cu scăderi semnificative începând cu anul 2011. Raportat la anul 
2010, în anul 2019 constatăm că a scăzut cu 65% cantitatea de apă distribuită consumatorilor. 
Totuși remarcăm că pe toată durata de analiza, 2010-2019 apa distribuită este folosită cu 
precădere pentru uzul casnic. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Conform raportului Apa Regio SA privind aprovizionarea centralizată cu apă potabilă 
aferent anului lunii august 2021 referitor la monitorizarea instalatiilor rurale de aprovizionare 
cu apa potabilă, se menționează că în ceea ce privește localitatea Runcu (Locul de prelevare al 
probei: Runcu – REȚEA și Bîlta – BAZIN) nu au fost constatate depășiri ale C.M.A. pentru 
parametrii chimici și bacteriologici analizați la sistemele publice din localitate.8 

 
Canalizare 

Din punct de vedere al reţelei de canalizare, în prezent aceasta exista în satele Bîltisoara 
si Bîlta, avandu - se in vedere pe viitor extinderea si in celelalte localitati. Astfel,  localitatea se 
înscrie în rândul comunelor al căror grad de confort şi asigurare a utilităţilor este la nivel 
european. 

Comuna Runcu e deservită de o rețea de canalizare de 9,5 km, dezvoltată începând cu 
anul 2018, comparativ cu perioadele anterioare. 

 

 
8 https://www.aparegio.ro/calitatea-apei/calitatea-apei-23-08-2021/  
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Gestionarea deşeurilor 

Pentru managementul gestionării deşeurilor la nivel lolcal, comuna Runcu, alături de 

comunele Peştişani şi Arcani, a obţinut o finanţare pe programul PHARE, pentru proiectul 

„Zona Runcu-Arcani-Peştişani zonă de tursim ecologic”. În cadrul acestui proiect au fost 

achiziţionate, exclusiv pentru comuna Runcu, 2500 de europubele şi o autogunoieră 

compactoare, pentru colectarea deşeurilor menajere. În cadrul Primăriei comunei Runcu este 

creată o structură specializată şi anume Serviciul de Utilităţi Publice, care se ocupă de 

gestionarea serviciului public de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, 

dar şi de serviciul public de alimentare cu apă. 

Sistemul de alimentare cu energie 

Alimentarea cu energie electrică este asigurată pentru toţi locuitorii comunei Runcu, 

indiferent de locaţia acestora. Chiar recent s-au finalizat de către societatea de distribuţie, 

investiţii majore pentru remedierea şi refacerea sistemului de alimentare cu energie electrică. 

 

Iluminatului public este la parametrii buni prin grija permanenta a autorităţilor locale 

pentru asigurarea luminii în locurile publice, pe timp de noapte, cu protejarea mediului 

înconjurător prin consumarea economică, fără risipă a energiei. 
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Telefon, internet şi televiziunea prin cablu 

Telefonul, internetul si televiziunea prin cablu sunt servicii care nu lipsesc de pe raza 

comunei Runcu. Reţeaua de telefonie fixa digitală precum si reţelele de telefonie mobilă cu 

acoperire peste tot pe raza comunei satisfac pe deplin necesitatea comunicării. Internetul atât 

prin reţeaua de telefonie fixa, internetul mobil cât şi cel prin fibra optică, este de asemenea 

accesibil în orice punct al comunei. Reţeaua de televiziune prin cablu este dezvoltată un 

operator regional. 

Servicii comericale – în cadrul localității se găsește o surcursală a bancii CEC BANK. 

 

1.3. Cadrul natural 
 

1.3.1. Relieful 

 

Comuna Runcu se caracterizează printr-un relief variat cu diverse forme: doline, 

canioane, lapiezuri, avene, abrupturi stâncoase, mare parte din suprafața sa fiind ocupată de 

Munții Vâlcanului, care se desfășoară de la Jiu până la Motru. Culmile muntoase ating înălțimi 

de 1682m în vârful  „Sigaul Mare”. 

Relieful  montan Cheile Sohodolului  

reprezintă unul dintre cele mai impresionante 

peisaje carstice din România , peisaj întins pe 

aproximativ 12 km în interiorul Munților Vâlcan, 

între localitatea Runcu și Poiana Contului. Sunt 

cunoscute și pentru faptul că aici s-au filmat 

numeroase scene din filmul “ Trandafirul Galben”, 

avându-l în central acțiunii pe ineditul personaj- 

Mărgelatu. 

 

Astăzi, cheile sunt străbătute de drumul județean care face legătura, peste munte,cu zona  

Valea de Pești  din bazinul Jiului de Vest. De-a lungul traseului pot fi admirate în detaliu diverse 

etape de evoluție ale cheilor, cu peșteri, grote, marmite, tunele prin care se strecoară apa. 
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Cheile Sohodolului se află la limita nordică a județului  Gorj cu județul  Hunedoara, în 

Munții Vâlcan și se împart în trei sectoare : Cheile Runcului, Cheile Vidrei și Cheile Pătrunsa. 

Calcarele care ocupă cea mai mare parte a zonei sunt întrerupte de șisturi cristaline și granitice. 

Formațiunile cele mai interesante sunt cele săpate de apă sau vânt în calcar: Nările, 

Cuptorul, Peștera Gârla Vacii, Inelul. Alte obiective care nu trebuie ratate în Cheile Sohodolului 

sunt Peștera Popii, unde au fost descoperite picturi rupestre cu forme antropomorfe de culoare 

neagră, aflată la intrarea în chei; Peștera Nării care reprezintă un fenomen natural destul de rar, 

fiind formată din două galerii cu o lungime de aproximativ 70 de metri fiecare. 

Relieful comunei Runcu este, totuși variat. Deși mare parte din suprafața sa este ocupată 

de munți, din hotarul Nordic al comunei, culmea principală a muntelui coboară abrupt spre 

Petroșani și în trepte domoale spre satele Runcu, Dobrița, Suseni, Bîltișoara, Bâlta și Valea 

Mare, ultima treaptă de 600 m înălțime făcând parte din platforma Gornovița. Culmile muntoase 

ating înălțimi de 1682 m. Majoritatea satelor comunei sunt delimitate la partea de nord de 

muntele Pleșa. Caracteristic reliefului muntos al comunei Runcu îl constituie” fenomenele 

carstice” care se desfășoară în perimetrele Văii  Sohodolului  și Văii Șușița Seacă. Sector cu 

pante cu pante mari găsim în regiunea piemontană la nord de localitatea Valea Mare și Dobrița, 

unde predomină pante cuprinse într 10-15 grade. Gruiurile piemontane și ulucul depresionar 

subcarpatic se întind și peste o parte a comunei Runcu. Procesele de alterare , generate în special 

de acțiunea înghețului și a dezghețului și de insolație, sunt prezente în regiunea noastră pe 

abruptul muntos care formează limita dintre zona carpatică și subcarpatică. Aceste procese apar 

frecvent, mai ales în împrejurimile satului Dobrița și Runcu, unde rocile compacte favorizează 

din plin dezvoltarea lor. 

Comuna Runcu se bucură de o așezare geografică dintre cele mai fericite care îi conferă 

un potențial turistic de invidiat, aflându-se în Cheile Sohodolului  sub Inelul Domniței, trasee 

montane de o frumusețe fără seamăn.Aici se perindă anual un număr impresionant de turiști 

atrași de frumusețile locului. Tot aici se pot desfășura partide de vânătoare organizate de 

Asociația vânătorilor și pescarilor din România . Comuna dispune de o suprafață de pădure de 

ordinul a peste 5400 de ha aflate într-o asociere Obștea Muntele Runcu, înființată încă din anul 

1921, care protejează fondul forestier și cinegetic. 
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1.3.2. Climatul 

 

Această zonă se caracterizează printr-un topoclimat de natură submediteraneană, cu zile 

calme, dimineți și seri senine, mai ales vara și toamna.Verile sunt moderate, temperatura medie 

a lunii iulie atinge 18 grade Celsius. Toamna este lungă, temperatura medie a lunii octombrie, 

depășind pe cea a lunii aprilie. Perioadele de cădere maximă a precipitațiilor sunt în mai-iunie 

și octombrie. Luna cea mai ploioasă este iunie, iar cea mai secetoasă, februarie, atunci când cad 

cele mai puține precipitații. Zăpada se așterne în munți încă din octombrie, ajungând la 2 m pe 

Siglăul Mic și Siglăul Mare. 

Condițiile climatice favorizează posibilitatea plantelor de cultură să-și dezvolte întreg 

ciclul vegetativ; în unele primăveri, se manifestă înghețuri până târziu, producând pagube 

însemnate pomilor fructiferi. 

 

1.3.3. Hidrografia 

 

Cu excepția pâraielor care curg pe teritoriul satelor Bâltișoara, Bâlta și Valea Mare care 

se varsă în Bistrița gorjeană, celelalte ape curgătoare sunt legate de râul Sohodol și pârâul  Șușița 

Seacă. Debitul apelor curgătoare este determinat de apele carstice din munte și de influența 

climatului submediteranean, cu maximul pluviometric din lunile de toamnă și primăvară, când 

au loc creșteri ale debitelor. 

Pe raza comunei există surse destul de însemnate de ape subterane, reprezentate prin 

ape freatice, în satele Runcu, Răchiți și Suseni, cu ape de suprafață în mare măsură la nivelul 

apei din râu și ape de adâncime în satele situate între cursurile de apă Dobrița, Bâltișoara, Bâlta 

și Valea Mare. 

Debitul apelor curgătoare este determinat de apele carstice din munte și de influența 

climatului submediteranean, cu maximum pluviometric  din lunile de toamnă și primăvară, când 

are loc o creștere a debitelor. 

Arterele colectoare Sohodolul, Șușița Seacă de pe raza comunei sunt tributare Jiului ca 

întreaga rețea hidrografică ce drenează depresiunea subcarpatică.Pe raza comunei există surse 

destul de însemnate de ape subterane, reprezentate prin ape freatice.Din izvoarele carstice sau 

cele situate pe platforma  Gornovița  s-a asigurat alimentarea cu apă a tuturor satelor. 

Izvoarele cele mai  puternice sunt amplasate în zona carstică abrupt, la contactul cu zona 

montană a Munților Vâlcan. Izvorul de la Runcu- Galmacita și o parte din apa Sohodolului au 
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fost captate pentru alimentarea cu apă a municipiului Târgu-Jiu. Aici, la Gârla a fost adusă și 

conducta de aducțiune din râul Bistrița. 

Alimentarea râurilor și pâraielor are un caracter mixt, pluvio-nival, cu alimentare mai 

însemnată din izvoarele carstice. În lunile martie-aprilie, toate au ape mari datorită topirii 

zăpezilor și ploilor, iar în mai-iunie din cauza ploilor torențiale. 

O scurgere mai mare au apele în semestrul rece. Vara, scurgerea este mai redusă, întrucât 

cantitatea de precipitații este mai mică. 

 

1.3.4. Fauna și flora 

 

Prin  ordinul  Ministrului  și  Dezvoltării  Durabile  nr.  1964/2007  privind  instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a 

rețelei ecologice europene Natura 2000 în România a fost instituit și situl Nordului Gorjului 

de Vest – indicativ RO SCI 0129 care are ca scop protejarea și conservarea unor habitate de 

interes comunitar și a unor specii de plante și animale incluse în anexa II a directivei 92/43 

CEE. Situl are  o  suprafață  de  86.980,50  ha. Situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului 

de Vest are ca limite coordonatele 45°9'5" latitudine nordică şi 23°4'44" longitudine estică, este 

situat în NV-ul Regiunii istorico-geografice Oltenia (pe raza localităţilor Bumbeşti-Jiu, 

Turcineşti, Tismana, Stăneşti, Schela, Runcu, Peştişani, Padeş, Godineşti) şi pe mici suprafeţe 

în judeţul Hunedoara (localităţile Uricani, Lupeni, Vulcan)9.  

 
9 Planul de management al SITULUI NATURA 2000  ROSCI0129 NORDUL GORJULUI DE VEST accesat la 
http://www.anpm.ro/documents/20769/2600714/PLAN+ROSCI++0129+NGV+.pdf/3493c79e-45b2-4e62-bdb2-
a5cea34b781f  



21 
 

 

Accesul în sit se face pe: DN 66A din Câmpul lui Neag, DJ 672C între Câmpul lui Neag-

Runcu-Răchiţi, DJ 664 între Vulcan-Schela, DJ 664A Bulzeşti-Stăneşti-Curpen, DJ 672B 

Târgu Jiu-Bârseşti-Ursaţi-Frăteşti-Suseni-Pârvuleşti, DN 67D Târgu-Jiu-Peştişani, DJ 672 

Godineşti Pocruia şi Godineşti-Tismana, DN 67D Arcani-Peştişani-Padeş, DN 671 Baia de 

Aramă-Padeş Călugăreni-Cloşani. 

Nordul Gorjului de Vest a fost declarat ca sit de importanţă comunitară în anul 2007 

prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/13.12.2007 privind 

declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare şi are indicativul 

ROSCI0129. 

În Anexa 1 a Ordinului 1964/13.12.2007 care cuprinde lista siturilor de importanţă 

comunitară la punctul 129 este prezentat Situl de importanţă comunitară ROSCI0129 Nordul 

Gorjului de Vest cu următoarea repartiţie teritorială: 

- judeţul Gorj: Bumbeşti-Jiu (7%), Godineşti (8%), Padeş (23%), Peştişani (69%), 

Runcu (86%), Schela (84%), Stăneşti (67%), Tismana (82%), Turcineşti (2%). 

- judeţul Hunedoara: Uricani (3%), Vulcan (<1%), Lupeni (<1%). 

- judeţul Mehedinţi: Baia de Aramă (<1%). 
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În interiorul Sitului Natura 2000 Nordul Gorjului de Vest există mai multe arii naturale 

protejate de interes naţional, cu statut diferit de protecţie, regâsindu-se atât monumente ale 

naturii, cât şi rezervaţii naturale. Aceste arii naturale protejate situate pe raza comunei Runcu 

sunt: 

• Monumente ale naturii:  

o Izbucul Jaleşului din comuna Runcu, pe 20 ha cu relief carstic, floră şi 

faună specifice, (categoria III IUCN) 

• Rezervații naturale: 

o Pădurea Răchiţeaua (rezervaţie naturală mixtă), comuna Runcu, pe 1200 

ha cu aspect peisagistic şi floră însoţitoare 

o Cheile Sohodolului. Este rezervaţia naturală mixtă din categoria IV 

IUCN, situată în munţii Vâlcan, pe teritoriul comunei Runcu, în partea 

sudică a bazinului hidrografic al văii Sohodolului, fiind unică prin 

tunelele săpate de apă în pereţii Clădirii şi Nărilor, a cascadelor colorate, 

care cad din versanţi numai în perioadele cu ploi, precum şi prin curioasa 

formă carstică rămasă suspendată (Inelul). Din punct de vedere 

geografic, cheile Sohodolului constituie o rezervaţie complexă de interes 

peisagistic şi floristic, pe o lungime de 10 km, cuprinzând întreaga fâşie 

calcaroasă tăiată de apa Sohodolului, inclusiv rezervaţia naturală Cheile 
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şi Peştera Pătrunsa, cu un aspect peisagistic deosebit, câmpurile de 

lapiezuri de la Tufaia, peşterile, izbucurile, vegetaţia de stâncărie 

calcaroasă cu multe rarităţi floristice şi specii rare de faună 

o Cheile Pătrunsa, comuna Runcu, pe 10 ha, rezervaţie naturală din 

categoria IV IUCN 

o Cheile Gropului Sec, comuna Runcu, sat Bâlta, este o rezervaţie naturală 

mixtă importantă prin relieful carstic complex, izvoare carstice, pâlcuri 

de Pinus nigra subsp. banatica în amestec cu Pinus sylvestris 

o Cheile Şuşiţei din comuna Runcu, sat Dobriţa, pe 10 ha. 

In funcţie de condiţiile fizico-geografice pe teritoriul sitului se găsesc concentrate un 

număr de 24 de habitate ce adăpostesc o floră şi faună sălbatică bogată. Astfel, în urma studiilor 

de inventariere recente au fost identificate 5 specii de floră şi 27 specii de faună.  

Flora sitului este caracteristică Carpaţilor Meridionali, cu unele particularităţi conferite de 

relief, altitudine, climă, natura rocilor şi a solului.  

Centralizând rezultatele cercetărilor efectuate până în prezent, putem spune că 

diversitatea floristică este mare. Numărul mare de plante vasculare se explică atât prin condiţiile 

geomorfologice, cât şi prin cele pedoclimatice.  

Vegetaţia naturală din teritoriul cercetat în situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Vest 

ocupă în prezent suprafeţe destul de mari . Dintre toate tipurile de vegetaţie naturală, cea mai 

mare importanţă în economia şi peisajul regiunii o au pădurile şi pajiştile.  

Se constată o diferenţiere a învelişului vegetal pe latitudine şi altitudine, în strânsă 

legătură cu factorii climatici şi edafici. Aceste formaţiuni vegetale, unele dintre ele bine 

individualizate fizionomic, caracterizează etajele de vegetaţie din sit.  

Zona alpină este cuprinsă între 1600-2518 m şi cuprinde o subzonă alpină inferioară 

între limita superioară a pădurii şi 1200-2200 m şi o subzonă alpină superioară situată între 

2100-2200 m şi 2518 m altitudine maximă a Vârfului Parângul Mare.  

Subzona alpină superioară se caracterizează prin ierni geroase cu zăpezi mari şi veri 

scurte şi relativ călduroase, vânturi aproape permanente şi cuprinde:  

- vegetaţie lemnoasă, care se compune din: Salix herbacea, Salix retusa, Rhododendron 

myrtifolium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Loiseleuria procumbens.  

- covorul plantelor erbacee este presărat cu: Festuca airoides, Oreochloa disticha, Nardus 

stricta, Primula minima, Potentilla ternata, Agrostis rupestris.  

Subzona alpină inferioară este caracterizează prin:  
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- formaţiuni lemnoase arbustive de Pinus mugo, Juniperus sibirica, Rhododendron myrtifolium, 

Vaccinium vitis-idaea, Festuca rubra.  

- pajişti dominante de Nardus stricta, Agrostis rupestis, Carex sp., Gentiana lutea (monument 

al naturii), Polygonum viviparum, Trollium europaeus.  

Pădurile acoperă în general versanţii până la altitudinea de 1400-1500 m.  

Subzona forestieră cuprinde în ordinea coborârii altitudinale subzona coniferelor, 

subzona fagului şi subzona stejarului.  

Subzona coniferelor prezintă următoarele caracteristici:  

- este reprezentată printr-o bandă îngustă de păduri de Picea abies şi Abies alba, care de multe 

ori este întreruptă de pădurile de Fagus sylvatica care urcă până la golurile alpine.  

- în raport cu zona alpină, numărul plantelor care trăiesc în această subzonă este mai mare, 

datorită condiţiilor climatice mai propice.  

- vegetaţia lemnoasă cuprinde: Picea abies, Abies alba, Fagus sylvatica, Alnus viridis, 

Sambucus racemosa, Lonicera caprifolium, Rubus idaeus.  

- dintre plante ierboase întâlnim: Dryopteris filix-mas, Vaccinium myrtillus, Gentiana 

asclepiadea, Valeriana montana, Chrysanthemum rotundifolium, Festuca rubra  

- în compoziţia pajiştilor se întâlnesc speciile: Nardus stricta, Agrostis tenuis, Carex ovalis. 

Subzona fagului:  

Fagul este una din speciile lemnoase cele mai răspândite din situl Natura 2000 Nordul 

Gorjului de Vest, constituind cea mai mare parte din pădurile depresiunii subcarpatice şi 

montane inferioare.  

Această subzonă se caracterizează prin:  

- are o mare amplitudine altitudinală 600-1700 m având interferări cu subzonele învecinate 

stejarului şi coniferelor.  

- plante lemnoase: Pinus sylvestris, Castanea sativa, Carpinus betulus, Betula pendula, Ulmus 

glabra, Salix caprea, Tilia tomentosa, Populus tremula.  

- stratul ierbos al pădurilor de Fagus sylvatica cuprinde printre alte plante speciile: Helleborus 

purpurascens, Hepatica nobilis, Dentaria bulbifera, Pulmonaria officinalis, Symphytum 

tuberosum, Atropa belladona etc.  

La limita superioară pădurile de fag se amestecă cu molidul pentru ca până la nivelul 

pajiştilor subalpine să întâlnim pădurile de molid. În aceste păduri se întâlnesc un număr 

restrâns de specii lemnoase. Dintre acestea cel mai obişnuit este bradul care apare mai mult pe 

văile joase şi umede, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior şi Fagus 

sylvatica.  
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Subzona stejarului cuprinde pădurile de Quercus petraea. Ele au în alcătuire câteva 

specii forestiere ca Ulmus glabra, Malus sylvestris, Sorbus torminalis şi o mare varietate de 

plante. În depresiunile Novaci, Crasna se întâlnesc şi păduri de Quercus robur.  

Deşi fizionomic par a fi unitare, pădurile de gorun (Quercus dalechampii, Q. polycarpa) 

din acest sit prezintă o diversitate structurală dependentă în mare măsură de substratul 

petrografic şi edafic care modifică compoziţia stratului ierbos şi a celui arbustiv. Foarte rar se 

întâlneşte şi castanul comestibil (Castanea sativa), pentru ca uneori pe stâncăriile din pădurile 

de fag să se afle alături de goruni şi cer (Quercus cerris), de exemplu: Valea Sohodolului.  

Caracterizarea biogeografică evidenţiază potenţialul floristic, faunistic şi variatatea solurilor în 

situl studiat.  

La intrarea în regiunea montană se află suprafeţe mai mult sau mai puţin accidentate, cu 

stâncării, mici abrupturi, bolovănişuri şi terenuri fugitive. În aceste locuri sărace, vegetaţia 

lemnoasă prezintă o alcătuire specială fiind reprezentată prin păduri relativ întinse de mesteacăn 

(Betula pendula). Prin uşurinţa cu care se face împrăştierea şi germinarea seminţelor de 

mesteacăn, acestea au invadat coastele stâncoase ocolite de alte esenţe ale pădurii de pe văi..  

În stratul ierbos al pădurii se dezvoltă specii ca Galanthus nivalis, Primula acaulis, Fritillaria 

orientalis, Allium ursinum, Hepatica nobilis.  

În porţiunile stâncoase şi abrupte şi pe versantul sudic al Muntelui Oslea, pădurea urcă 

până la 1600 m, iar pe versantul nordic ajunge la 1650 m. Pe versantul sudic se întâlnesc păduri 

de Fagus sylvatica pure sau în amestec cu Quercus petraea şi mai rar cu Abies alba sau alte 

specii. În zona de limită, pădurile de Fagus sylvatica sunt mărginite uneori de un brâu îngust 

de Picea abies. Pe versantul nordic sunt păduri de Fagus sylvatica urmate de o fâşie îngustă de 

păduri mixte de Fagus sylvatica cu Picea abies şi apoi de păduri de Picea abies pure cu 

extindere variabilă.  

Brâul de Pinus mugo este prezent numai pe Muntele Oslea, iar în lungul ravenelor se 

dezvoltă Alnus viridis.  

Pe pantele domoale însorite şi adăpostite din apropierea localităţilor Tismana, Topeşti 

şi Pocruia apare Castanea sativa iar în vecinătatea Văii Motrului este frecvent Corylus colurna.  

În hornurile stâncăriilor de calcar se dezvoltă Anemone narcissiflora, Senecio jacobaea, 

Trollius europaeus, iar pe stânci sunt prezente Leontopodium alpinum, Salix retusa, Dianthus 

spiculifolius, Saxifraga aizoides, Campanula alpina.  

Pe terenurile calcaroase se dezvoltă tufişuri de Cornus mas, Fraxinus ornus, Ligustrum 

vulgare, Viburnum lantana, Crataegus monogyna, Rosa canina, Cotinus coggygria şi Syringa 

vulgaris.  
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În apropierea principalelor râuri din sit se află asociaţii naturale de bordură cu o mare 

diversitate floristică. O parte din speciile acestor locuri (Telekia speciosa, Petasites hybridus) 

imprimă fitocenozelor un specific regional Carpaţilor Româneşti. Au o acoperire considerabilă, 

aceasta datorându-se sistemului foliar foarte mare.  

Importanţa ştiinţifică deosebită a sitului se datorează şi existenţei alunului turcesc 

(Corylus colurna), care este un relict sudic aflat în arboretul de la Tismana la limita nordică a 

arealului său european, prezent în asociaţie forestieră şi în tufărişurile de Cotinus coggygria şi 

Syringa vulgaris.  

Valoarea ştiinţifică şi peisagistică este completată şi de prezenţa altor specii protejate, 

cum ar fi Ruscus aculeatus.  

Pajiştile cuprind tufe de Juniperus communis, Vaccinium myrtillus, Festuca nigrescens, 

Anthoxanthum odoratum, Nardus stricta, Campanula serrata, Hieracium aurantiacum, iar la 

altitudini mari, dincolo de etajul subalpin cu Pinus mugo, apare pajiştea alpină. 

 

Situl oferă habitate propice celor trei specii de carnivore mari protejate (Ursus arctos, 

Canis lupus, Lynx lynx) precum şi altor specii de mamifere ca Cervus elaphus, Capreolus 

capreolus, Sus scrofa, Rupicapra rupicapra, Vulpes vulpes, Sciurus vulgaris, Felis sylvestris 

sylvestris, Mustela putorius putorius, Meles meles meles, Lepus europaeus, Muscardinus 

avellanarius şi Lutra lutra în zonele cu apă.  

Prezente în sit în habitatele cavernicole sunt şi speciile de interes comunitar Miniopterus 

schreibersii, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, 

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale şi Rhinolophus hipposideros.  

Dintre păsări sunt prezente: Aquila clanga, Aquila pomerina, Aquila chrysaetos, 

Tetrastes bonasia, Tetrao urogallus, Dryocopus martius, Coccothraustes coccothraustes, Strix 
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aluco, Turdus torquatus, Regulus regulus, Parus ater, Parus cristatus, Motacilla cinerea, Loxia 

curvirostra, Prunella collaris, Prunella modularis.  

Din categoria reptilelor se află în habitatele umede Emys orbicularis, iar pe calcarele 

pantelor sudice din Scocul Jiului, Oslea şi Piatra Boroştenilor sunt Vipera berus şi Vipera 

ammodytes.  

Amfibienii sunt reprezentaţi prin Salamandra salamandra, Rana dalmatina, Bombina 

variegata şi Bombina bombina.  

Peştii sunt bine reprezentaţi în apele repezi de munte prin Salmo trutta fario, Rutilus 

rutilus, Barbus barbus, Cottus gobio, Gobio uranoscopus şi Barbus meridionalis.  

Dintre nevertebrate există:  

- cinci specii de coleoptere: Osmoderma eremita, Melolontha melolontha, Lucanus 

cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina.  

- patru specii de fluturi: Lycaena dispar, Callimorpha quadripunctaria, Pieris rapae, 

Colias myrmidone.  

- două specii endemice de coleoptere identificare în peşterile Tismana şi Cloşani: 

Tismanella chapuissi, Closania winkleri.  

În nişa ecologică din subzona alpină inferioară apar:  

- formele endemice de fluturi Erebia laptim, Erebia epiphron sau Cicindela silvicola.  

- batracienii şi reptilele care ajung numai întâmplător şi nu depăşesc niciodată altitudinea 

de 2200 m.  

- pasările care au şi ele câteva specii ce rămân şi cuibăresc în zona alpină: Anthus 

spinoletta.  

- Rupicapra rupicapra, monument al naturii ca relict glaciar se află în câteva porţiuni 

din creasta principală a Parângului. În ultima perioadă au fost observate câteva exemplare care 

sunt monitorizate de către O.S. Runcu, în zona Cheilor Sohodolului.  

În raport cu zona alpină, în subzona forestieră a coniferelor se constată că:  

- numărul animalelor este mai mare, datorită condiţiilor climatice mai propice.  

- dintre insectele întâlnite amintim în special lepidopterele: Acherontia atropus, 

Lymantria monacha.  

- batracienii ajung în această subzonă prin Salamandra salamandra, Bufo bufo.  

- reptilele sunt reprezentate de Lacerta vivipara şi Vipera berus. 

- pasările acestor zone sunt: Parus aster, Parus cristatus, Parus montana, Corvus corax, 

Tetrao urogalus.  

- un locuitor tipic al acestor păduri este Ursus arctos.  
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Numărul animalelor din subzona forestieră a fagului este determinat şi de condiţiile 

climatice, astfel că aici se regăsesc un număr mare de specii, majoritatea insectelor, 

batracienilor, reptilelor, pasărilor şi mamiferelor.  

Subzona stejarului adăposteşte o mulţime de specii de animale, mamiferele fiind 

reprezentate de Vulpes vulpes, Canis lupus, Capreolus capreolus, Sus scrofa. 
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1.3.5. Solurile 

 

Ansamblul muntos al comunei Runcu este alcătuit din două zone distincte: în amonte, 

rocile granitice și gnaisice, iar în aval rocile calcaroase. 

În unele locuri, cu precădere în Sohodol și Deles, prin alterarea calcarelor în combinație 

cu oxizi de fier s-au format depozite de terra rossa, cu grosimi de până la 6 m. În timpul 

precipitațiilor abundente, acestea sunt spălate de apele torențiale și depozitate în văile din 

apropiere. Acest tip de sol terra rossa favorizează cultivarea de viță de vie și pomi fructiferi. 

Interfluviile cu creste și plaiuri sunt formate din roci cristaline, calcare și pietrișuri 

piemontane la contactul cu depresiunea subcarpatică. În relieful de dealuri, rocile sunt formate 

din marne, argile, pietrișuri și nisipuri, așa cum sunt dealurile Bâltișoarei și Bâltii. 

În depresiunile Runcu – Răchiti, Bâlta, Suseni, mari suprafețe sunt ocupate de material 

aluvio-preluvial în care predomină pietrișurile și bolovănișurile. 

Solurile montane sunt soluri silvestre podzolice gălbui, întâlnite de obicei pe gruiurile 

piemontane. 

În zona Ocolului Silvic Runcu, deosebim trei categorii de formațiuni geologice: 

formațiuni metamorfice ale cristalinului autohton, roci eruptive vechi din paleozoic, formațiuni 

calcaroase din jurasic și mai rar întâlnim și formațiuni sedimentare din cuaternar. 

Șisturile cristaline fac parte din cristalinul autohton, ocupă partea superioară a 

teritoriului, fiind roci metamorfice și cu șisturi de roci granitice. În partea de mijloc a 

substratului geologic, apar granitele, formând benzi orientate în direcția lanțului muntos. 

Descoperim granite de tip Tismana întâlnite în Valea Bâlta și de tip Șușița, localizate pe văile 

Șușița Seacă și Verde care au textura granulară mijlocie sau fină, în care se întâlnește frecvent 

amfibolitul. În zona de contact dintre munte și deal apar formațiuni calcaroase din miocen și 

pliocen. 

Formațiunile sedimentare sunt reprezentate de-a lungul apelor. 

 

 

1.4. Cadrul socio-economic 
 

Date demografice 

În cadrul comunei Runcu, numărul populației urmează un trend descendent, astfel, 

aceasta a scăzut constant de la 5137 de locuitori în anul 2012, la 5047 de locuitori în anul 2021. 
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Scăderea populației nu este însă dramatică, neputându-se vorbi de un declin demografic, 

procentual înregistrându-se o scădere de mai puțin de 2% pe parcursul ultimilor 10 ani. 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

În ceea ce privește numărul salariațior, la nivelul localității remarcăm o creștere a numărului 

persoanelor angajate, astfel, în anul 2019, 968 de persoane erau salariate, comparativ cu anul 

2010, când numărul salariaților din comuna Runcu se ridica la 637 de persoane. Totodată, așa 

cum putem vedea în graficul de mai jos, numărul șomerilor înregistrați în localitate, a scăzut de 

la 112 șomeri în anul 2012, la doar 35, în anul 2021. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Fondul funciar 

Conform tabelului de mai jos, suprafața terenului agricol este de 6214 hectare, 

format din pășuni (3002 ha) și fânețe (1860 ha) – ce favorizează creșterea animalelor, 1010 

hectare de teren arabil și vii și pepiniere viticole (159 ha) și livezi și pepiniere pomicole (183 

ha). O suprafață considerabilă este reprezentată de resursele forestiere ce reprezintă 19843 ha, 

mai exact 72.9% din totalul suprafeței teritoriului administrativ al comunei. 

 
Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta – 

Institutul Național de Statistică, anul 2014 

Modul de folosinta pentru suprafata agricola Forme de proprietate Hectare 

Total Total 27220 

Agricola Total 6214 

Arabila Total 1010 

Pasuni Total 3002 

Finete Total 1860 

Vii si pepiniere viticole Total 159 

Livezi si pepiniere pomicole Total 183 

Terenuri neagricole total Total 21006 

Paduri si alta vegetatie forestiera Total 19843 

Ocupata cu ape, balti Total 57 
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Ocupata cu constructii Total 310 

Cai de comunicatii si cai ferate Total 186 

Terenuri degradate si neproductive Total 610 

 
Educație și sănătate 
 

 
 

În ceea ce privește infrastructura educațională, în Runcu, un Liceu Tehnologic, o 

școală gimnazială și 4 grădinițe cu program normal furnizează servicii educaționale 

populației10. Liceul Tehnologic "G-RAL C-TIN SANDRU" BÂLTA, RUNCU este unitate 

coordonatoare și își desfășoară activitatea într-un corp de clădire cu o suprafață construită de 

819 mp, care datează din anul 1965. 

 

 

 

 
10 https://www.siiir.edu.ro/carto/  
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În ceea ce privește populația școlară, conform datelor INS la nivelul localității, în 

anul 2019 din 438 de persoane, 21% o reprezintă copii înscriși la grădinițe, 60% sunt elevii 

înscriși în învățământul primar și gimnazial, iar 19% sunt elevii înscriși în învățământul liceal. 

Pe parcursul perioadei analizate (ultimii 10 ani), populația școlară a înregistrat o scădere 

semnificativă, cu aproape 35%. 

Putem constata conform graficului de mai jos, că populația școlară descrește constant, 

pe toate nivelele de educație, însă, cea mai mai scădere se înregistrează în cadrul copiilor 

înscriși la gradinițe. 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Sănătate 

În ceea ce privește infrastructura medicală, în comuna Runcu se regăseau, în anul 2019, 

conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică: 1 spital, 1 ambulatoriu integrat, 

trei cabinete medicale umane, din care două ale medicilor de familie și unul de specialitate, o 

farmacie și două puncte farmaceutice, precum și șase laboratoare medicale, toate acestea 

asigurând asistența medicală permanentă locuitorilor.  

În ceea ce privește asistența medicală de urgență, comuna Runcu este deservită de 

Spitalul Județean Tîrgu Jiu. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu este unitate sanitară cu paturi, cu personalitate 

juridică care asigură asistenţă medicală completă de specialitate, preventivă, curativă, de 

recuperare şi paleativă a bolnavilor internaţi, cuprinzând şi ambulatoriul de pe teritoriul 

arondat. 

Unitatea funcţionează în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, participând la asigurarea stării de 

sănătate a populaţiei. 

Potrivit O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, 
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managementul asistenţei medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, a fost preluat 

de către Consiliul Judeţean Gorj. 

Potrivit criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, 

elaborate de Ministerul Sănătăţii, prin Ordinul nr. 834/2011 - Anexa 30, Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Târgu-Jiu este unitate de categoria I, conform numărului de paturi aprobate. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu este clasificat în funcţie de competenţă, 

conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de 

clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al 

competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa 

medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică, în 

categoria a III-a. 

În baza Ordinului Președintelui A.N.M.C.S. nr.603/2016 s-a eliberat Certificatul de 

Acreditare seria ANMCS, nr.425/2016 prin care se confirmă încadrarea în categoria Nivel 

Acreditat pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu are sediul social în Târgu Jiu, strada 

Progresului, nr.18, - telefon centrală: +40 253(237801, 237803, 237233, 237234, 237235, 

237236, 242515, 242516, 243315, 243316), - fax: +40 253(210432), e-mail: 

office@spitalgorj.ro 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu îşi desfăşoară activitatea în trei locaţi situate 

la 1 km între ele: 

- Clădirea nr. 1 (centrală) – str. Progresului nr.18; 

- Clădirea nr. 2 – str. Tudor Vladimirescu nr. 17; 

- Clădirea nr. 3 – str. A.I. Cuza nr. 1. 

În baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj 

nr.525/06.09.2018 privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, care este organizat şi funcţionează, după cum urmează: 

 

(1) Alocare paturi spitalizare continuă 

Clădirea nr. 1( centrală) – str. Progresului nr. 18 

- Secţia Medicină Internă I, 62 paturi 

din care: 

- Compartiment Pneumologie 5 paturi 

- Compartiment Nefrologie 8 paturi 
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- Secţia Gastroenterologie 35 paturi 

- Secţia Endocrinologie, 34 paturi 

din care: 

- Compartiment Diabet Zaharat, Nutriție și Boli metabolice (adulți și 

copii) 

16 paturi 

- Secţia Cardiologie, 65 paturi 

din care: 

- Compartiment USTACC 8 paturi 

-Secţia Pediatrie 69 paturi 

-Secţia Obstetrică-Ginecologie 50 paturi 

-Secţia Neonatologie 25 paturi 

din care: 

- Compartiment Terapie Intensivă 7 paturi 

- Compartiment Prematuri 5 paturi 

- Secţia Neurologie, 90 paturi* 

din care: 

- Compartiment Recuperare Medicală Neurologică 12 paturi 

- Secţia ATI I 15 paturi 

Clădirea nr. 2 – str. Tudor Vladimirescu nr. 17 

-Secţia Medicină Internă II 33 paturi 

- Compartiment Geriatrie şi Gerontologie 15 paturi 

- Secţia Chirurgie Generală I 50 paturi 

din care: 

- Compartiment Arşi 6 paturi 

- Compartiment Neurochirurgie 5 paturi 

- Secţia Chirurgie Generală II 53 paturi 

din care: 

- Compartiment Chirurgie şi ortopedie infantilă 9 paturi 

- Compartiment Chirurgie toracică 5 paturi 

- Secţia ATI II 25 paturi 

- Secţia Ortopedie şi traumatologie 48 paturi 

-Sala de kinetoterapie-ortopedie-traumatologie 

- Secţia ORL 33 paturi 
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din care: 

- Compartiment Chirurgie orală și maxilo-facială 8 paturi 

- Secţia Oftalmologie 35 paturi 

- Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie 56 paturi 

- Secţia Urologie 25 paturi 

Clădirea nr. 3 – str. A.I.Cuza nr. 1 

Secție/Compartiment Nr. de paturi 

-Secţia Boli Infecţioase 55 paturi 

din care: 

- Compartiment HIV/SIDA 5 paturi 

- Secţia Psihiatrie-acuţi 60 paturi 

- Secţia Oncologie medicală 46 paturi 

- Secţia Dermatovenerologie 30 paturi 

TOTAL 1009 paturi 

 

- Unitate de primire urgenţe (U.P.U. – S.M.U.R.D.) 

- Cabinet medicină dentară de urgenţă 

- Staţie de hemodializă 4 aparate 

- Camera de gardă 

- Farmacia centrală- str. Progresului, nr.18 

- punct de lucru farmaceutic nr. 1 – str. A.I.Cuza, nr. 1 

- punct de lucru farmaceutic nr. 2 – str. T. Vladimirescu, nr. 17 

- Blocuri operatorii 

- Bloc de naşteri 

- Sterilizări 

- Unităţi de transfuzii sanguine 

- Birou de internări 

- Laborator analize medicale 

- Laborator radiologie – imagistică medicală (CT și RMN) 

- Serviciul Anatomie Patologică 

- Compartiment citologie 

- Compartiment histopatologie 

- Compartiment prosectură 

- Centrul de Sănătate Mintală (CSM) 
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din care: 

- Stationar de zi 30 locuri 

- Laborator Explorări Funcţionale 

- Compartiment endoscopie digestivă (deserveşte şi spitalul şi 

ambulatoriul) 

- Serviciul de Medicină Legală 

- Laborator toxicologie 

- Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie (bază de 

tratament) 

- Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale 

-Serviciul de evaluare și statistică medicală 

- Compartiment informatică medicală 

- Cabinet oncologie medicală 

- Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 

- Cabinet planificare familială 

- Cabinet medicină sportivă 

- Cabinet boli infecţioase 

- Cabinet asistenţă socială 

- Cabinet medicina muncii 

- Dispensar TBC, 

din care: 

- Laborator BK 

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete în specialităţile 

- Medicină internă 

- Cardiologie 

- Chirurgie generală 

- Chirurgie și ortopedie infantilă 

- Obstetrică-ginecologie 

- Dermatovenerologie 

- Neurologie 

- Oftalmologie 

- ORL 

- Urologie 

- Pediatrie 
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- Ortopedie şi traumatologie 

- Psihologie 

- Neuropsihiatrie infantilă 

- Recuperare, medicină fizică şi balneologie 

- Psihiatrie 

- Alergologie 

- Gastroenterologie 

- Nefrologie 

- Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie punct de lucru 

- Endocrinologie 

- Genetică medicală 

- Pneumologie 

- Săli de tratament 

- Fişier adulţi 

- Fişier copii 

- Laboratoarele deservesc şi spitalul şi ambulatoriul integrat. 

- La nivelul spitalului funcţionează Centrul Judeţean de Diabet Zaharat, 

Nutriţie şi Boli metabolice. 

- Aparat funcţional 

- Bloc alimentar 

- Spălătorie 

(2) Alocare paturi spitalizare de zi 

Clădirea nr. 1( centrală) – str. Progresului nr. 18 27 paturi din care: 

- Secţia Gastroenterologie 6 paturi 

- Secţia Endocrinologie + Comp. D.Z.N.B.M. 4 paturi 

- Secţia Pediatrie 4 paturi 

- Secţia Obstetrică 2 paturi 

- Secţia Ginecologie 3 paturi 

- Secţia Cardiologie 2 paturi 

- Secţia Medicină Internă I, 4 paturi 

din care: 

- Compartiment Nefrologie 2 paturi 

- Secţia Neurologie 2 paturi 

Clădirea nr. 2 – str. Tudor Vladimirescu nr. 17 25 paturi din care: 
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- Secţia Medicină Internă II 3 paturi 

- Secţia Oftalmologie 3 paturi 

- Secţia Ortopedie –Traumatologie 4 paturi 

- Secţia Chirurgie Generală I 4 paturi 

- Secţia Chirurgie Generală II 4 paturi 

- Secţia O.R.L. 4 paturi 

- Secţia Urologie 3 paturi 

Clădirea nr. 3 – str. A.I.Cuza, nr. 1 17 paturi din care: 

- Secţia Boli Infecţioase 2 paturi 

- Secţia Psihiatrie acuţi 3 paturi 

- Secţia Dermatovenerologie 3 paturi 

- Secţia Oncologie 9 paturi 

TOTAL 69 paturi 

 

Pe raza comunei Runcu, satul Dobrița, funcționează Spitalul de Pneumoftiziologie 

Tudor Vladimirescu. 
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În anul 1936, sub domnia Regelui Carol al II-lea, în timpul în care marele gorjean, 

Gheorghe Tătărăscu, născut la Poiana ( Gorj ) era Prim-Ministru al României, cu sprijinul soţiei 

sale, doamna Arethia Tătărăscu, sub patronajul Ligii Naţionale Contra Tuberculozei, terenul 

situat pe Muntele Măgura Susenilor, cedat de Obştea Valea Susenilor, a fost trecut ca teren de 

utilitate publică prin Legea publicată în Monitorul Oficial nr. 18/23.1.1937 urmând ca pe acesta 

sa fie construit un “Sanatoriu pentru tuberculoşi“. 

Amplasat la 22 Km de municipiul Tg- Jiu, la o altitudine de 780 m, în partea de nord - 

vest a judeţului, intr-o zona calcaroasă cu puternice influenţe mediteraneene , monumentul 

arhitectural construit sub formă de vapor cu trei etaje, poate fi văzut chiar din zona oraşului 

Rovinari, aşa cum si-a dorit marele om politic al Gorjului, Gheorghe Tătărăscu să-l poata vedea 

de la propriul conac de la Poiana. 

Bătrânii care au participat la construcţia spitalui şi cunosc pe viu povestea acestuia, spun 

ca Tătărăscu ar fi cerut arhitecţilor să facă o clădire cu  “atâtea uşi câte zile are un an“ . 

Construcţia propriu zisă a început în anul 1937 şi a fost dată in folosinţa în anul 1941. 

Ea a avut ca model o construcţie din Elveţia, planurile fiind intocmite de arhitectul Viecelli, la 

construcţie participând meşteri  “italieni“ şi au fost folosiţi muncitori din toata ţara, cât şi forţa  

de muncă activă din toate satele din imprejurimi.    

Începerea acestui proiect a însemnat naşterea economică şi culturală a acestei zone, 

întrucât din proiect au făcut parte şi construcţia Microhidrocentralei de pe Valea Susenilor şi a 

Uzinei pentru apă din Topliţa . 

Condiţiile de lucru erau deosebit de grele întrucat nu erau mijloace auto pentru 

transportul materialelor de construcţie, acestea fiind cărate cu atelaje trase de boi si cai din 

Suseni. 

Dealtfel, această practică a rămas valabilă mult timp după punerea în funcţiune pentru 

transportul cărbunelui folosit la centrala termică. 

Ca principal material pentru zidărie a fost folosită “piatra de stuf “extrasă din imediata 

vecinătate a amplasamentului.  

Întreaga zona a evoluat din toate punctele de vedere odată cu deschiderea acestui şantier 

şi finalizarea lucrărilor, în satul Suseni fiind amplasate difuzoare, montate pe stâlpi prin care se 

difuzau emisiuni radiofonice şi culturale din Sanatoriu până pe la sfârşitul anilor 1960. 

Sanatoriul a fost dat in folosinţă iniţial, cu un nr. de 150 de paturi. 

Ca edificiu, clădirea are forma literei « Y » , cu braţele din faţă larg evazate. Aripile 

clădirii sunt destinate spitalizării bolnavilor, iar prelungirea ( coada ) literei Y este folosită 
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pentru administraţie la parter, compartiment explorări funcţionale la etajul I şi sala de spectacole 

la etajul II. 

Fiind unitate izolată, odată cu construcţia spitalului s-au construit si anexele: 

 

-          centrala termică, care începând cu anul 1968 funcţionează cu gaze naturale, în 

toamna anului 2009 fiind complet modernizată; 

-           bloc alimentar modernizat din fonduri proprii; 

-          spălătorie modernizată prin fonduri Phare; 

-          staţie de epurare. 

Pentru reabilitarea termică a unităţii, în cursul anului 2009 s-au finalizat proiectele 

“Canal Termic şi instalaţie termică interioară“ şi “Reabilitarea termică a clădirii spitalului“, 

proiecte realizate cu cofinanţarea Consiliului Judeţean Gorj şi Ambasada Elveţiei cât şi cu 

sprijinul deosebit al domnului Preşedinte Ion Călinoiu. În cadrul acestora s-au efectuat 

următoarele lucrări: înlocuire în totalitate tâmplărie exterioară cu geam termopan şi tâmplărie 

PVC, realizare izolaţie termică şi finalizare lucrări faţadă, înlocuire în totalitate a centralei 

termice, canal termic, calorifere şi instalaţii interioare cu ţevi de cupru. 

Având în vedere pericolul care îl reprezenta TBC-ul, mulţi dintre primii bolnavi trataţi 

au devenit salariaţi ai acestuia. Astfel, în arhiva unităţii se regăsesc salariaţi din toată ţara şi 

chiar din Republica Moldova. Ca ex.: Galaţi, Buzău, Rădăuţi, Dorohoi, Teleorman, Tutova,  

Fratostita-Dolj, Focşani, Bucureşti, Govora, Brăila, Muscel, Satu-Mare, Mehedinţi, Buzău, 

Cahul – Republica Moldova, Prahova, Iaşi, Tulcea,  Alba, Sibiu, Neamţ, Ialomiţa, Hunedoara, 

Sighet, Tighina.    

Datorită evenimentelor istorice ( cel de-al  II-lea război mondial ), între Ministerul 

Sănătăţii şi Ministerul Apărării Naţionale, s-a încheiat un protocol pe timp de 30 de ani, etajul 

I al clădirii fiind destinat tratării bolnavilor militari. Conducerea sanatoriului din acea perioadă 

a fost preluată de dr.col. Vija Gheorghe. 

După terminarea războiului, numărul bolnavilor de tuberculoză a crescut atingând cifra 

de 450-500 în anii 1950 – 1952. 

Apogeul spitalului este atins în perioada în care se înfiinţeaza secţia de TBC osos şi 

secţia de chirurgie pulmonară. În aceste secţii şi-au desfăşurat activitatea doctori de renume ai 

acelor ani, cum ar fi dr. Lila Dimitriu, dr. Nicolae Rusdea - care avea să devină şi directorul 

spitalului pentru o lungă perioadă de timp. 

De-a lungul timpului, în spital şi-au desfăşurat activitatea medici deosebiţi ai acelor 

timpuri care au fost chiar directori ai acestui spital cum ar fi : 
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-          dr. Ioan Maruţă, 

-          dr. Constantin Popescu, 

-          dr. Adrian Becherete, 

 

-          dr. Popescu Longin.        

În anul 1975 unitatea avea în structura 425 paturi. 

Spre sfârşitul anului 1976, tuberculoza a cunoscut o scădere semnificativă, în decembrie 

al acelui an erau spitalizaţi mai puţin de 100 de bolnavi. 

Pentru ca acestă unitate să supravieţuiască, a fost necesară transferarea secţiei de 

tubeculoză din Tg.Jiu şi înfiinţarea altor secţii de profil netuberculos. 

Din anul 1978 apar secţiile de bolnavi cronici, recuperare neuromotorie şi boli 

pulmonare netuberculoase, pentru tratarea bolnavilor de tuberculoză fiind repartizate 200 de 

paturi. 

Până în anul 1973, unitatea a fost în subordinea directa a Ministerului Sănătăţii, fiind de 

interes republican, finanţată direct de la bugetul de stat. Din anul 1973 a trecut în subordinea 

Direcţiei Sanitare Gorj ca ordonator de credite secundar, dar cu finanţare tot de la bugetul 

statului. 

După anul 1990 s-a înregistrat o creştere a numărului de bolnavi de tuberculoză, astfel 

că a fost necesara o nouă reorganizare a sanatoriului, secţiile de alte specialităţi fiind transferate 

la alte spitale din judeţ, unitatea rămânând cu profil unic, numai pentru tratarea bolnavilor cu 

afecţiuni pulmonare, având în structură 4 secţii cu 355 paturi. 

Începând cu data de 1 Octombrie 2002, prin Ordinul  Ministrului Sănătăţii nr. 722/1.10, 

sanatoriul se transformă în Spital de Pneumoftiziologie. 

Activitatea medicala a acestui spital se bazeaza pe tratarea: 

• urgentelor majore gen pleurezii, pneumonii, supuratii, boli obstructive decompensate, 

etc. 

• precizari de diagnostic care necesita o atenta investigatie si observare a bolnavului 

• tuberculozei, patologie de mare importanta individuala cat si colectiva 

Tuberculoza si neoplasmul bronho-pulmonar, marii ,,mimi'' ai patologiei umane, sunt 

doar doua din bolile cu care ne confruntam, si care impun medicului pneumolog o abordare 

complexa a bolnavului. Alaturi de experienta medicilor nostrii pneumologi un diagnostic fidel 

si un tratament corect este asigurat de modalitatile de investigare existente la nivelul spitalului 

nostru: laborator de analize medicale, laborator de radiologie si imagistica medicala, 
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compartiment pentru explorari functionale, compartiment pentru bronhofibroscopie, 

compartiment somnologie. 

 

 

 

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE 

Conţine un compartiment pentru investigaţie micobacteriologică, dar şi compartimente 

pentru investigaţii biochimice şi hematologice, dotate cu aparatură modernă ce asigură 

efectuarea unei game largi de analize: 

• Automat hematologie Rayto 

• Automat hematology tip ABACUS JUNIOR . 

• Automat biochimie BS200 Plus 

• Semiautomat biochimic CYAN PLUS 

Analize efectuate la nivelul laboratorului: 

Hemoleucograma completa, VSH 

Glicemie, Uree, TGO, TGP, Creatinina, Proteine totale, LDH, Ac.Uric, Calciu, 

Bilirubina totala si directa, Colesterol, Trigliceride 

Sumar urina 

Examen microscopic si examen cultura BK 

 

LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

În cadrul lui sunt realizate atât radiografii cât și radioscopii, cu ajutorul urmatoarelor 

aparate,: 

• Sistem de radiologie digital cu arhivarea și vizualizarea imaginilor RADSPEED MF 

digital FPD 

• Aparat ELTEX 400 

 

COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCTIONALE 

În pneumologia modernă, motivaţia introducerii conceptului funcţional este complexă: 

-elaborarea diagnosticului funcţional în bronhopneumopatiile cronice. -evaluarea gradului de 

severitate a afecţiunii după criterii funcţionale. -monitorizarea stării funcţionale a bolnavului. 

• Explorarea prin spirometrie a funcţiei pulmonare cu diagnosticarea diverselor afecţiuni 

cronice ale bronhiilor şi ale plămânului: astm bronşic, bronhopneumonie cronică 

obstructivă, emfizem, pneumonie interstiţială etc. 
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• Aprecierea gradului de invaliditate, în scopul expertizării capacităţii de muncă. 

• Investigatii cardiologice EKG. 

În cadrul compartimentului exista urmatoarele aparate: 

• Spirometru SPIROANALYZER ST 95 

• Spirometru SPIROLAB 3 

• Aparat EKG 

• Electrocardiograf  MINDRAY 095. 

 

COMPARTIMENTUL ENDOSCOPIE BRONSICA 

Prin bronhoscopie - una dintre cele mai importante proceduri de investigaţie în 

pneumologie - pot fi identificate cauze ale unor afecţiuni respiratorii cum ar fi: sângerarile, 

dispneea, inflamaţia, etc. Se pot face prelevări de ţesut de la nivelul zonelor ce prezintă 

modificări patologice, ulterior cu examen citologic. Se poate realiza controlul hemoragiilor, 

extragere de corpi străini de la nivelul arborelui traheobronşic, etc. 

În cadrul compartimentului există: 

• Videofibrobronhoscop OLYMPUS EXERA CV 160. 

• Fibrobronhoscop Pentax. 

 

COMPARTIMENTUL SOMNOLOGIE 

La nivelul laboratorului de somnologie, poate fi abordata o patologie frecventa si relativ 

putin cunoscuta, fiind de un mare ajutor in ameliorarea calitatii vietii, dar si in preventia unor 

complicatii cardiovasculare si neurologice cu risc vital. 

Investigarea polisomnografică evidenţiază cauzele de producere a apneei in somn, fapt 

ce conduce la ameliorarea calitații vieții si prevenirea unor complicații cardiovasculare si 

neurologice cu risc vital. 

Echipamente existente: 

• Poligraf SOMNOLAB 2 

• Auto CPAP Prisma APAP 

 

COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE 

(SALĂ 

KINETOTERAPIE, SALĂ ERGOTERAPIE, SALINĂ) 

Acest compartiment RMFB este dotat cu urmatoarele aparate: 
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-Aparat electroterapie 2 canale -Aparat magnetoterapie 2 canale -Aparat ultrasunet 2 

canale HC SOUND -Aparat microunde HC RX 250 -Generator aerosoli = 2 

-Bicicleta ergometrică computerizată -Masa Trendelenburg, Cușca Rocher -Set 

psihomotor 

-Spirometru 

-Alte aparate de exerciții fizice, spalier gimnastică, mână curentă, oglinzi, pat masaj, 

etc. -Echipamente de monitorizare și de prim ajutor 

 

AMBULATORIU INTEGRAT, CAMERA DE GARDĂ, BIROU INTERNĂRI 

Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt: 

-spirometru -aspirator vacuum -negatoscop -tensiometru -lampa UV 

-Analizor de gaze si electroliți 

-Monitor funcții vitale și defibrilator Midray -BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA 

30 ST 

In prezent Spitalul Tudor Vladimirescu ofera posibilitatea investigarii, diagnosticarii si 

tratarii atat a tuberculozei dar si a unei patologii pulmonare diverse. 

La nivelul sectiilor exista echipamente din care amintim: 

• oxigenatoare 

• lampi ultraviolete 

• negatoscoape 

• aspiratoare vacuum 

• tensiometre 

• pulsoximetre 

• truse urgență 

• ecograf 

• monitor funcții vitale cu capnograf IM – 12 

• BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA 30 ST 

• butelii de oxigen. 

 

Instituții culturale 

În conformitate cu datele preluate de la Institutul Național de Statistică, în comuna 

Runcu funcționează 3 biblioteci, din care una publică, care dețineau în anul 2020 un număr total 

de 23345 volume de carte și un număr de 344 cititori. 
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Institutul Național de Statistică menționează existența unui muzeu pe raza comunei 

Runcu. Din punct de vedere al vizitatorilor, numărul acestora a scăzut constant în ultimii 10 

ani. 

 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Pe raza comunei Runcu se găsesc șase cămine culturale în satele Runcu, Bâltișoara, 

Valea Mare, Suseni, Dobrița și Bîlta. Toate căminele culturale sunt funcționale și găzduiesc 

evenimente pentru comunitate și turiști, având ca scop: 

•    să  ofere  spectacole  de  înaltă  calitate,  utile,  orientate  primordial  spre  cetăţean  

şi asumându-şi în temei următoarele sarcini şi scopuri: 

•    să informeze, să formeze, să educe, să instruiască publicul promovând, 

propagând şi creând valori spirituale; 

•    să valorifice şi să revalorifice patrimoniul cultural local şi naţional; 

• să contribuie la formarea unei mentalităţi pro-culturale cât şi pentru sporirea 

sensibilităţii tuturor participanţilor direcţi şi privitori; 

•    să  contribuie  la  promovarea  imaginii,  la  afirmarea  cultural-tradiţională  a  

comunei Runcu. 

 

În comuna Runcu sunt amenajate 6 parcuri, dotate cu spatii de recreere, spatii verzi , 

iluminat ambiental cu panouri fotovoltaice, banci, fantani arteziene, cismele, alei cu pavele, 
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mobilier de joaca (leagane, topogane, etc),din care unul este pavat cu tartan, toate cele 6 parcuri 

fiind imprejmuite cu gardulet. De asemenea, in comuna Runcu ,exista un after-school, in cadrul 

caruia este amenajat un spatiu pentru copii, dotat cu toate cele descrise mai sus. 

Cele 6 parcuri au urmatoarele locatii si suprafete:  

Valea Mare :    -  1900 mp 

Baltisoara:        - 1180 mp 

Rachiti:              -  1500 mp 

Dobrita:             -  1500 mp 

Runcu:               - 2600 mp 

                           - 250 mp -  spatiul din cadrul after-school-ului 

In satele Balta, Dobrita si Runcu exista amenajate terenuri multifunctionale (tenis, 

minifotbal, baschet, tenis de masa, etc), iar in satul Balta exista o sala de sport cu tribune, avand 

o capacitate de 180 de locuri.  

Suprafetele terenurilor multifunctionale:                            

Dobrita            - 1000mp 

Balta                 -  1450 mp – sala de sport cu tribune 

                          - 1000 mp 

Runcu              - 1000 mp. 

 

Unități de cult / Biserici 
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Majoritatea locuitorilor comunei Runcu este ortodoxă, conform apartenenței religioase 

declarate la ultimul recensământ general al populației. 

Specific pentru bisericile de lemn din Gorj este dispunerea temeliei direct pe pământ, 

prezența peretelui plin între naos și pronaos precum și absența clopotniței peste pronaos.11 

Ctitorii lor sunt cei care au scris istoria acestor locuri, moșnenii (oamenii liberi), urmați de 

preoți și în rare situații de boieri. 

La nivelul comunei Runcu există 8 biserici creștin ortodoxe și un lăcaș de cult pentru 

cultul Adventist de Ziua a Șaptea – Casa de Rugăciune Adventistă Valea Mare. 

Biserica Runcu – Bătrânii păstrători de datini și ai vechilor tradiții pun zidire celei 

dintâi biserici, în Runcu, pe seama Doamnei Florica, fiica marelui voievod Mihai Viteazul, 

așezată aici, cu mama ei, după uciderea lui Mihai și evadarea lor din cetatea lui Negru Vodă, 

din Făgăraș. Mărturia aceasta este foarte aproape de adevărul istoric, deoarece se confirmă 

precis, statornicirea la Runcu a fraților Buzești care se înrudeau cu Voievodul și care după 

moartea acestuia i-au adus familia la Runcu, spre siguranță și adăpost. Locul bisericii vechi este 

același pe care îl ocupă biserica de azi, în apropierea izvorului Jaleș. Această biserică zidită 

numai din piatră în stil arhitectonic deosebit, s-a păstrat până la 1899 – 1900, când populația 

satului a dărâmat vechea biserică și a construit o alta. Biserica actuală a comunei Runcu a fost 

terminată și sfințită în anul 1907. 

Biserica Răchiți – Este ctitoria familie de greci Antonie Ciuchi Clafoglu, care a stăpânit 

moșia din satele Răchiți, Runcu și Bâltișoara până la hotarul Austro – Ungariei. Biserica s-a 

construit în 1850 și a suferit modificări după cerințele grecului, care intenționa să facă aici o 

mănăstire de călugări. În 1875 s-a schimat pictura, dându-se cu un strat de tencuială peste cea 

veche. Biserica a avut 5 clopote turnate în Elveția. 

Biserica Bâltișoara – În locul actualei biserici, a fost o biserică de lemn. Biserica din 

lemn a fost construită în anul 1755, de Popa Iovan și Nanu Grecu, așa cum a rezultat din cele 

două pomelnice vechi de lemn, din care unul se găsește la Muzeul Porțile de Fier, iar celălalt a 

fost pierdut, după decesul preotului Gr. Aposteanu, ca și alte icoane vechi, de o valoare 

deosebită. Actuala biserică a fost zidită între anii 1864-1866 și sfințită în octombrie 1868.  

Biserica Valea Mare12 - Existența Bisericii Ortodoxe din Valea Mare trebuie legată de 

trecutul acestui sat. Locuitotii săi sunt români veniți din Transilvania din cauza muncilor 

înrobitoare, fuga de cătănie sau a persecuțiilor religioase, care așezându-se la marginea satului 

Bâlta, pe crestele văilor, au beneficiat pe un timp oarecare de scutiri, adică erau slobozi de a nu 

 
11 Ioana Cristache-Panait, Arhitectura de lemn din județul Gorj, București, 2001, p. 16-18 
12 Text preluat din Monografia comunei Runcu, după Pr. Gheorghe Stoichin 
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plăti biruri sau alte obligații impuse în genere pământenilor. Indiferent de modul de constituire, 

locuitorii sloboziilor, inclusiv cei din slobozia Valea Mare, aveau organizare bisericească, 

biserică și personal destinat acestui scop. În anul 1840 aflăm că în satul Bâlta mahalaua Valea 

Mare era biserică de lemn cu hramul Înălțarea, făcută în 1823 noiembrie 23 de Dumitru Glăvan, 

Nicolae Stroe, căprarul Ion, Barbu Ferezu și Diaconu Staicu. În perioada 1850-1857 apare la 

Valea Mare biserica de zid. În anul 1874 se pare că s-a construit o noup biserică de lemn, care 

a durat până în anul 1902 când a ars. Între anii 1902 – 1909 s-a ridicat biserica actuală cu hramul 

„Înălțarea Domnului”. 

Biserica Dobrița – Din timpuri străvechi dobricenii și-au construit biserici. Pe locul 

unde se află biserica Bota, până în 1878 era o bisericuță de lemn, care se pare că data din 1640. 

Lucrarea noului lăcaș a început în 1874 și s-a terminat în 1878, iar în anul 1879 a fost sfințită. 

Biserica din Bota a fost acoperită cu tablă în 1904, în 1909 a fost cimentată, iar în 1927 a fost 

revovată. Biserica Dobrița s-a clădit prin 1820, iar cea de zid s-a făcut în 1904. 

Biserica Suseni – este foarte veche, iar cea de azi s-a construit prin stăruința preotului 

C. Gârlea, originar din Bota. 

Biserica Bâlta – În satul Bâlta, prima biserică din lemn datează din anul 1814, pe locul 

unde e cimitirul din Valea Bâlții. În anul 1908 s-a construit actuala biserică, cu sprijinul 

preotului Gr. Aposteanu. 

 

Serviciul Salvamont 

Localitatea Runcu  dispune de servicii  de salvare montană  - salvamont  oferite de 

Serviciul Public Județean Salvamont Gorj. Astfel aceștia își desfășoară activitatea într-un areal 

montan deosebit de mare, peste 1800 kmp, într-o zonă deosebit de complexă și diversificată 

din punct de vedere al activităților turistic – sportive pe care le oferă, precum și a activităților 

tradiționale specifice așezărilor de altitudine, de plai sau activităților economice ce se 

desfășoară în zona montană și submontană, în masivele Căpățînei, Parâng, Vîlcan, Mehedinți 

și Godeanu, respectiv: 

Masivul Căpățînei - zona sudică cuprinsă între satele Racovița și Cerna – culmea 

muntelui Runcului – culmea muntelui Corsor – creasta Capățînei – Pasul Curmătura Oltețului 

– Valea Oltețului – Cheile Oltețului – Polovragi. 

Masivul Parâng - integral zona sudică, cuprinsă între localitatea Polovragi – Valea 

Oltețului – Pasul Curmătura Oltețului – creasta Parangului – Pasul Urdele – creasta Parangului 

– vârful Parângu Mare – culme Prisoapele – culmea muntelui Pietrele Albe – culmea Polatiștei 

– Defileul Jiului – Bumbești Jiu. 
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Masivul Vîlcan - integral zona sudică, cuprinsă între localitatea Bumbești Jiu – Defileul 

Jiului – Culmea Chenia Dumitra – coasta Iradii – creasta Șigleului Mic – Pasul Dîlma Căzută 

– vârful Arcanu – vârful Oslea – Trei Ape – valea Cernei – Valea Motrului – Padeș – Apa 

Neagră. 

Masivul Mehedinți - parțial zona nordică, cuprinsă între localitatea Apa Neagra – 

Padeș – Valea Motrului – Valea Cernei – Cerna Sat – culmea Gorganul – dealul Orzești – Apa 

Neagră. 

Masivul Godeanu - integral zona sud-vestică, pornind din Valea Cernei – Plai Bîsca – 

vârful Dobrii – vârful Olanelor – vârful Oslea Românească – vârful Scărișoara – vârful Galbena 

– vârful Paltina – Trei Ape – Valea Cernei – Cerna Sat13. 

S.P.J. Salvamont Gorj are în zona de responsabilitate un potențial speologic imens, 

peste 2000 de peșteri și avene. 

Deși nu exista un cadru legislativ care să le permită celor de la salvamont pregătirea sau 

dotarea în acest domeniu, aceștia au fost susținuți și încurajați de Consiliul Popular Gorj până 

în anul 1989, apoi de Consiliul Județean Gorj. Începând cu anul 2007, odată cu apariția Legii 

Salvaspeo, activitatea a cunoscut un reviriment puternic, având nu numai resursele 

financiare, dar și posibilitatea achiziționării de echipamente de lucru, intervenție și salvare 

performante, precum și de pregătire a salvatorilor speologi14. 

 SALVAMONT  –  0725826668  -  numărul  de  alarmare  directă  al  echipelor 

salvamont și pentru obținerea de informații despre zonele montane. Apelul se inițiază 

formând pe telefon tastele corespunzatoare cifrei 0 și literele, s a l v a m o n t, respectiv, 

numărul 0725826668, număr de telefon valabil pentru întreg teritoriul ţării și taxabil la tarif 

normal. Dispeceratul Național Salvamont preia apelul, identifică zona în care s-a produs 

accidentul sau despre care se solicita informații și apoi stabilește legătura directă între solicitant 

și echipa salvamont care poate oferi informații sau care acționează în zona respectivă. Serviciul 

este non stop și este oferit de Vodafone, partener al Asociației Naționale a Salvatorilor 

Montani din România15. 

 

 

 
13  http://salvamontgorj.ro/zona-de-activitate/ 
14 http://salvamontgorj.ro/salvari-speologice/ 
15 http://salvamontgorj.ro/alarmare/ 
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1.5. Probleme de mediu 
 

Din punct de vedere al mediului şi protecţiei mediului, Comuna Runcu, în scopul 

diminuării şi/sau eliminării unor probleme de mediu (depozitare necontrolată de deşeuri, 

reducerea emisiilor de poluanţi, deversări de ape uzate menajere neepurate, etc) și a reducerii 

impactului asupra mediului, printre altele, a demarat în ultimii ani proiecte de extindere a 

rețelei de canalizare și a stației de epurare. Totodată, comuna Runcu alături de comunele 

Peştişani şi Arcani, a obţinut o finanţare pe programul PHARE, pentru proiectul „Zona Runcu-

Arcani-Peştişani zonă de tursim ecologic”. În cadrul acestui proiect au fost achiziţionate, numai 

pentru comuna Runcu, 2500 de europubele şi o autogunoieră compactoare, pentru colectarea 

deşeurilor menajere. În cadrul Primăriei comunei Runcu este creată o structură specializată şi 

anume Serviciul de Utilităţi Publice, care se ocupa de gestionarea serviciului public de 

precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, dar şi de serviciul public de 

alimentare cu apă. 

 

1.6. Factori naturali de risc 
 

Dintre  factorii  naturali  de  risc  cu  probabilitate  de  apariție  pe  teritoriul  ocupat  de  

Comuna Runcu menționăm16: 

• Zone de risc unde s-au produs avalanşe - Runcu - Muntele Godeanu : - Versantul 

Sud-Estic - Cheile Sohodolului – Vărărie 

• Alunecări de teren – comuna Runcu, satele Dobrița și Suseni 

• Zone de risc cu muniții rămase neexplodate - 1 element de muniţii rămase 

neexplodate sat. Bâlta; - 1 grenadă defensivă de exerciţiu la data de 12.04.2008, 

sat. Bâlta; - 1 proectil (lovitură reactivă A.G. – 9), 29.08.2009, sat Bîltişoara; 

• Depășiri de debite pe cursul râului Jaleș. 

 

 

 
16 SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE DIN ZONA DE COMPETENŢĂ A INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ „LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEŢULUI GORJ 
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2. ANALIZA POTENȚIALULUI TURISTIC ÎN FUNCȚIE DE TIPUL STAȚIUNII 

TURISTICE 
 

Potenţialul turistic natural al comunei Runcu cuprinde totalitatea resurselor pe care le 

oferă cadrul natural al zonei, prin componentele sale: relief, condiţii climatice, ape şi elemente 

de vegetaţie şi faună, inclusiv metamorfozele suferite de acestea, ca urmare a intervenţiei 

umane. Relieful regiunii prezintă un interes deosebit interes atât prin valoarea sa peisagistică, 

cât și prin faună. 

Atracţiile turistice din arealul comunei sunt destul de variate, începând de la formele 

de relief  reprezentate  de  zonele  montane  şi  submontane  (munții  Vâlcan),  cheile  

Sohodolului, continuând cu celelalte formațiuni ale complexului carstic Runcu - Bâlta, și nu 

în ultimul resursele antropice propice pentru dezvoltarea turismului rural și cultural. 

Cadrul natural al comunei se înscrie în tabloul potențialului turistic cu o mare 

complexitate,  diversitate  şi  atractivitate  peisagistică,  aceasta  reflectându-se  în  structură  

şi valoarea acestuia: structura geologică manifestată prin formele de relief montan şi 

submontan, diferite ca înfăţişare, o reţea hidrografică care a creat cadre naturale deosebite 

şi învelişul forestier care ocupă o parte din suprafaţa comunei. 

Plecând de la peisajele existente, de la formațiunile carstice deosebite și așezarea 

monahală, zona prezintă un potențial turistic nevalorificat, la care se adaugă un bioclimat 

favorabil, unde asemenea zonelor montane, aerul este curat, puternic ionizat şi ozonat, în zona 

neexistând surse de polure a aerului. 

La nivelul comunei Runcu pot fi practicate următoarele tipuri de turism: 

1. Turismul cultural și istoric: Casa Memorială Maria Apostol, Festivalul Național 

de Satiră și Umor Ion Cănăvoiu, locurile istorice care i-au găzduit pe Regele Mihai și regina 

Elena în anul 1944, istoria familiei Culcer, care a marcat atât viața medicală a țării, cât și viața 

politică, siturile arheologice Runcu (așezarea paleolitică „La Bulboc”). Se adaugă la acestea 

obiectivele turistice din proximitate, reprezentate în special pe raza orașului Tismana și 

comunei Peștișani (Casa Memorială Constantin Brâncuși de la Hobița), precum și Muzeul 

Curtișoara, Casa Memorială Ecaterina Teodoroiu și Ansamblul Arhitectural Constantin 

Brâncuși din Târgu Jiu. 

2. Turismul monahal / ecumenic: Mănăstirea Sfântul Ilie din satul Dobrița, precum 

și mănăstirile reprezentative ale județului Gorj: Mănăstirea Tismana, Schitul Cioclovina de 

Jos, Schitul Cioclovina de Sus, Mănăstirea Lainici, Mănăstirea Vișina, Mănăstirea Polovragi, 
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Mănăstirea Strâmba, Mănăstirea Crasna, Schitul Târgu-Logrești, Mănăstirea Icoana din 

Crasna. 

3. Ecoturismul 

O definiţie a ecoturismului recunoscută la nivel național, adoptată după definiția 

Organizației Mondiale a Turismului,  definește ecoturismul drept o formă de turism în 

care principalul obiectiv este observarea şi conştientizarea valorii naturii şi a tradiţiilor locale 

şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să contribuie la conservarea şi 

protecţia naturii; b) să utilizeze resursele umane locale; c) să aibă caracter educativ, 

respect pentru natură  - conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale; d) să aibă impact 

negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural17. 

Ariile naturale protejate deţin atuuri importante pentru dezvoltarea activităţilor 

recreative, activităţi care pot aduce avantaje importante, atât celor care le administrează, cât 

şi comunităţilor locale. Deşi este destul de greu de măsurat, iar de cele mai multe ori 

rezultatele sunt greu de observat pe termen scurt, turismul este unul dintre puţinele sectoare 

economice prin care se poate realiza dezvoltarea durabilă a acestor zone. Contribuția pe care 

această formă de turism o poate avea la nivelul comunităților locale este unanim acceptată la 

nivel mondial. Prin rezoluția ONU din data de 21 decembrie 2012, "Promovarea 

ecoturismului pentru eradicarea sărăciei și protecția mediului", se solicită membrilor să 

adopte politici care să promoveze ecoturismul, subliniind "impactul pozitiv asupra generării 

de venituri, creării de locuri de muncă și educației, și, astfel, pentru lupta împotriva 

sărăciei". Rezoluția recunoaște în continuare că "ecoturismul creează oportunități 

semnificative pentru conservarea, protecția și utilizarea durabilă a biodiversității și a ariilor  

naturale  prin  încurajarea  deopotrivă  a  comunităților  gazdă  și  a  turiștilor  pentru 

conservarea și respectarea patrimoniului natural și cultural"18. 

Conform Stratgeiei Naționale de Dezvoltare a ecoturismului în România, 2017-2026 

dezvoltarea activităţilor ecoturistice în cadrul comunităţilor locale şi în cadrul ariilor naturale 

protejate implică o serie de beneficii socio-economice, respectiv: 

- generează apariţia locurilor de muncă pe plan local (direct în sectorul turistic sau în 

sectoarele conexe). Prin creșterea veniturilor și a standardelor de viață pentru populația locală, 

generațiile tinere sunt încurajate să rămână în cadrul comunității; 

 
17 http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-na%C5%A3ional%C4%83-de-dezvoltare-a- 

ecoturismului-%C3%AEn-Rom%C3%A2nia-context-viziune-%C5%9Fi-obiective-2017-2026.pdf pag. 12 
18 http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-na%C5%A3ional%C4%83-de-dezvoltare-a- 
ecoturismului-%C3%AEn-Rom%C3%A2nia-context-viziune-%C5%9Fi-obiective-2017-2026.pdf pag. 5 
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- stimulează economia  locală prin  dezvoltarea  infrastructurii  şi  a serviciilor  turistice 

(servicii de cazare, alimentaţie, transport, facilităţi recreative, produse meşteşugăreşti şi 

servicii de ghidaj, suveniruri); 

- stimulează economia rurală prin crearea sau creşterea cererii de produse agricole 

necesare asigurării serviciilor turistice; 

- impulsionează dezvoltarea infrastructurii, fapt ce aduce beneficii în egală măsură şi 

populaţiei locale; 

- stimulează dezvoltarea regiunilor periferice prin inserţii de capital; 

- stimulează îmbunătăţirea relaţiilor interculturale dintr-o regiune. Adesea turiştii 

caută să cunoască tradiţiile şi obiceiurile specifice unei regiuni etnografice, iar comunitatea 

gazdă este astfel stimulată să revigoreze tradiţiile populare; 

-   în   condiţiile   unei   dezvoltări   normale,   turismul   poate   duce   la   autofinanţarea 

mecanismelor dezvoltării de care pot beneficia administratorii ariilor naturale protejate ca 

instrument pentru conservarea acestora; 

- sprijină activităţile de conservare, prin convingerea guvernelor şi a publicului asupra 

importanţei arealelor naturale19. 

Dezvoltarea ecoturismului este derulată de-a lungul complexului carstic Runcu – 

Bâlta, care cuprinde sectoare de chei, peșteri, avenuri, izbucuri, ponoruri, platoruri de o 

deosebită frumusețe peisagistică. La toate acestea se adauga și Pădurea Răchițeaua. 

4. Speoturismul este favorizat de prezența complexului Carstic Cheile Sohodolului 

și a numeroaselor forme de relief carstic. În zona, speoturismul poate fi practicat și în Cheile  

Galbenului, unde cele mai  importante  formațiuni  sunt  Peștera  Muierilor  și  peșterile  de  

la  Baia  de  Fier  (Peșterile Pârcălabului, Iedului și Corbului), Cheile Oltețului (Peștera 

Polovragi) și peșterile de pe raza orașului Tismana. 

5. Turismul de evenimente: Sărbătorile Dealului, Întâlnirea de pe Dealul Viilor, 

Festivalul Folcloric Maria Apostol, Sărbătoarea Florii de Tei, Sărbătoarea Nucului, 

Sărbătorile Muntelui, Sărbătoarea Castanului, Festivalul Internațional de Creație Umoristică 

Ion Cănăvoiu și Salonul Internațional de Caricatură. La acestea se adaugă cu precădere 

evenimentele organizate în Municipiul Târgu Jiu și orașul Tismana. 

6.  Turismul  de  aventură:  sporturi  de  iarnă;  speologie  –  escalada  –  alpinism; 

cicloturism, tiroliana, bungee jumping, rafting. Se remarcă în special competițiile de alpinism 

 
19 http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-na%C5%A3ional%C4%83-de-dezvoltare-a- 
ecoturismului-%C3%AEn-Rom%C3%A2nia-context-viziune-%C5%9Fi-obiective-2017-2026.pdf p. 6 
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(Sohodol Climb) și off-road (Cupa X3M Off Road Runcu, 100 Tracks Runcu). 

 

2.1. Obiective turistice – Runcu și zona submontană a județului Gorj 
 

Cheile Sohodolului 

Cheile Sohodolului reprezinta unul dintre cele mai impresionante peisaje carstice din 

Romania, peisaj intins pe aproximativ 12 kilometri in interiorul Muntilor Vâlcan, intre 

localitatea Runcu si Poiana Contului. Sunt cunoscute si pentru faptul ca aici s-au filmat 

numeroase scene din filmul Trandafirul Galben, avandu-l in centrul actiunii pe ineditul personaj 

Margelatu. Astăzi cheile sunt strabatute de drumul judetean care face legatura, peste munte, cu 

zona Valea de Pesti din bazinul Jiului de Vest. De-a lungul traseului (de preferat pedestru) pot 

fi admirate in detaliu diverse etape de evolutie ale cheilor, cu pesteri, grote, marmite, tunele 

prin care se strecoara apa. 

 
Sursa foto: hailabord.ro 

 

Cheile Sohodolului se află la limita nordică a județului Gorj cu județul Hunedoara, în 

Munții Vâlcan (o grupare ce aparține lanțului montan Retezat-Godeanu din Carpații 

Meridionali), în partea nordică a satului Runcu. 

Accesul se face din Drumul National 67D ce leaga municipiul Targu Jiu de orasul Baia 

de Arama, urmarind indicatoarele din zona. Drumul este bine amenajat pe intinderea cheilor si 

poate fi parcurs cu masina, cu bicicleta sau cu piciorul. 
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Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 350 hectare a fost declarată arie protejată 

prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 și reprezintă o zonă de chei săpate în calcare cretacice de 

apele pârâului Sohodol, cu forme diversificate de relief (doline, canioane, lapiezuri, avene, 

peșteri, abrupruri stâncoase), cu floră și faună specifică Meridionalilor. 

Zona Vaii Sohodolului este o importantă rezervatie floristica care adăpostește  are o 

mare bogatie de specii de plante, unele dintre ele fiind rare in flora tarii noastre. S-a constatat 

ca pe o suprafata relativ mica de circa 150.000-200.000 mp se afla 345 specii de plante 

vasculare care apartin unui numar de 71 familii. Numarul mare de plante vasculare pe un 

teritoriu atat de restrans se explica atat prin conditiile geomorfologice cat si prin conditiile 

pedoclimatice. 

Formatiunile cele mai interesante sunt cele sapate de apa sau vant in calcar: Narile, 

Cuptorul, Pestera Garla Vacii, Inelul. Alte obiective care nu trebuie ratate in Cheile Sohodolului 

sunt Pestera Popii, unde au fost descoperite picturi rupestre cu forme antropomorfe de culoare 

neagra, aflata la intrarea in chei; Pestera Narii reprezinta un fenomen natural destul de rar, fiind 

formata din doua galerii cu o lungime de aproximativ 70 de metri fiecare. 

Cheile Sohodolului reprezintă o zonă de chei săpate în calcare cretacice de apele 

pârâului Sohodol, cu forme diversificate de relief (doline, canioane, lapiezuri, avene, peșteri, 

abrupturi stâncoase), cu floră și faună specifică Meridionalilor, totul la superlativ. Nările, 

Fusteica, Inelul, Peștera Popii (cu picturi rupestre), Peștera Gârla Vacii sunt niște repere 

impresionante ale acestei zone. În zonă se practică alpinismul și sunt 120 de trasee special 

amenajate de cățărare. Aici se găsesc peste 300 de specii de plante specifice acestor locuri, 

inclusiv castani seculari plantați înainte de anul 1859. Temeperatura este constant mai mică cu 

vreo zece grade decât înainte de chei, pentru că stâncile înalte nu lasă soarele să pătrundă, iar 

apa Sohodol, mereu iute și multă ține răcoare și vântură aerul. 

La chei ajungi pe șoseaua care leagă orașul Târgul Jiu de Mănăstirea Tismana. Undeva, 

la dreapta, se face un drum asfaltat care duce în vârful munților Vâlcan. Pe drumul acesta se 

trece prin Cheile Sohodolului, poate unele dintre cele mai frumoase chei din țară, un ansamblu 

de stânci uriașe și fenomene carstice remarcabile. 

Foarte strict la Cheile Sohodolului ajungi pe DN 67D, iar după ce treci de Târgu Jiu, pe 

podul de peste râul Jiu, în trei kilometri dai de intersecția cu DN672C, iar un indicator la dreapta 

te trimite spre comuna Runcu, la 16 kilometri distanță. Când ieși din comuna Runcu intri în 

Cheile Sohodolului iar formațiunile muntoase care străjuiesc pe stânga și pe dreapta îți dau 

senzația că intri într-un canion. La intrarea în Chei este Peștera Popii. După ce parcurgi câțiva 

kilometri, din cei zece cât au cheile, pe partea stângă, observăm o grotă, la câțiva metri înălțime, 
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iar pe marginea drumului o biserică în miniatură. Mai sus, pe drumul ce șerpuiește printre stânci 

înalte cât două-trei blocuri la un loc, după o curbă, zărim niște grote mari prin care se scurge 

apa limpede a râului Sohodol. Sunt „Nările”, denumite așa după zgomotul pe care îl face apa 

când trece prin ele. Galeriile au 70 de metri lungime. 

Pe partea 

opusă a văii este o 

gaură în vârf de 

munte, ca un inel. 

Este „Inelul de 

Piatră” sau „Inelul 

Doamnei”. 

Localnicii îi mai 

spun și „Inelul 

Miresei”. O 

legendă populară 

spune că acolo se 

întâlneau tinerii care se iubeau pe ascuns, fără voia părinților. Altă legendă denumește stânca 

găurită „Inelul dracului” și spune că cine va vedea unde cade raza de soare ce trece prin inel 

este cel ales să descopere comoara dacică ascunsă acolo unde raza atinge pământul.Cheile 

Sohodolului este una din zonele care se poate făli cu o excepțională biodiversitate. Aici 

cuibăresc fluturașul de stâncă și lăstunul de stâncă, două specii protejate și peste 300 de specii 

de plante. Aici vezi garofița de stâncă, sămânța soarelui, spânzul purpuriu, struțișor și castani 

seculari, dar și vipera cu corn și scorpionul carpatin. 

 

Pe timpul verii, Cheile Sohodolului sunt împânzite de corturi, mai ales în weekend-uri. 

Apa curată a Sohodolului şi munţii care se înalţă semeţi sunt ingredientele principale care 

determină pe mulţi iubitori de natură să aleagă aceste locuri. Dacă ai noroc de vreme însorită, 

poţi fotografia peisaje impresionante. 
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Casa memorială Maria Apostol 

In centrul Comunei  Runcu, vis-a-vis de 

Caminul cultural din localitate, se gaseste Casa 

Memoriala “Maria Apostol”. Ridicata in cinstea 

marii soliste de muzica populara, cladirea 

adaposteste lucruri personale, obiecte traditionale 

din zona Gorjului dar si trofeul castigat de aceasta 

la concursul “Floarea din gradina”.  

Maria Apostol a debutat în muzică la frageda vârstă de 5 ani, pe scena Căminului 

cultural Runcu. Până la 14 ani a obţinut numai locul întâi la toate concursurile ţinute în judeţ. 

La 16 ani, în tabăra de copii de la Năvodari, a obţinut locul întâi pe ţară din 600 de concurenţi. 

În anul 1973, la doar 19 ani, fiind încă elevă la Liceul Peştişani, într-o emisiune televizată în 

direct şi moderată de faimosul profesor Mihai Florea, Maria Apostol a obţinut Trofeul „Floarea 

din grădină”, cea mai înaltă distincţie naţională acordată unui tânăr artist. Din toamna anului 

1973 şi până în anul 1990 a activat la Ansamblul Artistic „Rapsodia Română” din Bucureşti, 

avându-i colegi pe Aneta Stan, Elena Merişoreanu, Gheorghe Turda sau Nelu Bălăşoiu. 

Repertoriul Mariei Apostol conţine peste 200 de cântece de mare sensibilitate artistică. Mai 

mult decât atât, ea a cântat cu mult succes pe scenele din Polonia, Anglia, Franţa, Germania, 

Italia, Grecia, Israel, Rusia, Iugoslavia, Cehoslovacia, Austria, Ungaria şi Bulgaria. Maria 

Apostol, şi-a luat zborul spre împărăţia cerească, după o scurtă, dar grea suferinţă, în căsuţa 

părintească, de sub poale de munte, de la Runcu. 

 

Cascada Toaia Dracilor 

Cascada „Toaia Dracilor” este situată în dosul Pleşei (culmea muntoasa care vegheaza 

asupra comunei )şi are atât o poveste înfricoşătoare cât şi un peisaj extraordinar. Aspectul 

fermecator al apei de culoare albastru-verzui, te vrajeste si te atrage sa incerci o “scalda”. Cel 

mai interesant este punctul in care apa intra sub munte cu un zgomot asurzitor, ca un vuiet ce 

se aude in departare. 
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Legenda 

Cascadei „Toaia 

Dracilor”, vine din 

urmă, transmisă din 

tată în fiu, până în 

zilele noastre. Se 

spune că oamenii 

care treceau prin 

zonă au observat la 

miezul nopţii o 

grămadă de draci care se scăldau şi apoi dansau la foc, pe marginea cascadei. De atunci i s-a 

spus  „Toaia Dracilor”  şi aşa i-a rămas numele până în ziua de azi. Deşi peisajul oferit de zona 

în care se află cascada este mirific, locul este greu accesibil si necesita pregatire fizica sau 

mijloace de transport off-road. 

Aceasta cascada este prima dintr-un lant de sapte caderi de apa situate in spatele varfului 

Plesa, paralel cu creasta. Canionul  format de ape in timp este de o frumusete greu de egalat si 

este dificil de traversat datorita diferentelor de nivel din dreptul cascadelor ( intre 5 si 40 de 

metri ). Pentru cei pasionati si antrenati aceasta zona poate constitui o provocare deosebita. 

 

Izbucul Jaleșului 

In drumul spre Cheile Sohodolului, turistul avizat trebuie sa caute si Izbucul Jalesului. 

Poate fi gasit usor daca sunt intrebati localnicii, punctul de reper fiind biserica satului Runcu. 

Vorbim de fapt despre izvorul raului Jales, unul dintre afluentii de dreapta ai raului Tismana. 

Inedit la acest izvor este faptul ca se afla la baza unui perete inalt de calcar, iar apa izvoraste cu 

putere “bolborosind” si recirculand nisipul adunat in timp. Apa este de o culoare albastra-

verzuie  si racoarea din jurul izbucului in timpul verii, te invita sa zabovesti cat mai mult si sa 

privesti jocul pestisorilor in Jales. 

  Accesul se face pe o poteca, izvorul gasindu-se in livada unor localnici. Nu va faceti 

probleme, accesul nu este restrictionat iar runcanii sunt oricand bucurosi de oaspeti. 
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Competitii de Off-road 

Pentru un necunoscator, off-road inseamna o “masina” prin padure. In realitate si pentru 

pasionati, reprezinta o activitate ce cladeste si intareste caractere. De asemenea, vorbim despre   

o metoda excelenta de a te elibera de stres si de a petrece timp in natura. 

 

Ce poate fi mai relaxant decat sa te trezesti dimineata intr-o pensiune din comuna, sa 

deschizi geamul si sa inspiri cu putere aer de munte. Dupa ce servesti in fuga, un mic dejun cu 

produse locale, trezesti calutii de sub capota cu o rasucire de cheie si la drum pe muntii din 

zona. 

Comuna Runcu a fost inzestrata de Dumnezeu cu minunate locuri si trasee de off-road. 

Poate unul dintre cele mai frumoase este cel care porneste din satul Runcu, strapunge Cheile 

Sohodolului ( https://runcugorj.ro/cheile-sohodolului/ ) si traverseaza muntii spre Valea de 

Pesti (Judetul Hunedoara). 

Alte provocari, pot fi descoperite in urmatoarele zone: 

– Valea Mare 

– Valea Baltii 

– Valea Batrana 

– Valea Tanara 

– Valea Susenilor 
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Mănăstirea Tismana 

 Mănăstirea Tismana este cel mai vechi așezământ monahal din Țara Românească 

(Oltenia), aflat pe 

teritoriul orașului 

Tismana din județul 

Gorj, la 36 km de 

orașul Târgu-Jiu și 27 

de km de comuna 

Runcu. Mănăstirea 

Tismana este așezată 

pe un vârf de stâncă, 

pe muntele Stârmina, 

înconjurată de culmi împădurite și stâncoase, lângă gura Peșterii Sfântului Nicodim și de sub 

ale cărei ziduri izvorăște apa, rostogolindu-se în cascadă, cu o cădere de cca 40 m în râul 

Tismana. Celebrul călător – diaconul Paul de Alep, împreună cu Patriarhul Macarie al 

Antiohiei, au vizitat mănăstirea Tismana în iulie 1657 și menționează în cartea sa, scrisă în 

limba arabă, „Note de călătorie”, printre altele: "În adevăr, ea nu mai are seamăn nici în această 

țară, nici în alta, prin frumusețea locului și a așezării, prin mulțimea apelor sale și întărirea pe 

care o are, ajutată și de ocrotirea zidurilor sale înconjurătoare.” Ctitorul mănăstirii este Cuviosul 

Nicodim cel Sfințit de la Tismana (1310–1406) – lui îi aparține alegerea a arhitecturii și a 

decorațiunilor acesteia. Construcția din zid a fost realizată cu sprijinul material al domnitorilor 

Basarabi: Radu I (1377–1383) și fiii acestuia Dan I (1383–1386) și Mircea cel Bătrân (1386–

1418). Cuviosul Nicodim a înființat la Tismana prima școală din țară de caligrafi și copiști de 

cărți bisericești în diverse limbi. Tot aici a funcționat prima școală de călugări învățați dintre 

care se recrutau viitorii episcopi, mitropoliți, dieci pentru cancelariile domnești și boierești. Aici 

s-au păstrat cele mai vechi documente începând cu sec. al XIV-lea care au pus bazele 

istoriografiei românești. Obiecte foarte valoroase au fost duse în Primul Război Mondial la 

Moscova spre păstrare. În anul 1406 a avut loc la Mănăstirea Tismana întâlnirea lui Mircea cel 

Bătrân cu regele austro-ungar Sigismund de Luxemburg în încercarea unei alianțe împotriva 

turcilor, prezent fiind și Cuviinciosul Nicodim. În 1458 mănăstirea l-a găzduit pe Vlad Țepeș, 

și tot aici s-a ascuns Neagoe Basarab de teama lui Mihnea cel Rău. Ulterior a fost distrusă de 

un incendiu și rezidită în 1542. La 12 mai 1818 Ioan Gheorghe Caragea a orânduit spre paza 

mănăstirii 26 panduri. Mănăstirea Tismana a fost locul unde Tudor Vladimirescu a organizat 

revolta sa antifanariotă. Aici, el a lansat Proclamația de la Padeș din 22 ianuarie. Tot Tudor 
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Vladimirescu a întărit garnizoana mănăstirii. La Tismana, picturi murale cu o valoare artistică 

deosebită, executate de Dobromir cel Tânăr din Târgoviște, în 1564, împodobesc pronaosul; 

din 1732, executate de echipa Ranite Grigorie, în naos, repictată în frescă de Dumitru Diaconu, 

în 1766; aici s-a nevoit și înduhovnicit Cuviosul Nicodim de la Tismana (1406), de neam valah. 

Actuala biserică este o construcție mult schimbată din anul 1855, clădită în stil romanic, cu 

elemente de decorație neogotică.  

Tezaurul Mănăstirii Tismana a fost deosebit de mare, dar stricăciunile aduse mănăstirii 

de veacuri a făcut să se piardă. O parte din obiectele de valoare păstrate se găsesc la Muzeul de 

Artă al României. Muzeul Mănăstirii are o bogată colecție de picturi murale (provenite din 

pronaos, pictura din 1766), icoane vechi pe lemn, obiecte de cult, cărți vechi, veșminte, ușile 

vechi ale bisericii (1782) și altele. În biserică se găsește o raclă de argint, executată de artistul 

plastic Gheorghe Stoica din București în 1980, care conține trei părticele de Sfinte Moaște: de 

la Sfântul Nicodim degetul arătător de la mâna dreaptă și crucea de plumb ce o purta la gât, de 

la Sfântul Ignatie Teoforul și Sfântul Ioan Gură de Aur. Biserica Mănăstirii Tismana își etalează 

statutul de „monument de artă” prin tot ceea ce reprezintă și există în ea: catapeteasma din stejar 

executată în 1766 în stil post-brâncovenesc cu ornamente florale, suflată în aur, cu icoanele 

împărătești (1844); iconostasul mic sculptat în lemn de tei, aurit, executat de Ghenadie monahul 

(1741-1742); stranele (tetrapoadele) sculptate de călugări în anul 1731 și 1735; policandrul 

mare din alamă lustruită din secolul XIX; toaca metalică de forma vulturului bicefal – stema 

domnitorilor Basarabi, deosebit de valoroasă, și altele. 

Tezaurul Bancii Naționale a României a fost ascuns la Mănăstirea Tismana spre sfârșitul 

celui de-al doilea război mondial. Încă din luna iulie 1944, guvernatorul Băncii Naționale a 

României Constantin Angelescu (economist) luase măsuri ca să se transporte și să se depoziteze 

aurul BNR la Mănăstirea Tismana, datorită contraofensivei sovietice care ajunsese în 

Basarabia, teritoriu românesc. Mai întâi a fost ascuns în una din pivnițele din subsol. 

Considerându-se loc nesigur, s-a amenajat un spațiu în Peștera Mănăstirii, în ciuda 

evenimentelor de după 23 august 1944 când sovieticii instituiseră o supraveghere cruntă asupra 

întregii țări. În zilele de 14-16 septembrie 1944 acțiunea se terminase în cel mai mare secret, 

iar în grota a doua au fost depozitate: 

• Monezi: 1641 casete în greutate brută de 82.742,560 kg, din care 67.575,60258 

kg aur; 

• Lingouri tip internațional: 1372 casete în greutate brută de 73.495,575 kg, din 

care 67.761,31306 kg aur; 
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• Lingouri tip standard: 1022 casete în greutate brută de 56.007,170 kg, din care 

54.337,07480 kg aur. 

• Total general: 4035 casete în greutate brută de 212.245,305 kg, din care 

189.673,99044 kg aur. 

Pe lângă depozitul BNR mai fuseseră ascunse și 51 casete de aur polonez, în greutate 

brută de 3.057,450 kg. Era o parte din aurul pe care polonezii (cu care ne învecinam) ni-l lăsase 

în păstrare, înainte de invadarea lor, în 1939, de către nemți. Cealaltă parte a tezaurului polonez 

fusese transportată direct în străinătate, via Constanța - România. 

 

Casa memorială Constantin Brâncuși 

 Casa memorială Constantin Brâncuși este un muzeu județean care se află în localitatea 

sa natală, satul Hobița, din comuna Peștișani, județul Gorj. Este clasificată ca monument istoric, 

cu cod LMI GJ-IV-m-B-

09494, sub denumirea de 

Casa-Muzeu „Constantin 

Brâncuși”. 

Din pridvor se 

intră în cele trei încăperi 

ale casei: odaia de dormit, 

cunia și celarul. Cunia e 

bucătăria, locul unde era 

vatra cu corlată, unde se 

gătea mâncarea și unde se 

adunau la masă toți ai casei. Celarul e cămara și e singura încăpere care nu are tavanul drept. 

De aici se poate urca în pod. 

Casa este compusă din două odăi (vatră, sobă) și o cămară (celar). Îmbinările bârnelor 

sunt ascunse sub undrelele (stenapi) decorate pe motivul „frânghiei” și al „dintelui de lup”. În 

torsadă sunt sculptați stâlpii prispei, fie pe toată înălțimea fie în două registre separate prin inele 

în zig-zag. Ușa cămării reprezintă un tip tradițional, nu numai pentru sudul munților, dar și 

pentru sate transilvănene. 

Este monument de arhitectură populară de la sfârșitul secolului al XIX-lea și a fost 

restaurată în 1971, la înființarea muzeului. Colecția muzeului cuprinde fotografii, albume, 

documente, cărți, scrisori care reflectă momente din viața și activitatea lui Constantin Brâncuși. 

Este prezentat mobilier original de interior țărănesc de la începutul secolului al XX-lea. 
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Ansamblul sculptural al lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu 

Ansamblul sculptural al lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu, cunoscut și sub numele 

de Ansamblul monumental „Calea Eroilor” de la Târgu Jiu, este un omagiu adus eroilor căzuți 

în timpul Primului Război Mondial, proiectat și construit de Constantin Brâncuși. Cele patru 

componente sculpturale — Masa tăcerii, Aleea scaunelor, Poarta sărutului și Coloana fără 

sfârșit — sunt dispuse pe aceeași axă, orientată de la apus spre răsărit, cu o lungime de 1275 m. 

Realizarea monumentului „Calea Eroilor“ se datorează în bună parte soției primului 

ministru Gheorghe Tătărescu, Arethia Tătărescu. 

Masa tăcerii, lucrată în calcar, reprezintă masa dinaintea confruntării cu bătălia la care 

urmează să participe combatanții. Timpul este dispus în clepsidrele-scaune care-l măsoară. 

Totul decurge în tăcere (cod LMI GJ-III-m-A-09465.03). 

Aleea scaunelor, compusă din două bănci de piatră (cod LMI GJ-III-m-A-09465.04) și 

30 scaune din piatră (cod LMI GJ-III-m-A-09465.05), pătrate (în formă de clepsidră) dispuse 

de o parte și de alta a aleii în grupuri de câte trei, fac legătura între grupul Mesei tăcerii și Poarta 

sărutului, situată spre est, la intrarea în parc. Realizată între 1937-1938. 

Poarta sărutului, construită din travertin, este poarta prin care se face trecerea spre o altă 

viață. Motivul sărutului, prezent pe stâlpii porții, ar putea fi interpretat și ca ochii care privesc 

spre interior (cod LMI GJ-III-m-A-09465.02). 

 

Coloana fără sfârșit, sau a „sacrificiului infinit”, considerată de către Sydnei Geist 

punctul de vârf al artei moderne, reprezintă un adevărat „testament spiritual” al artistului, un 

adevărat axis mundi, menit parcă să sprijine în veșnicie bolta cerului. Înaltă de 29,33 m, este 

constituită din 16 module (potrivit specialiștilor,[cine?] sunt 15 întregi și încă unul amplasat 

jumătate jos, respectiv jumătate sus) romboidale din fontă (cod LMI GJ-III-m-A-09465.01). 

Ansamblul a fost inaugurat la data de 27 octombrie 1938. 

Din Calea Eroilor, în afară de sculpturile lui Brâncuși, face parte și biserica Sfinții 

Apostoli Petru și Pavel, inaugurată pe data de 7 noiembrie 1937, la aceeași dată cu Poarta 

Sărutului. Biserica se află pe axul Căii Eroilor, realizând o legătură între elementele 

ansamblului sculptural. A fost ridicată între 1927 și 1938 pe locul unei alte biserici ce data din 

anul 1777. Arhitecți au fost Ion Antonescu, Anghel Păunescu și Iulius Doppellreiter, iar pictura 

în stil neobizantin a fost executata în frescă de pictorul Iosif Keber. Este înscrisă în Lista 

monumentelor istorice din județul Gorj cu cod LMI GJ-II-m-B-09171 
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În epoca zisă a realismului socialist, Brâncuși a fost contestat ca unul din reprezentanții 

formalismului burghez cosmopolit. Abia în 1964 a fost „redescoperit” în România ca un geniu 

național și, în consecință, ansamblul de la Târgu-Jiu a putut fi amenajat și îngrijit, după ce fusese 

lăsat în paragină un sfert de veac. 

 

Muzeul Arhitecturii Populare Curtisoara 

Curtişoara localitate situată la numai 10 km nord de Târgu-Jiu, capitala judeţului Gorj, 

pe partea dreapta a şoselei naţionale care beneficiind şi de amplasarea într-un cadru natural de 

excepţie care reproduce la scara mai mică aproape toate formele de relief, muzeul cu o suprafaţa 

de cca. 13 ha s-a coagulat în jurul unei parţi a domeniului familiei Cornoiu, moştenitoarea culei 

construită la începutul secolului al XVIII-lea, actualmente cea mai mare şi mai bine păstrata 

construcţie de acest tip din Oltenia. Inaugurată în anul 1975 muzeul şi-a îmbogăţit permanent 

colecţia de patrimoniu constituind un sprijin important pentru cei interesaţi de lumea satului în 

general şi de cultura populara gorjenească, în special. În acest cadru cele doua biserici: prima o 

ctitorie a Balasei Cornoiu de la 1821 cu hramul Sf. Ioan Botezatorul, a doua aparţinând familiei 

Tătărescu, strămutate în anul 2002 de la Poiana Rovinari, precum şi fântâna Sf. Arhangheli 

(1896) sunt cele mai bune modele pentru a înţelege relaţia privilegiată a familiilor romaneşti de 

neam cu Dumnezeu. Această virtute a înnobilat şi ţăranul care prin ingeniozitatea sa probată de 

gospodăriile strămutate aici din (secolele XVIII-XX), s-a transformat în izvor al inspiraţiei 

brâncuşiene. Toate acestea, şoapta frunzelor arborilor seculari sau murmurul unui izvor şi multe 

altele transforma vizitatorul din simplu observator în participant la ceea ce se poate numi: viata 

satului. şerpuieşte către Valea Jiului, comună bogată, care îşi află numele în negura evului 

mediu, fiind probabil reşedinţa unei autorităţi locale, găzduieşte în zilele noastre Muzeul 

arhitecturii populare din Gorj. 

Infiintat in anul 1975, Muzeul Arhitecturii Populare Curtisoara cuprinde un numar mare 

de obiective care surprind modul de viata al gorjenilor de-a lungul timpului. El a fost construit 

in jurul ansamblului format din Cula Cornoiu si celelalte edificii ridicate de familiile care l-au 

stapanit.Potrivit arhitectului Andrei Panoiu, initial a existat ideea amenajarii unui muzeu in aer 

liber si amplasarii acestuia la Poiana Narciselor de la Preajba. Ulterior, in urma analizei 

profunde a situatiei si in contextul motivant al existentei ansamblului de la Curtisoara format 

din cula, conac si biserica cu hramul Sf. Ioan Botezatorul s-a hotarat realizarea acestui important 

demers pentru cultura gorjeneasca si nu numai atat, in spatiul in care se afla si in prezent. Astfel, 

datorita, in principal, eforturilor depuse de doamna Elena Udriste, directorul de atunci al 

Muzeului Stefulescu, s-a inaugurat in august 1975 Muzeul Arhitecturii Populare de la 
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Curtisoara. Extins pe o suprafata de peste 10 ha, beneficiind de cea mai fericita amplasare, 

muzeul s-a imbogatit permanent, cuprinzand peste 30 de obiective. 

In afara monumentelor existente deja, pe care le-am mentionat anterior, toate celelalte 

sunt constructii care, printr-o munca asidua, au fost identificate pe teren, studiate, dezasamblate, 

transportate si refacute, pentru a prinde viata in incinta muzeului, printr-o dispunere armonioasa 

executata in baza unui plan general, laborios, de amenajare peisagistica.Nu poate scapa atentiei 

noastre priceperea mesterului popular care a stiut sa imbine intr-o forma desavarsita utilul cu 

placutul, prin decenta proportiilor, prin varietatea ornamenticii de bun gust, uneori de inspiratie 

mitico-religioasa (soarele, sarpele, paunul s. a.) prin modalitatea de utilizare a materialului de 

constructie, in speta lemnul, care induce de la sine respectul fata de natura. Toate acestea sunt 

numai cateva dintre elementele definitorii ale unei filosofii de viata obtinuta in urma unei 

experiente acumulate din cele mai vechi timpuri si care in prezent, din pacate, pare desueta. 

 

Stațiunea montană Rânca 

 

 

Pentru descoperirea zonei, Primăria comunei Runcu pune la dispoziția oaspeților 

comunei un consilier turistic gratuit, 24/24 H. 

 

 

2.2. Factori naturali de cură 
 

Factori naturali climatici (de cura) 

Potențialul climatic al zonei turistice Runcu și împrejurimilor e caracterizat printr-un 

specific montan și submontan, cu aer curat, puternic ionizat, lipsit de praf și alergeni și un 

bioclimat tonic și stimulent, un bioclimat sedativ de crutare, recomandat pentru odihnă, 

recreere și repunere în formă a organismului, bogat și în radiații ultraviolete, este o alta nota 

distinctivă a zonei. 

2.3. Bioclimatul zonei 
 

Resurse turistice naturale 
Cadrul natural în care se regăseşte comuna runcu și satele aparținătoare, se înscrie în 

tabloul potenţialului turistic cu o mare complexitate, diversitate şi atractivitate peisagistică, 

aceasta reflectându-se în structura şi valoarea acestuia. 
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Valoarea  peisagistică  şi   atractivitatea  locurilor  sunt   date  de   structura   geologică 

manifestată  prin  formele  de  relief  montan  şi  submontan,  diferite  ca  înfăţişare  (văi  

înguste, versanţi abrupţi) de reţeaua hidrografică şi de învelişul forestier care ocupă o mare 

parte din suprafaţă. 

 
 

Plecând de la peisajele montane existente, de la formațiunile carstice, zona 

administrată de Comuna Runcu prezintă un potențial turistic nevalorificat la maxim, la care se 

adaugă un bioclimat favorabil, unde asemenea zonelor montane, aerul este curat, puternic 

ionizat şi ozonat, în zona neexistând surse de polure a aerului. 

În acest areal există un bioclimat tonic montan şi unul de cruţare, sedativ specific ariei 

deluroase, amândouă favorabile practicării turismului pe tot parcursul anului. 

Existenţa unor importante areale împădurite ce deţin un fond cinegetic deosebit de 

valoros pentru practicarea vânătorii sportive completează potenţialul turistic natural al zonei. 

Resursele climatice şi bioclimatice au o tot mai mare importanţă în dezvoltarea 

turismului pe teritoriul României şi nu numai. Cunoaşterea acestor tipuri de resurse determină 

valorificarea lor în promovarea turismului de agrement, de recreere sau de odihnă. Climatul 

regiunii este temperat contiental moderat. 

Iarna, în special apar mase de aer umede şi calde de origine mediteraneeană şi oceanică, 
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ceea ce face ca acest anotimp al anului să fie mai blând. În acest anotimp sunt prezente cantităţi 

mai mari de precipitaţii lichide: lapoviţă, cu ninsori şi fenomene de îngheţ mai puţin frecvente 

şi intense. 

Temperatura medie anuală variază de la 11,2°C în punctul extrem sudic (oraşul 

Corabia) la 9,8°C în partea de nord a regiunii. Temperatur prezintă şi scăderi, sub 0 grade, mai 

ales în arealul montan al regiunii. Fenomene de risc climatic sunt viscolele dinspre est, vest si 

nord-vest. Manifestarea cu intensitate a fenomenelor meteo-climatice determină pagube pentru 

unele sectoare economice, punând uneori în pericol bunurile şi viaţa oamenilor.. 

Precipitaţiile ce cad anual variază de la 1200 mm în zona montană până la 500-600 

mm în sudul regiunii. Stratul de zăpadă are o repartiţie neuniformă, în zona montană înaltă 

la peste 1500 - 1600 m durează 180-200 zile (Parâng, Vâlcan, Godeanu) iar grosimea lui 

poate atinge în zonele adăpostite 7-8 m. În zona munţilor mijlocii durata acesta se menține 

timp de 140-150 zile, acest termen ajungând până în zona de podiş la 60-80 zile/an. Acest 

lucru poate permite dezvoltarea sporturilor de iarnă. În anumite zone sezonul turistic de iarnă 

poate dura din decembrie până în aprilie. 

Direcţia vânturilor este orientată de-a lungul Văii Jiului şi a Oltului (nord-sud). 

Vânturile dominante, pe culmile înalte sunt cele de nord-vest, iar în zonele depresionare se 

face simţită prezenţa maselor de aer din sud şi sud-est de origine tropicală. Existenţa 

foehnului pe versanţii sudici ai munţilor produce în condiţiile unor temperaturi de 0 grade 

C, declanşarea avalanşelor. În depresiunile deluroase climatul este de adăpost, calmul 

atmosferic fiind predominant. Evenimentele  climatice,  în  special  cele  catalogate  ca  fiind  

extreme,  au  ridicat  numeroase întrebări şi au atras atenţia în ultima perioadă, deoarece este 

o certitudine faptul că societatea, în general, şi ţările în curs de dezvoltare, în particular, se 

confruntă cu o vulnerabilitate crescută impusă de schimbarea climei, efectele acestora 

având un impact în derularea actului turistic. (Esterling et al. 1997, 2000; Kunkel et al. 

1999, Mazilu, 2008,2009). (sursa: Studiu privind dezvoltarea turismului- Sud Vest Oltenia). 

Nu  există  niciun  dubiu  asupra  faptului  că  schimbările  climatice  globale  au  

indus schimbări semnificative în multe privinţe (alimentarea cu apă, producţia agricolă, 

dezvoltarea aşezărilor  umane,  incidenţa  diverselor  maladii),  mai  ales  în  ceea  ce  priveşte  

evenimentele climatice extreme, toate la rândul lor cu repercusiuni asupra turismului. 

Staţiunile din regiunile montane sunt amplasate de regulă tot în culoare depresionare 

sau în depresiuni, unde chiar dacă se produc frecvente inversiuni termice, apare climatul de 

adăpost oferit de munţii înconjurători (frecvenţă mai mare a calmului atmosferic). 
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Staţiunile turistice aflate la altitudini mai mari au urmărit menţinerea unui număr mai mare de 

zile a stratului de zăpadă, favorabil sporturilor de iarnă (de exemplu, Straja – 1380 m, Rânca 

1600m). Cu cât altitudinea este mai mare, cu atât numărul mediu sezonier de zile cu strat 

de zăpadă este mai mare. De asemenea, în astfel de staţiuni turistice aerul este puternic ionizat 

şi ozonat. 

Condiţiile climatice trebuie cunoscute de către operatorii turistici pentru a putea fi 

susţinută viabilitatea sectorului turistic, generându-se beneficii economico-sociale 

comunităţilor locale şi îmbunătățindu-se experienţa de viaţă a turiştilor. 

Climatul devine extrem de important acolo unde există fenomene de categoria 

riscurilor şi hazardelor naturale (uragane, inundaţii) a căror periodicitate nu poate fi prevăzută 

cu exactitate, de aici şi impactul negativ al acestora în sfera turismului. 

In cazul nostru, in zona Runcu, care face parte din Situl Natura 2000, Aria Protejata 

Nordul Gorjului de Vest, amplasamentul comunei este situat intr-o zona depresionara, unde 

nu au fost semnalate fenomene extreme (uragane, furtuni, etc) si climatul este unul de 

adapost, de calm atmosferic. (sursa: Studiu privind valorificarea potentialului turistic al 

judetului Gorj) (sursa: Studiu privind dezvoltarea turismului regional - sud vest 

Oltenia). 

 

2.4. Domeniul schiabil și trasee montane și turistice 
 

Zona montană a Gorjului este, în toate anotimpurile, o atracție deosebită pentru turiști.  

În dorința de a pune în valoare deosebitul potențial turistic al zonei montane și submontane 

a județului Gorj a fost dezvoltat în cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo 

Gorj un compartiment de turism prin care se încearcă să se identifice elementele de interes 

turistic din județ, să fie incluse în cadrul unor programe turistice, cât mai complete și complexe, 

capabile să satisfacă cerințele pieței turistice interne și internaționale și care să fie promovate 

corespunzător către turiști sau către operatorii din turism. 

Astfel, a fost lansat brandul turistic „Discover Gorj, Discover Romania” în cadrul căruia 

au fost testate, îmbunătăţite permanent și promovate programele „Acasă la Brâncuși”, „Gorj-

Ecoturism”, „Peșterile Gorjului”, „Rânca Superschi”, „Mânăstirile Gorjului”,  „Gorj 

Adventure”, programe cu caracter deschis create pentru fi preluate gratuit, dezvoltate și derulate 

pe piața turistică de orice operator. Prezentate la târgurile de profil, programele au obținut 

aprecierea specialiștilor din domeniu, programul „Gorj Adventure”, obținând la Târgul 
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Internațional de Turism al României premiul pentru ″cel mai atractiv program turistic realizat 

de tour operatori în anul 2004″. 

Pentru promovarea potențialului turistic al județului s-au realizat o serie de materiale 

promoționale cum sunt pliantele : „Turism în Gorj”, „Gorj EcoTurism”, „Gorj Adventure”, 

broșura „Turism în munții Gorjului”, panourile de informare turistică. 

Zona montană beneficiază de numeroase trasee turistice ce întregesc potenţialul de 

dezvoltare a turismului montan în judeţul Gorj, în special în munţii de la vest de Jiu (Godeanu 

şi Vâlcan), dar şi în munţii Parâng, cu dificultate mai mare, neindicate pentru marea masă a 

turiştilor. 

Munţii Vâlcan, Godeanu şi Mehedinţi sunt puternic penetraţi de căi de acces rutiere, din 

categoria celor forestiere, multe dintre ele fiind folosite încă din perioada daco-romană. Din 

aceste căi se desprind poteci de culme ce pot constitui trasee atractive. 

1. Lainici – Schitul Lainici (Locurele) şi retur (marcaj „cerc roşu”); 

2. Bumbeşti-Jiu – Valea Porcului – pasul Vâlcan (marcaj „triunghi albastru”) – Casa 

Buliga, înnoptare – Poiana lui Mihai – Schela – Sâmbotin – Târgu Jiu (marcaj „cerc albastru”); 

3. Târgu Jiu – Bârseşti – Stăneşti – Vaidei – valea Şuşiţei – Culmea Straja (marcaj 

„triunghi albastru”) înnoptare – creasta Vâlcan – vârful Muncelu (marcaj „bandă roşie”) – valea 

Jaleş – Cheile Pătrunsa – Cheile Sohodolului – Runcu (marcaj „triunghi roşu”); 

4. Peştişani – Gureni – Cheile Bistriţei – lacul Vâja – vârful Oslea, înnoptare – culmea 

Păltinişul – Schiturile Cioclovina II şi Cioclovina I – valea Tismana – mânăstirea Tismana 

(triunghi roşu); 

5. Padeş – Călugăreni – Cloşani – valea Motru – lacul Valea Mare – Izvoarele Cernei 

(marcaj „triunghi roşu”) – lacul Valea lui Iovan, înnoptare – Cheile Corcoaia(marcaj „cerc 

roşu”) – valea Balmezu – culmea Balmezu (marcaj „cruce roşie”) – vârful Godeanu – vârful 

Micuşa – Pasul Cerna (marcaj „bandă roşie”), înnoptare – Izvoarele Cernei (marcaj „cerc roşu”) 

– creasta Munţilor Mehedinţi (marcaj „bandă roşie”) – valea Motrului Sec – loc. Motru Sec – 

Padeş (marcaj „triunghi roşu”); 

6. Padeş – Călugăreni – Cloşani – valea Motru – lacul Valea Mare – Izvoarele Cernei 

(marcaj „triunghi roşu”) – Pasul Cerna(marcaj „cerc roşu”), înnoptare – creasta munţilor Vâlcan 

– vârful Oslea – vârful Arcanu – izvoarele Jaleşului, înnoptare – vârful Micuşa – Vârful Straja 

– Pasul Vîlcan – Casa Buliga (marcaj „bandă roşie”), înnoptare – Poiana lui Mihai – Schela – 

Sâmbotin – Târgu Jiu (marcaj „cerc albastru”). 
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      În ceea ce priveşte Munţii Parâng şi Căpăţânii traseele de vale se desfăşoară pe valea 

Gilortului şi valea Olteţului, ca zone mai accesibile, restul fiind trasee de creastă la peste 2000 

m altitudine, de dificultate ridicată, posibile pentru perioada de vară 

1. Novaci – drumul alpin 67 C – staţiunea turistică Rânca, înnoptare – valea Gilortului 

– Cheile Gilortului – Novaci (marcaj „triunghi roşu”); 

2. Polovragi – Cheile Olteţului –Lunca Olteţului – Pasul (Curmătura) Olteţului (marcaj 

„triunghi albastru”), înnoptare – Creasta Parâng – Pasul Urdele (marcaj „bandă roşie”) – 

staţiunea turistică Rânca, înnoptare – drumul alpin 67 C – vârful Cerbul (marcaj „triunghi roşu”) 

– Peştera Muierii – Baia de Fier, (marcaj „triunghi albastru”); 

3. Polovragi – Cheile Olteţului – Lunca Olteţului – Pasul (Curmătura) Olteţului (marcaj 

„triunghi albastru”), înnoptare – creasta munţilor Parâng – Pasul Urdele – creasta munţilor 

Parâng – vârful Urdele – vârful Parângul Mare (marcaj „bandă roşie”), înnoptare – vârful Piatra 

Argelelor – Lainici (marcaj „triunghi roşu”) 

 

Consiliul Județean Gorj20 recomandă următoarele trasee turistice în zona comunei 

Runcu și a județului Gorj: 

Trasee culturale, istorice şi religioase 

Turismul cultural este o formă de mobilitate al cărei scop principal este lărgirea 

orizontului de cunoaştere prin descoperirea patrimoniului   cultural-artistic sau  arhitectural şi 

a teritoriilor în care acesta se inserează. 

 Reprezentând o posibilitate de valorificare a resurselor antropice, sfera sa de cuprindere 

include atât turismul citadin, cât şi cel rural-etnografic. Raportat inevitabil la noţiunea de 

patrimoniu, turismul cultural are ca arie de desfăşurare, deopotrivă, patrimoniul material 

(muzee, monumente, ansambluri arhitecturale, oraşe culturale, sate cu tradiţii bine conservate, 

situri arheologice, grădini, edificii de natură religioasă sau militară etc.) cât şi patrimoniul 

imaterial (sărbători şi manifestări culturale, tradiţii, aptitudini creative acumulate în timp). 

În ceea ce priveşte Gorjul, oportunităţile sunt multe şi motivante, existând diverse forme 

de manifestare ale turismului cultural. 

Pentru o mai bună  informare a potenţialului turist, vom încerca o sistematizare a 

domeniului, pornind de la tematica propusă, la formula turistică agreată şi obiectivul/ obiectul 

care poate trezi interesul vizitatorului. 

 

 
20 https://www.cjgorj.ro/atractii-turistice/trasee-turistice/  
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1. Tema: religioasă; 

Formula turistică: pelerinaj, întâlnire carismatică 

Obiective: mănăstiri medievale, biserici de lemn … 

2. Tema: istorică 

Formula turistică: circuit, vizitare situri 

Obiective: castrul roman, siturile, muzeul de istorie 

3. Tema: amintire 

Formula turistică: circuit, excursie 

Obiective: casa memorială Tudor Vladimirescu de la Vladimir, casa Moangă, mausoleul 

de la Padeş; casa memorială Ecaterina Teodoroiu, podul Jiului; casa muzeu C-tin Brâncuşi de 

la Hobiţa, Casa Gănescu, Casa Măldărăscu, Calea Eroilor, centrul vechi din Târgu Jiu, 

TârguCărbuneşti, Tânţăreni, Peştişani; monumentul de la Schela etc. 

4. Tema: artistică 

Formula turistică: circuit, stagiu de iniţiere 

Obiective: Ansamblul brâncuşian, Muzeul de Artă, Muzeul Arhitecturii Populare de la 

Curtişoara, Muzeul Tudor Arghezi, muzeele şi colecţiile muzeale din Gorj, muzeele Maria 

Lătăreţu şi Maria Apostol, Biblioteca de artă, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Galerii de 

artă, localităţiile Godineşti şi Târgu Cărbuneşti – pentru lăutari, Polovragi, Baia de Fier, Novaci 

– pentru tradiţii bine conservate etc. 

5. Tema: Meşteşuguri/ industrie 

Formula turistică: circuit, excursie 

Obiective: târgurile meşterilor populari, Tismana, Novaci, Baia de Fier, Câlnic, Crasna, 

Peştişani, Polovragi, Săcelu, Drăguţeşti, Glogova, Bălceşti – pentru meşteri populari; zona 

minieră; termocentralele 

Tema: Parcuri, grădini, rezervaţii 

Formula turistică: circuit, sejur, excurşie 

Obiective: Grădina Publică (Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, imobilul Centrului 

Brâncuşi); Parcul Coloanei (Coloana); rezervaţii naturale şi parcuri naţionale 

Tema: Festivaluri şi manifestări culturale 

Formula turistică: sejur 

  

     Trasee sentimentale 
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Capitală istorică a ţinutului, Târgu Jiu (vatră a unui străvechi sat dac, staţiune poştală şi 

comercială pe vremea romanilor, atestat documentar sub numele Jiu la 1406) este centrul 

administrativ, politic şi cultural al judeţului. 

Zestrea sa culturală este bogată şi motivantă:  Ansamblul  monumental Brâncuşi, Muzee 

de istorie şi de artă, Bibliotecă de artă, Teatru, Universitate, Ansamblu folcloric profesionist, 

Galerie de artă, Teatru de marionete, Orchestră de cameră, Grădină publică de peste un secol şi 

jumătate vechime, clădiri de patrimoniu, monumente diverse, festivaluri naţionale şi 

internaţionale de literatură, teatru, arte vizuale, folclor, folk şi balade, umor, saloane şi expoziţii, 

târguri ale meşterilor populari ş.a.m.d. 

Fiind situat  aproape în mijlocul ţinutului, de la el pornesc în toate direcţiile drumuri ce 

pot conduce vizitatorul spre comorile zămislite de natură sau de mâna omului, adevărate minuni 

ce împodobesc acest Gorj etern. 

Următorul traseu care traversează comuna Runcu este recomandat: 

Târgu Jiu – Stăneşti – Leleşti – Runcu – Arcani – Peştişani – Godineşti –Tismana – 

Padeş – Glogova/ Băile Herculane 

– bisericile de lemn Stăneşti, Curpen, Măzăroi şi Vaidei; 

– cascada Vaidei; 

– Pastorala Floriilor. 

– aşezare medievală Frăteşti; 

– bisericile de lemn Frăteşti şI Leleşti; 

– Muzeul Satului. 

– aşezări paleolitice „La Bulboc”şi „ La Cruce”; 

– aşezarea medievală, pivniţele de deal – Dobriţa; 

– Muzeul Maria Apostol; 

– Festivalul folcloric Maria Apostol; 

– Cheile Sohodolului, Cheile Gropului Sec; Cheile Pătrunsa, Cheile Şuşiţa, Izbucul 

Jaleşului, Pădurea Rachiţeaua. 

– Muzeul Satului ; 

– bisericile de lemn Frânceşti, Gureni, Peştişani; 

– Casa – muzeu Constantin Brâncuşi de la Hobiţa; 

– Valea Bistriţei, peştera Cioarei; 

– Sărbătoarea Nucetului; 

– Expoziţia de sculptură Hobiţa; 

– Piatra Boroştenilor. 
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– Mănăstirea Tismana şi schiturile Cioclovina de Sus şi Cioclovina de Jos, bisericile de 

lemn Pocruia, Gornoviţa; 

– Muzeul costumului popular gorjenesc; 

– Plaiul Tismanei, Plaiul Pocruiei, Plaiul cel Mare (Sohodol); 

– Festivalul cântecului, jocului şi dansului popular gorjenesc; 

– Cotul cu Aluni, Cioclovina, Pădurea Tismana-Pocruia, Dumbrava Tismana, Cornetul 

Pocruiei, Izvoarele Izvarna, Muntele Oslea, Peştera Gura Plaiului, Piatra Andreaua. 

– biserici de lemn Padeş, Cloşani; 

– Monumentul Proclamaţiei de la Padeş; 

– casa tradiţională Constantin Nacu; 

– Evocarea istorică ’’Imn în câmpia Soarelui’’; 

– Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei; 

– peştera Lazului, peştera Martel, peştera Cloşani, peştera Cioaca cu Brebenei; 

– Cheile Corcoaia, Piatra Mare a Cloşanilor, Ciucevele Cernei; 

– pădurea Gorganu; 

– Muntele Oslea; 

– bisericile Glogova şi Cleşneşti; 

– Casa şi Ansamblul Glogoveanu. 

 

De asemenea, site-ul targujiu.info propune următoarele circuite turistice21: 

 

Circuitul turistic ,,ACASĂ LA BRÂNCUȘI „ –  cu o durată de  4 zile. 

Locaţie cazare: municipiul Tg.Jiu, Runcu, Arcani, Peştişani, Tismana 

Adresabilitate: persoane interesate de fenomenul Brâncuși, de artă modernă şi 

contemporană 

Mărime grup: cca . 2 – 40 pers /serie 

Accesibilitate: program accesibil tuturor persoanelor. 

Ziua 1:  sosirea în Gorj, cazarea, masa de seară la locaţia de cazare. 

Ziua 2:  Tg. Jiu, vizitarea ansamblului sculptural Constantin Brâncuşi, Parcul Central, 

Centrul Brancuşi, Muzeul de Artă din parcul central, Muzeul Județean ,,Alexandru Ștefulescu”, 

expoziţia urbană de sculptură. Masa de prânz  într-unul din restaurantele din oraş. Programul 

 
21 https://www.targujiu.info/ro/propuneri-de-circuite-turistice-in-judetul-gorj/  
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zilei se poate continua cu vizitarea Muzeului de istorie și Muzeului artei si arhitecturii populare 

Curtişoara. Masa de seară la locaţia de cazare sau într-unul din restaurantele locale. 

Ziua 3: Hobiţa, vizitarea casei memoriale  Constantin Brâncuşi, expoziţia de sculptura 

din zăvoiul Bistriţei, biserica de lemn Frânceşti.  Masă tradiţională în pădurea de castani din 

“Deal”, exact cum făcea Brâncuşi cu invitaţii săi din străinătate, lăutari, produse locale, etc.            

Ziua 4: Încheierea programului . Recomandări de vizitare la plecare: cele mai importante 

mânăstiri, Cheile Sohodolului , peşterile Polovragi si Muierilor, etc. 

 

Circuitul turistic ,, MÂNĂSTIRILE GORJULUI” – cu o durată de 5 zile 

Locaţie cazare: municipiul Tg.Jiu, Runcu, Arcani, Peştisani, Tismana, Polovragi 

Mărime grup:  cca . 2 – 40 pers /serie 

Adresabilitate: persoane interesate de religie / istorie 

Accesibilitate: program accesibil tuturor persoanelor, exceptând excursia pedestră către 

Schitul Cioclovina de Sus și de Jos – monumente istorice, pentru care este necesară o 

încălţăminte şi îmbrăcăminte adecvată deplasării pe munte, o stare bună a sănătăţii si o condiţie 

fizică acceptabilă. 

Ziua 1:  sosirea în Gorj, cazarea, masa de seară la locaţia de cazare .  

Ziua 2: Circuitul I – Polovragi – Crasna – Săcelu – Tg.Cărbuneşti cu vizitarea 

mânăstirilor Polovragi, Crasna, Tg.Cărbunesti. Masa de prânz  într-unul din restaurantele de pe 

traseu. Programul zilei se poate completa cu vizitarea bisericile de lemn din Crasna sau cu 

vizitarea Cheilor Olteţului, a peşterii Polovragi și peștera Muierilor. Masa de seară la locaţia de 

cazare .  

Ziua 3: Circuitul II Tg.Jiu – Lainici  cu vizitarea  mânăstirii Vişina, mânăstirii Lainici 

si excursie pedestra la Schitu Locurele. Masa prânz  intr-unul din restaurantele/terasele  din 

zona Defileului Jiului. Programul zilei se poate completa cu vizitarea Muzeului artei şi 

arhitecturii populare Curtişoara şi cu vizitarea celor mai importante biserici din Tg.Jiu (Biserica 

Catedrala, Biserica Sf.Apostoli Petru si Pavel, Biserica SF. Nicolae, etc.). Masa de seară la 

locaţia de cazare sau într-unul din restaurantele locale.  

Ziua 4: Circuitul III Tg.Jiu – Tismana  cu vizitarea bisericii de lemn din Frânceşti, 

urmată de vizitarea mânăstirii Tismana şi de oexcursie pedestră către Schitul Cioclovina de Jos 

şi Schitul Cioclovina de Sus, toate fiind clasificate drept monumente istorice. 

Masa prânz  cu specific monahal la mânăstirea Tismana sau într-unul din restaurantele 

locale.  Recomandări de vizitare: cascada, peştera Tezaurului și păstrăvăria Tismana. Masa de 

seară. 
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Ziua 5: Incheierea programului . Recomandări de vizitare la plecare: operele lui 

Constantin Brâncuşi, Cheile Sohodolului, Cheile Galbenului, Cheile Olteţului , peşterile 

Polovragi şi Muierilor, etc. 

 

Circuitul turistic ,,PEŞTERILE GORJULUI” – cu o durată de 4 zile 

Locaţie cazare: municipiul Tg.Jiu, Runcu, Arcani, Peştisani, Baia de Fier, Polovragi 

Mărime grup:  cca . 2 – 20 pers /serie 

Adresabilitate:  persoane interesate de speologia turistică şi sportivă 

Accesibilitate:  program accesibil tuturor persoanelor, exceptând  vizitarea peşterii 

Floriilor şi a Avenului din Faţa Lacului, pentru care este necesara o încălţăminte şi 

îmbrăcăminte adecvata deplasării pe munte, o stare bună a sănătăţii si o condiţie fizica 

acceptabilă. 

Ziua 1:  sosirea în Gorj, cazarea .  

Ziua 2:  Circuitul I Polovragi – Baia de Fier  cu vizitarea  peşterii Polovragi, a cheilor şi 

canionului Olteţului, cheilor Galbenului şi a peşterii Muierilor. Masa prânz  într-unul din 

restaurantele de pe traseu. Recomandări de vizitare: mânăstirea Polovragi, Canionul de Nisip, 

biserica de lemn Sohodol. Masa de seară la locaţia de cazare sau într-unul din restaurantele de 

pe traseu.  

Ziua 3: Circuitul II Valea Sohodolului – Valea Bâlta cu vizitarea Cheilor Sohodolului, 

peşterii Floriilor, excursie pedestră până la  Avenul din Faţa Lacului şi vizitarea acestuia. Masa 

câmpenească  cu specific tradiţional .  

Ziua 4: Încheierea programului. Recomandări de vizitare la plecare: principalele noastre 

obiective turistice, in special operele lui Brâncuşi. 

 

Circuitul turistic ,,PE URMELE LUI IOVAN IORGOVAN” cu o durată de 5 zile 

Locaţie cazare : Peştisani, Tismana, Cerna Sat, Padeş 

Mărime grup:  cca. 2 – 15 pers /serie 

Adresabilitate:  persoane interesate de turismul montan, istoria şi legendele Gorjului. 

Accesibilitate:  program accesibil persoanelor cu o stare bună a sănătăţii şi o condiţie 

fizică medie şi peste medie. Este necesară o încălţăminte şi îmbrăcăminte adecvată deplasării 

pe munte. 

Ziua 1:  sosirea în Gorj, cazarea, masa de seară la locaţia de cazare .  
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Ziua 2:  Cerna Sat – Baraj Valea lui Iovan – Bisericile din Bulz – creasta Godeanu – 

Izvoarele Cernei. Masa de prânz la stânele din Bulz sau Scărişoara. Innoptare în tabăra de 

corturi.  

Ziua 3: Izvoarele Cernei –  Turcineasa – Plaiul Tismana – Plaiul Sohodol – Lac Valea 

Mare.  Pe circuit se regăsesc semnele trecerii  şi luptei lui Iovan Iorgovan cu balaurul, Cheile 

Corcoaiei, Piatra Iorgovanului, Piatra Boroştenilor, Piatra Tăiata, Piatra Mare şi Piatra Mica a 

Cloşanilor.  Masa prânz, masa câmpenească la conacele din Plaiul  Tismanei sau din Plaiul 

Sohodol.  Înnoptare la complexul turistic Valea Mare sau în tabără de corturi. Masa de seară la 

locaţia de cazare într-unul din restaurantele de pe traseu.  . 

Ziua 4: Valea Mare –  Cloşani – Motru Sec – Cioaca Înaltă – Cerna Sat, vizitarea 

Ciucevelor Cernei, locul pe unde balaurul s-a strecurat printre munţi si forma sa s-a imprimat 

in cei doi versanţi. Pe traseu se pot vedea  Piatra Mare şi Piatra Mica a Cloşanilor, intrările în 

peşterile Martel şi Lazului. Masa de seară la locaţia de cazare sau într-unul din restaurantele de 

pe traseu. . 

Ziua 5: Încheierea programului. Programul se poate continua pe Valea Cernei  până la 

vărsarea acesteia în Dunăre, unde la cazane se vede locul unde încă se mai zvârcoleşte balaurul 

rănit. 

 

Circuitul turistic ,, ECOTURISM ÎN GORJ” cu o durată de 5 zile: 

Locaţie cazare : cazare itinerantă – cazare I zona Polovragi/Baia de Fier, cazare II 

Arcani/Runcu, cazare III mânăstire Tismana sau pensiuni din zonă. 

Mărime grup:  cca . 2 – 20 pers /serie. 

Adresabilitate:  persoane interesate de obiceiuri, cultură populară  şi gastronomie 

tradiţională. 

Accesibilitate:  program accesibil tuturor persoanelor . 

Ziua 1:  sosirea în Gorj, cazarea. Masa de seară la locaţia de cazare. 

Ziua 2: Circuitul I  zona Polovragi/Baia de Fier cu vizitarea mânăstiri Polovragi, cheile 

Olteţului, peştera Muierilor, cheile Galbenului.   Masa prânz  intr-unul din restaurantele de pe 

traseu. Masa de seară cu produse locale cu specific pastoral (brânzeturi de oaie, tocan oaie, 

pastramă oaie, mămăliguţă) ciuperci de munte, dulceaţă de căpşuni de Polovragi, palincă de 

Novaci, vin de Baia, muzică tradiţională. 

Ziua 3: Circuitul II zona Arcani/Runcu-Peştişani cu vizitarea mânăstirii Vişina, 

mânăstirii Lainici, cheilor Sohodolului, casa memorială Constantin Brâncuşi, expoziţia de 

sculptură din zăvoiul Bistriţei, Muzeului artei şi arhitecturii populare Curtişoara şi alte obiective 
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din zonă. Masa de seară cu produse tradiţionale specifice Olteniei de Nord, brânzeturi de 

bovine, sărmăluţe cu răcituri, turtă, purceluş la proţap, vin de piatră de Runcu, dulceaţă de afine, 

muzică tradiţională. 

Ziua 4: Circuitul III Tismana cu vizitarea bisericii de lemn Frânceşti, mânăstirii Tismana 

şi excursie pedestră către Schitul Cioclovina de Jos şi Schitul Cioclovina de Sus. Masa de prânz 

cu specific monahal la mânăstirea Tismana. Recomandări de vizitare: cascada, peştera 

Tezaurului, păstrăvăria. Masa de seară cu produse tradiţionale specifice zonei, brânzeturi de 

capră, păstrăv afumat şi în coajă de brad, mămăliguţă, turtă, cocoş la ceaun, berbec la groapă, 

vin şi ţuică de casă, dulceaţă de mure/zmeură, piure de castane, castane fierte/coapte , muzică 

tradiţională. 

Ziua 5: Încheierea programului. Recomandări de vizitare la plecare: operele lui Ctin 

Brâncuşi, muzeele Gorjului. 

 

 

3. NIVELUL ACTUAL DE VALORIFICARE DIN PUNCT DE VEDERE TURISTIC 
 

3.1. Structuri de primire turistice și de agrement 
 

 

În ceea ce privește activitatea turistică, la nivelul comunei Runcu sunt acreditate conform 

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (actualizare 17.09.2021), 

următoarele structuri de cazare: 

Tip unitate Nume unitate Categorie Numar 
spatii     

Numar 
locuri 

Adresa 

PENSIUNE TURISTICĂ CASA DIASPORA 3 FLORI 10 21 - 

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

CASA DE SUB DEAL 3 FLORI 3 6 nr.62 

CAMERE DE ÎNCHIRIAT CASA DE SUB DEAL 2 STELE 2 4 Nr. 62 

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

TERRAROSA 3 MARGARETE 8 16 Nr. 217A 

PENSIUNE TURISTICĂ CASA CULCER 2 FLORI 6 12 Nr. 83 

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

CASA LILI 3 FLORI 3 6 Nr.256A 

CĂSUȚE TIP CAMPING CĂSUȚELE DINTRE VII 2 STELE 6 12 Str. Regele Mihai I, Nr.1 

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

THE CARPATHIAN LODGE 3 MARGARETE 5 10 nr. 410 

PENSIUNE TURISTICĂ AURORA 2 FLORI 8 18   

PENSIUNE TURISTICĂ BALKAN EXPRES 3 FLORI 12 24 Nr. 87 

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

BELLA III 3 FLORI 4 8 nr. 205 



80 
 

PENSIUNE TURISTICĂ CASA BELLA 3 FLORI 12 24 - 

PENSIUNE TURISTICĂ CASA BELLA II 3 FLORI 4 8 nr. 251 

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

CASA DIN PĂDURE 1 3 FLORI 8 16 nr. 92-93 

BUNGALOW-URI CASA DIN PĂDURE 2 3 STELE 34 68 nr.92 -93 

PENSIUNE TURISTICĂ CASA RUNCU 3 MARGARETE 5 11 Str. Gâlciomița, nr 92 

PENSIUNE TURISTICĂ CASA STEFĂNIȚĂ - CHEILE 
SOHODOLULUI 

2 FLORI 6 14 F.N. 

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

DOI AMICI 3 MARGARETE 7 14 str. Arinilor, nr. 18 

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

INELUL DOAMNEI 3 FLORI 4 8 nr.336 

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

LA CONAC 3 FLORI 5 10 nr. FN 

PENSIUNE TURISTICĂ NONA 3 FLORI 5 10 - 

POPAS TURISTIC SAT TRADIȚIONAL 3 STELE 7 18 nr.FN 

CAMERE DE ÎNCHIRIAT CASA DIN PĂDURE 3 STELE 8 16 Str. Maria Apostol, Nr. 40 

CABANĂ TURISTICĂ TERRA ROSA 3 STELE 6 12 Sat Băltișoara, com. Runcu, nr. F.N. 

 

Conform datelor publicate de către Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și 

Turismului, localitatea Runcu este deservită în anul 2021 de 24 de unități de cazare acreditate, 

ce însumează 366 de locuri, dintre care 306 locuri (83,61%) sunt în unități turistice cu 3 - 4 

flori (stele). 

 

3.2. Informații privind circulația turistică 
 

Potrivit INS, numărul turiștilor deși înregistrează fluctuații, este în creștere, astfel, dacă 

în anul 2016, numărul sosirilor era undeva aproape de 300/an, în anul 2018 acestea au ajuns să 

depășească cifra de 5600. Din punct de vedere sezonir, se remarcă perioade de vârf vara și în 

preajma marilor sărbători creștine (Crăciun, Paște). Media înnoptărilor este sub 2 nopți/turist. 
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3.3. Calendarul evenimentelor anuale 
 

Calendarul evenimentelor anuale este anexat prezentei documentații. 

 

Principalele evenimente organizate anual în Comuna Runcu sunt: 

 

Festivalul Maria Apostol 

 Festivalul concurs interjudețean de folclor Maria Apostol este organizat anual prin grija 

Primăriei Comunei Runcu, Consiliului Local al comunei Runcu, Şcoala Populară de Artă din 

Târgu Jiu şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 

Ansamblu Folcloric Maria Apostol și Ansamblul Artistic Doina Gorjului. Festivalul, organizat 

la Runcu, într-o zonă cu bogate tradiții etnofolclorice, își propune să contribuie la descoperirea 

și promovarea celor mai valoroși interpreți de muzică populară, la stimularea interesului 

publicului pentru receptarea creațiilor folclorice autentice, la valorificarea comorilor cântecului 

popular oltenesc. Secțiunile festivalului: soliști vocali: 7-14 ani şi soliști vocali: 15-35 ani. 

Concursul este deschis tinerilor interpreți din județele Olteniei cu vârsta între 7-35 ani. Fiecare 

județ are dreptul de a participa cu doi concurenți, cu excepția județului Gorj. Soliștii vocali 

prezintă în concurs două piese (una fără acompaniament – doină sau baladă), de preferat o piesă 
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din repertoriul Mariei Apostol. Nu sunt admiși în concurs soliști vocali angajați ai unor 

orchestre profesioniste. Acompaniamentul concurenților este asigurat de orchestra Ansamblului 

„Maria Lătărețu“ al Școlii Populare de Artă. Aprecierea concurenților este făcută de un juriu 

alcătuit din personalități ale vieții culturale, specialiști în folclor și reprezentanți ai instituțiilor 

organizatoare. Jurizarea se face ținându-se seama de calitatea interpretării, autenticitatea și 

valoarea artistică a pieselor, ținuta scenică, frumusețea și originalitatea costumului popular. 

Concurenții care au câștigat premiul I la ediția precedentă nu mai au dreptul de participare în 

concurs. Se vor acorda premii pentru fiecare secțiune. Consiliul Local și Primaria Runcu 

asigură, de asemenea, cazarea și masa concurenților, precum și trofeele festivalului. Festivalul 

a ajuns în anul 2021 la a XIII-a ediție. 

 

Sărbătoarea Nucului  

 Evenimentul din comuna gorjeană Runcu debutează cu o slujbă religioasă în memoria 

fondatorilor obștilor, urmată de alocuțiuni și, de la orele prânzului, de petrecerea câmpenească. 

Vor întreține atmosfera interpreții și dansatorii Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”. 

Sărbătoarea se va desfășura în Poiana cu Nuci din Valea Susenilor și a bifat a zecea ediție. 

 

Sărbătoarea Florii de Tei – aflată la a treisprezecea ediție 

Sărbătoarea Muntelui – a zecea ediție 

Etapa de Campionat Național de Off-road – organizată în luna septembrie în parteneriat cu 

FRAS și Comisia Națională de Off-road a României 

Sărbătoarea Toamnei – ediția a VIII-a 

 

Festivalul Național de Satiră și Umor Ion Cănăvoiu 

 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, în 

parteneriat cu Consiliul Local și Primăria Runcu, Cenaclul „Hohote” Târgu Jiu organizează 

ediția a XXIX-a a Festivalului de umor „Ion Cănăvoiu” în perioada 22-24 octombrie 2021. 
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Din cauza circumstanțelor create de necesitatea respectării tuturor normelor sociale și 

sanitare generate de pandemia de coronavirus și din dorința de a continua tradiția unui festival 

de creație umoristică al cărui impact național a fost dovedit în cele 28 ediții desfășurate până 

acum, pentru ediția din acest an Festivalul Național de Creație Umoristică se va desfășura 

online, după un Regulament special. Manifestarea este deschisă umoriștilor profesioniști sau 

neprofesioniști, fără limită minimă sau maximă de vârstă, cu următoarele secțiuni: 

Concurs de volum, inclusiv antologii. Participă volumele de umor – epigramă, fabulă, proză 

scurtă/poezie umoristică – tipărite în perioada octombrie 2020-octombrie 2021. 

Concurs de epigramă. Se concurează cu 9 epigrame, din care: 

• 3 epigrame pe tema: Distanțare; 

• 3 epigrame pe tema: On-line; 

• 2 epigrame pe teme libere; 

• 1 replică la epigrama:Solidaritate… medicală, de Ion Cănăvoiu 

Concurs de fabule. Se concurează cu 3 fabule; 

Concurs de proză scurtă. Se concurează cu 3 proze de maxim 2 pagini fiecare; 

a. Concurs de parodie Se va concura cu o parodie (cu ritm şi rimă, respectând toate „canoanele” 

parodiei) la poezia: Sfârșit de veac, de Ion Cănăvoiu. Se postează pe aceeași pagină poezia 

parodiată și parodia. 

Concurs de poezie umoristică. Se concurează cu 3 creații. 

Concurs de caricatură/fotografie umoristică. Se concurează cu minim 5 caricaturi/fotografii 

umoristice, în format A4 în passepartout, pe teme libere. 

Tot în cadrul Festivalului de Umor Ion Cănăvoiu se organizează Salonul Internațional de 

Caricatură cu participare din România, Republica Moldova și Bulgaria. Începând cu această 

ediție Salonul Internațional de Caricatură poartă numele de „Aurelian Iulius Șuță – ȘAI“, în 

memoria unui prieten și a unui artist care s-a aflat de la început alături de organizatorul 

principal. Expoziția cu caricatură va fi organizată în Sala „Florin Isuf“ a Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Vă așteptăm să vedeți ce va 

cuprinde ediția din acest an a Salonului Internațional de Caricatură. 
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Lansare de reviste 

La editura Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj va 

fi scos și nr. 29 al Revistei „Hazul“. Ion Cănăvoiu a inițiat editarea acestei publicații de satiră 

și umor intitulată HAZ-ul, revistă la care el era director, finanțator, editor, redactor și chiar 

difuzor. Ion Cănăvoiu s-a stins din viață la 22 octombrie 1992, la Târgu Jiu. Un an mai târziu, 

în amintirea lui s-a organizat prima ediție a Zilelor Ion Cănăvoiu” la inițiativa lui Ion Cepoi, iar 

din 1994, la inițiativa lui Viorel Gârbaciu manifestarea s-a numit Festivalul Național de Umor 

„Ion Cănăvoiu“, cuprinzând mai multe secțiuni. Rămâne să vedem ce va decide juriul în privința 

câștigătorilor la secțiunile Festivalului. Vă reamintim care sunt acestea: concurs de volum, de 

epigrame, de fabule, de parodie, de poezie, de proză scurtă precum și umoristică și de 

caricatură/fotografie umoristică. 

 

 

CONCLUZII 
 

Având în vedere faptul că localitatea Runcu este conform Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

Secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice, Anexa 1, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 190/2009 UAT cu concentrație mare de resurse naturale22 precum și argumentele 

expuse mai sus, considerăm că declararea localității ca stațiune turistică de interes local se 

impune, cu atât mai mult cu cât condițiile favorabile deținute conduc la o creștere spectaculoasă 

a circulației turistice în ultimii ani. Astfel, încadrarea ca stațiune turistică a localității va avea 

un impact semnificativ nu doar asupra creșterii notorietății comunei, cât mai ales asupra 

creșterii veniturilor încasate la bugetul local. Totodată, turismul poate determina crearea unor 

noi și diverse facilități și tipuri de infrastructură, concretizate în îmbunătățirea serviciilor de 

comerț cu amănuntul, a infrastructurii de alimentație publica, infrastructurii de agreement 

turistic, a serviciilor de transport, educație, medicale. Acest aspect contribuie la creșterea 

calității vieții, pentru comunitatea locală, pentru care dezvoltarea acestor servicii și 

 
22 http://lege5.ro/Gratuit/geytsnjsgi/ordonanta-de-urgenta-nr-142-2008-privind-aprobarea-planului-de-
amenajare-a-teritoriului-national-sectiunea-a-viii-a-zone-cu-resurse-turistice  
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infrastructure, în contextul absenței activităților de turism, nu ar fi putut fi bazată doar pe 

existența unei populații rezidente23. 

 

ANEXE 
Agenda Culturală pe anul 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Strategia Națională de dezvoltare regională, p. 270  
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