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Direc ţia strategic ă 1:  DEZVOLTAREA  ŞI  MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII DE BAZ Ă 
 

Nr. 
crt Obiective Activităţi Perioada 

Valoare 
estimată 
(mii lei) 

1. 

Reabilitarea şi 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport  

Reabilitare DN 66, de la 
km126.000 la km131.000 2015-2020 57.000  

Reabilitare drumuri, alei şi 
trotuare în cartierele municipiului 2015 -2020 23.400 

Reabilitare drumuri comunale 2016-2020 10.000 

Reabilitare trecere de nivel cu 
calea ferată la Peştera Bolii 2016-2020 200 

Reabilitare trecere de nivel cu 
calea ferată din cartierul 
Dărăneşti, spre Colonie 

2016-2020 270 

Pavaje pietonale  2015-2020 2.000 

Realizare parapet zona Dărăneşti 
și Bosnia 2016 - 2020 27 

Reabilitare poduri, podeţe şi punţi 
pietonale  2015-2020 1.200 

2. 

Construire, 
reabilitare 
construc ţii publice 
de interes local   

Reabilitare sediu primărie  2015 -2018 670 

Reabilitare Stadion Jiu 2015 -2020 10.000 

Reabilitare Muzeul Mineritului  2014 -2020 5.200 

Reabilitare biserici, lăcaşuri de 
cult  2014 -2020 2.000 

Construire locuinţe pentru tineri 2015-2020 33.400 

Reabilitarea şi modernizarea 
cinematografului Victoria din 
municipiul Petroşani 

2014 - 2016 4.750 

3. 

Reabilitare şi 
reconfigurare 
reţele de preluare 
a apelor pluviale / 
stradale  

Reabilitare şi reconfigurare reţele 
ape pluviale în municipiul 
Petroşani 

2015 - 2020 20.000 
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4. Plan de mobilitate 
urban ă 

Realizarea de axe transversale 
(E-V) de conectivitate pietonală, 
velo, auto pentru traversarea 
lesnicioasă a reţelelor auto şi de 
cale ferată  care traversează 
oraşul pe axa longitudinală (N-S) 

2016-2020 20.000 

Amenajare str. Anton Pann, profil 
stradal corespunzător pentru 
traficul pietonal  

2016 -2020 87 

Amenajare pistă de biciclete 
(traseu Depou-str.G. Enescu-str. 
Cărbunelui-str. Cuza Vodă-str. 
Anton Pann-Stadion) 

2016 -2020 25 

Îmbunătăţirea accesibilităţii 
municipiului Petroşani la nivel 
extern (regional şi microregional) 
precum şi intern (în municipiu şi 
zona turistică Parâng) prin 
realizarea a două HUB-uri 
intermodale de transport  
(1.Piaţa Victoriei – pentru partea 
nordică a municipiului Petroşani,  
Petrila şi Parâng  
2.Livezeni – pentru partea sudică 
a municipiului Petroşani şi 
localităţíle Aninoasa, Vulcan, 
Lupeni, Uricani, în proximitatea 
staţiei CF Livezeni, la intersecţia 
str. Păunilor cu DN 66) 

 
2016-2020 

 
76.250 

Demersuri  pentru reabilitare şi 
modernizare pasarelă de acces la 
staţia CF Petroşani 

2016-2020 150 

Încurajarea mobilităţii velo în 
intravilan prin amenajarea 
profilelor stradale principale 
pentru a permite fluxuri 
longitudinale(N-S)   şi 
transversale (E-V) 

2016-2020 260 

Încurajarea mobilităţii pietonale  
prin amenajarea unor trasee 
pietonale de utilitate şi 
promenadă  în arealele cele mai 
dens locuite ale municipiului şi 
între acestea şi staţiile de 
transport din proximitate 

2016-2020 170 
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Amenajare parcare colectivă str. 
Eroilor – Biserica Sf Nicolae – 
Colegiul Mihai Eminescu 

2016 - 2020 25 

Amenajare parcări în cartierele 
din Municipiul Petroşani 2016 -2020 100 

Amenajarea în parteneriat cu 
localităţile limitrofe Aninoasa, 
Vulcan, Băniţa a unei piste de 
cicloturism conectată la reţeaua 
velo locală pe traseul DN 66 - DJ 
666 - DN66A – DN 66 

2016-2020 340 

Traseu de agrement pe digul 
Râului Jiul de Est 2016 - 2020 3.750 

Amenajare traseu velo spre zona 
Parâng 2016 - 2020 50 

Traseu de agrement pe Maleia 2016 - 2020 1.250 

Conectarea spaţiilor verzi 
intravilane majore prin trasee 
recreaţionale, atât între ele cât şi 
cu ariile naturale protejate la 
nivelul Văii Jiului 

2015 -2020 1.000 

5.  

Regenerare 
economico-social ă 
a comunit ăţilor 
urbane 
marginalizate – 
componenta de 
infrastructur ă 

Regenerare economico-socială a 
comunităţilor urbane 
marginalizate din cartierele 
Colonie, Bosnia, Colonia Ianza, 
Venus-Saturn, Saşa 
 

2016 - 2020 21.000 
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Direc ţia strategic ă 2: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 
 

Nr. 
crt Obiective Denumirea activităţilor Termen de 

implementare 

Valoare 
estimată 
(mii lei) 

1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
afaceri  

Reutilizarea suprafeţelor de 
teren din Livezeni şi Dâlja, în 
scopul dezvoltării de 
activităţi economice   

2015 -2020 10.000 

2. 

Revitalizarea 
ariilor rurale cu 
poten ţial 
agrozootehnic   

Consiliere în privinţa 
asocierii pentru locuitorii 
ariilor rurale limitrofe ariei 
urbane a Muncipiului 
Petroşani în vederea 
accesării de fonduri 
europene  

2015 -2020 - 

3. 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
inovare, 
comunica ţii şi IT 

Sprijinirea înfiinţării de centre 
de inovare, 
cercetare/dezvoltare şi 
transfer tehnologic  

2015 -2020 70 

Atragerea de finanţări pentru 
organizarea de seminarii de 
instruire pe tematici legate 
de transferul tehnologic  

2015 -2020 - 

Actualizarea licenţelor şi 
aplicaţiilor software folosite 
pentru desfăşurarea 
eficientă a activităţilor din 
cadrul primăriei 

2015 -2020 89,6 

Upgrade hardware pentru 
desfăşurarea eficientă a 
serviciilor către populatie 

2015 -2020 72 

4. 
Sprijinirea 
investi ţiilor  

Elaborarea unei strategii de 
atragere a investitorilor 2015 -2020 70 

Parteneriat cu factorii 
interesați în dezvoltarea de 
proiecte 

2015 -2020 - 

5. 

Dezvoltarea 
sectorului IMM 
care să valorifice 
resursele locale  

Facilitarea organizării de 
instruiri şi seminarii adresate 
întreprinzătorilor 

2015 -2020 70 

Informarea periodică a 
întreprinzătorilor cu privire la 
oportunităţile de finanţare 
deschise din fonduri 
guvernamentale şi europene 

2015 –2020 75 
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Mediatizarea programelor de 
facilităţi pentru crearea 
locurilor de muncă  

2015 -2020 135 

6. 
Incubator de 
afaceri – START 
UP pentru tineri 

Parteneriat cu Universitatea 
din Petroşani şi colegiile din 
municipiu pentru sprijinirea 
tinerilor în deschiderea unei 
afaceri 
Identificarea, reamenajarea 
şi refuncţionalizarea unor 
imobile existente  pentru 
amenajarea de incubatoare 
de afaceri 
Cursuri antreprenoriale, 
mentorat, consultanţă pentru 
tinerii interesati 
Antreprenoriat social 
Fond pentru achiziţia de 
echipamente / utilaje  

2015 -2020 4.400 
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Direc ţia strategic ă 3: DEZVOLTAREA TURISMULUI 
 

Nr. 
Crt Obiective Denumirea activităţilor Termen de 

implementare 

Valoare 
estimată 
(mii lei) 

1. 

Dezvoltarea 
domeniului schiabil 
în zona turistic ă 
Parâng 

Telegondola Petroşani-Parâng  
6 Telescaune 
2 benzi transportoare 
Amenajare 4 pârtii 
Căi de acces la pârtii 
Amenajare instalaţie de iluminat 
nocturn la pârtia 2A 
Finalizare Instalaţie de producere a  
zăpezii artificiale 
Achiziţionare 6 bucăţi ratrak-uri  
Amenajarea pârtiilor şi traseelor de 
schi pentru agrement cu echipamente 
de siguranţă 
Sistem de tiketing 
Instalaţie de alimentare cu apă şi 
canalizare, inclusiv staţie de clorinare 
şi hidranţi 
Construirea unui orăşel al copiilor 
Parc pentru snow-board 
Centre de servicii turistice: la staţia de 
sosire a Telegondolei TG – Poiana 
Zăpezii (Slima), 2 construcţii tip 
cabană pentru servirea mesei şi 
relaxare 
Centrul administrativ la obiectivului, la 
staţia de plecare a telegondolei  
Instalaţie de Bobcart, pentru perioada 
de vară 
Suprafaţă artificială de schi în 
perioada de vară   

2014 -2020 250.000 

2. 

Introducerea în 
circuitul turistic a 
obiectivului Pe ştera 
Bolii – Cetatea 
Băni ţa 

Parteneriat cu comuna Băniţa in 
scopul realizarii traseului turistic 
Amenajarea unitară  a acccesului facil 
al turiştilor la aceste obiective, din 
ambele localităţi 
Mediatizarea acestor obiective 

2016 -2020 1400 
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3. 
Mediatizarea 
poten ţialului turistic 

Realizare hărţi, pliante de promovare 
a potenţialului turistic a zonei Parâng 2015 -2020 70 

Realizare panouri publicitare la 
intrarile dinspre Haţeg şi Defileul Jiului 2015 -2020 135 

Prezentare pe pagina web a punctelor 
de atracţie turistică 2014 -2020 1,5 

Capacitarea posturilor locale  TV 
pentru mediatizarea potenţialului 
turistic, realizarea de reportaje  

2014 -2020 1,5 

Finalizare Centru Naţional  de 
Informare şi Promovare Turistică  2014 -2015 600 

Amenajare spaţiu public zona centrală 2016 - 2020 25 

4   
Marketing turistic şi 
îmbun ătăţirea 
serviciilor  

Adoptarea şi implementarea unei 
strategii comune cu administraţiile 
locale vecine din Valea Jiului, pentru 
turismul all-seasons 

2015 -2020 - 

Amenajare spaţiu protejat pentru 
suprapopularea cu faună pentru 
vânătoare 

2015 -2020 13 

Parteneriat  pentru organizare 
Maraton internaţional  2015 -2020 70 

Promovarea sporturilor extreme şi a 
turismului de aventură  2016 - 2018 70 

Dezvoltarea de activităţi turistice 
conexe (comert, mestesuguri, alte 
servicii aferente acestui domeniu) 

2015 -2020 535 

Amenajare de trasee de mountain-
bike  2015 -2020 135 

Dezvoltarea activităţii echipei 
SALVAMONT  2014 -2020 135 

Crearea unor produse turistice 
adaptate la oferta municipiului 
Petroşani (peisagistic şi antropic): 

� sat tradiţional momârlănesc 
zona Slatinioara 

� sat tradiţional momârlănesc 
zona Sălătruc 

2014 -2020 2.400 

Amenajare traseu turistic “Drumul 
momârlanilor” (reţete culinare 
tradiţionale, artizanat, izvoare cu apă 
microbiologic pură) 

2015-2017 900 
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„Şanse egale între om şi natură” în 
zona turistică Rusu – Parângul Mic  2014 -2020 135 

5. 

Includerea zonei 
montane a V ăii 
Jiului în „Re ţeaua 
European ă a 
plimb ării pedestre” 

Afilierea la „Asociaţia Carpatină 
Ardeleană a Turiştilor-SKV” 
Crearea secţiunii regionale „Valea 
Jiului” 
Certificare trasee 

2015 - 2020 100 

6. 

Deschidere c ăi de 
acces catre cet ăţile 
dacice din mun ţii 
Orăştiei 

Propunere /amenajare itinerarii 
turistice noi în zone cu potenţial 
neexploatat (către cetăţile din munţii 
Orăştiei) 

2015 -2020 2.000 

7. 
Dezvoltarea 
turismului rural  

Introducere în circuitul turistic a 
satelor componente: Dâlja Mare, Dâlja 
Mică, Peştera şi Slătinioara 

2015 -2020 1.400 
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Direc ţia strategic ă 4:  DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE UTILIT ĂŢI ŞISERVICII 
PUBLICE 
 

Nr. 
crt Obiective Denumirea activităţilor Termen de 

implementare 

Valoare 
estimată 
(mii lei) 

1. 
Extinderea re ţelei de 
gaze naturale  

Extinderea reţelei de gaze 
naturale în cartierele 
municipiului 

2015 -2020 2.700 

2. 
Reabilitarea şi 
modernizarea sistemului 
de încălzire 

Reabilitare şi modernizare 
puncte şi reţele termice  2015 -2020 20.000 

 3 
Implementarea Planului 
de Ac ţiune Pentru 
Energie Durabil ă 

 

3.1 
Clădiri, echipamente/  
instalaţii municipale 

Continuarea reabilitării termice 
a clădirilor publice municipale 2015 -2016 70 

Înlocuirea echipamentelor de 
birotică cu echipamente 
performante energetic şi 
ecologice  

2015 -2016 17 

Instalarea de panouri 
termosolare pentru producere 
apa caldă şi aport la încălzire  

2015 -2016 94 

Investiţii în sisteme de 
producere a energiei electrice 
prin utilizarea energiei solare  

2015 -2016 360 

Modernizare instalaţii de 
iluminat interior utilizând 
echipamente eficiente 
energetic  

2015-2018 5 

3.2 Clădiri rezidenţiale 

Reabilitarea termică a 
blocurilor de apartamente prin 
programul naţional de 
reabilitare a locuinţelor 
multiple 

2014 -2020 70 

Lucrul permanent cu cetăţenii, 
organizarea în 22 septembrie 
a “Zilei europene fără maşini” - 
o sărbătoare promovată de 
Uniunea Europeană, etc. 

2014-2020 5 

3.3 
Iluminatul public  
municipal 

Modernizarea sistemului de 
iluminat public prin montarea 
corpurilor de iluminat cu led 

2014-2020 25 
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3.4 
Transportul privat şi  
comercial 

Conştientizarea raţionalizării şi 
planificării deplasărilor auto de 
către toţi utilizatorii acestui 
sistem de transport 

2014-2020 - 

Licenţe preferenţiale pentru 
taxiuri cu consum redus de 
combustibil, cu motoare 
hibride sau electrice 

2015-2018 - 

Dezvoltare proiect mobilitate 
urbană pe biciclete prin 
crearea de noi piste speciale 
în oraş şi legarea de celelalte 
oraşe din Valea Jiului 

2015 -2018 135 

4. 

 
Realizare şi reabilitare 
sistem de alimentare cu 
apă şi canalizare  
 

Realizare şi reabilitare sistem 
de alimentare cu apă în zonele 
municipiului 
Realizare şi reabilitare sistem 
de canalizare în zonele 
municipiului 

2015-2018 50.000 

5. 

Extinderea şi 
reabilitarea/ 
modernizarea re ţelei de 
iluminat 
 

Extindere, reabilitare şi 
modernizare reţea de iluminat 
stradal 

2014 -2020 2.000 

Extindere, reabilitare şi 
modernizare reţea de iluminat 
ornamental 

2014-2020 670 

6. 

Extindere şi 
modernizare spa ţii de 
comercializare produse 
agroalimentare, 
preambalate şi 
industriale 

Amenajare spaţiu depozitare 
mărfuri în  Piaţa Centrală 2015 - 2016 10 

7. 
Amenajare zone de 
agrement şi petrecere a 
timpului liber  

Amenajare parcuri şi spaţii 
verzi  2015 -2020 800 

Amenajare  zonă agrement lac 
Maleia 2015 - 2020 50 

Realizarea infrastructurii 
suport pentru agrement şi 
practicarea sporturilor de către 
comunitate 

2015 -2020 1.000 

Amenajare locuri de joacă 
pentru copii 2015 -2020 670 

Amenajare terenuri şi săli de 
sport 2015 -2020 2.700 
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8.  Creşterea siguran ţei 
cetăţeanului 

Extindere sistem de 
supraveghere video în 
municipiul Petroşani 

2016 - 2020 1.000 

Întărirea şi eficientizarea 
Poliţiei Locale 2016 - 2020 800 

9.  
Extindere cimitire în             
Municipiul Petro şani 

Extindere cimitir Sălătruc 2015- 2020 20 
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Direc ţia strategic ă 5 : PROTECŢIA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI 
 

Nr. 
crt Obiective Denumirea activităţilor Termen de 

implementare 

Valoare 
estimată 
(mii lei) 

1. 

Modernizarea sistemului 
de colectare a de şeurilor 
din municipiul Petro şani 
 

Campanie de conştientizare 
a populaţiei privind 
colectarea selectivă a 
deşeurilor 
Reciclarea deşeurilor şi 
valorificarea acestora 

2015 -2020 - 

Realizare Staţie de transfer 
deşeuri şi Staţie de sortare 
deşeuri 

2014 -2015 26.839 

Amenajare amplasament 
pentru depozitarea deşeurilor 
din construcţii şi demolări  

2015-2016 12 

2. Regularizare pârâuri 

Regularizare pârâu Maleia  2015 -2020 0 
Regularizare pârâu 
Slătinioara 2015 -2020 4.000 

Regularizare pârâu Staicului 2015 -2020 4.000 

Regularizare pârâu Sălătruc 2015 -2020 5.300 

3. Ecologizarea râului Jiul 
de Est 

Ecologizarea râului Jiul de 
Est pe porţiunea de 7 km 
care traversează municipiul 
Petroşani 
Instituirea unui coridor 
ecologic de-a lungul râului 
Jiul de Est cu zonă de 
protecţie corespunzătoare 
pentru a permite dezvoltarea 
biotopurilor şi a biocenozelor 
Plantare fâşie forestieră de 
protecţie 

2015-2020 27.000 

 
4. 

Îmbun ătăţirea calit ăţii 
mediului înconjur ător 

Realizarea recensământului 
spaţiilor verzi 2015-2016 800 

Întocmirea Chartei Spaţiilor 
Verzi ale Municipiului 
Petroşani 

2015-2016 1.000 

Plantarea de arbori, 
ornamentali şi fructiferi în 
spaţiile verzi intravilane 

2015-2020 700 

5. Ecologizarea zonei 
montane Parâng   

Acţiuni periodice de 
ecologizare a zonei montane 
Parâng   

2015 -2020 1.000 
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Direc ţia strategic ă 6 ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI PROMOVAREA IMAGINII MUNICIPIULUI PETRO ŞANI 
 

Nr. 
crt Obiective Denumirea activităţilor Termen de 

implementare 

Valoare 
estimată 
(mii lei) 

1. 
 

Îmbun ătăţirea imaginii 
municipiului  
 

Revizuire Plan Urbanistic 
General şi Plan Urbanistic 
Zonal (Parâng)  

2014 -2016  595 

Dotare cu mobilier urban  2015 -2020 6.700 

Conservarea unor elemente 
legate de trecutul şi tradiţia 
zonei 

2015 -2020 300 

2. 
Promovarea imaginii 
municipiului 

Promovarea imaginii oraşului 
prin mass – media locală şi 
naţională 

2015 -2020 270 

Elaborarea unei strategii pentru 
promovarea imaginii localităţii 
(pliante, broşuri, presa, TV) 

2015 -2020 670 

Promovarea Planului de 
Dezvoltare Locală a 
municipiului Petroşani 

2014-2020 70 

Realizare catalog de promovare 
a localităţii 2014 -2020 70 

Editare pliante, CD-uri, broşuri 
pentru promovarea 
evenimentelor organizate şi a 
imaginii municipiului 

2014 -2020 175 

Organizare târguri locale  2014 -2020 175 

Organizare activităţi cultural-
artistice şi de păstrare a 
tradiţiilor locale  

2015 - 2020 2.100 

Menţinerea şi îmbunătăţirea 
relaţiilor cu partenerii externi  2015 - 2020 525 
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Direc ţia strategic ă 7: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CULTIVAREA SPIRIT ULUI CIVIC ŞI 

ÎNCURAJAREA VOLUNTARIATULUI 
 

Nr. 
crt Obiective Denumirea activităţilor Termen de 

implementare 

Valoare 
estimată 
(mii lei) 

1. 

Reabilitarea 
infrastructurii pentru 
educa ţie 
 

Reabilitare licee, şcoli şi grădiniţe 2014 -2020 
permanent 20.000 

Consolidare şi modernizare ateliere 
Grup Şcolar „Dimitrie Leonida” 2015 - 2020 7.200 

Grup Şcolar „Dimitrie Leonida” – 
reabilitare sală de sport 2015 - 2020 4.000 

Construire sedii noi pentru creşe si 
grădiniţe 2014 -2020  6.700 

2.  
Dezvotarea resurselor 

umane 

Parteneriate pentru accesarea de 
fonduri pentru proiecte în domeniul 
formării profesionale continue a 
personalului APL pe domeniile în 
care aceştia lucrează (asistenţă 
socială, atragerea de fonduri 
europene pentru dezvoltarea 
urbană durabilă, prevenirea 
fraudelor în contractarea şi 
gestionarea fondurilor publice 
locale /internaţionale) 

2015 - 2020 5 

Parteneriate pentru accesarea de 
fonduri în pentru proiecte destinate 
educaţiei în domeniul protecţiei 
mediului, a găsirii unor soluţii 
potrivite dezvoltării unei „economii 
verzi” 

2015 - 2020 5 

Participarea la proiecte ale 
„Asociaţiei Municipiilor din 
România” destinate creşterii 
nivelului de informare al APL-urilor 
de a dezvolta şi implementa politici 
publice responsabile în diferite 
domenii (schimbări climatice, 
mediu, energie, eficienţă în 
utilizarea fondurilor UE, educaţie) 

2015 - 2020 500 

Parteneriate cu firme/ONG-uri 
pentru realizarea de proiecte de 
formare profesională/reconversie a 
forţei de muncă din municipiu în 
domeniile solicitate de piaţa forţei 
de muncă) 

2015 - 2020 5 
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Parteneriate pentru proiecte 
destinate educării populaţiei rrome 2015 - 2020 5 

Identificarea liderilor informali ai  
comunităţilor din municipiu şi 
educarea acestora în domeniul 
dezvoltării locale şi al unui 
leadership strategic eficient 

2015 - 2020 - 

3. 
Încurajarea  
voluntariatului 

Înfiinţarea unui comitet de iniţiativă, 
pentru „Petroşani –OPEN CITY” 2015 - 2020 - 

Încurajarea voluntariatului în rândul 
cetăţenilor, pe diferite domenii 
(social, ecologic, turistic, cultural), 
prin implicarea sectorului ONG 

2015 – 2020 
permanent 

- 

Înfiinţare Consiliu Comunitar 
Consultativ, pe bază de voluntariat 2015-2020 - 

4. 

Implicarea larg ă a 
comunit ăţii în 
dezvoltarea 
municipiului  

Instituirea de politici comune la 
nivelul microregiunii  2015 – 2020 - 

Realizarea unui master plan 
strategic de dezvoltare spaţială şi a 
politicilor de gestiune a relaţiilor şi 
proiectelor comune cu unităţile 
administrative aflate în vecinătate 

2015 – 2020 - 

Diviziunea spaţială a municipiului 
Petroşani în Unităţi Teritoriale 
Zonale şi realizarea unor consilii 
zonale pentru fiecare zonă 

2015 – 2016 - 

Preluarea necesităţilor reale ale 
comunităţii şi transmiterea acestora 
către factorii de decizie  

2014-2020 
permanent 

- 

Analizarea direcţiilor strategice de 
acţiune locală cu cetăţenii 

2015 – 2020 
 periodic 

 
- 

Consultarea şi implicarea  
cetăţenilor în identificarea soluţiilor 
de rezolvare a problemelor 
comunităţii 

2014-2020 
permanent - 

Seminarii pentru cetăţeni – « Un 
oraş european » 2015 – 2020 70 

Sensibilizarea comunităţii privind 
atingerea obiectivelor cuprinse în 
Planul de Dezvoltare Locală a 
municipiului Petroşani pe perioada 
2014 – 2020  

2014-2020 
permanent - 

Utilizarea potenţialului creativ al 
comunităţii pentru rezolvarea 
propriilor probleme 

2015 – 2020 
permanent 

- 
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5. 
 

Ridicarea gradului de 
educa ţie civic ă 

Ridicarea gradului de educaţie civică 
prin şcoală, biserici concomitent cu  
aplicarea măsurilor coercitive 

2014-2020 
permanent - 

Consultarea cetăţenilor privind 
problemele de interes comunitar 

2015 – 2020 
permanent - 

Cultivarea spiritului civic şi 
încurajarea activităţii de voluntariat 
prin  Asociaţia „ Casa Pro Urbis” 

2014-2020   - 

Dezvoltarea Centrului de Informare 
Comunitară  în cadrul Bibliotecii 
municipale 

2014 -2020  0,5 

Încurajarea comunicării cetăţenilor cu 
autorităţile locale, judeţene sau din 
mediul afacerilor 

2015-2020  1 

Sprijinirea autorilor locali, a sportivilor 
locali, a celor cu rezultate 
remarcabile la învăţătura 

2014 - 2020  0,2 

Organizarea de acţiuni sportive, 
culturale, sociale 2014-2020  350 

Sprijinirea instituţiilor de învăţământ, 
de cultură sau sportive, a ONG-urilor 
în desfăşurarea activităţii lor  

2014-2020 350 

Organizarea de activităţi ecologice, 
sociale, culturale, cu implicarea 
sectorului ONG 

2014-2020 350 

Organizarea de activităţi de animaţie 
culturală şi de comunicare a 
colecţiilor de carte 

2014-2020 
lunar 

175 

Promovarea sportului  2014-2020 7 

6. 
Îmbun ătăţirea şi 
dezvoltarea serviciilor 
către popula ţie 

Creşterea calităţii serviciilor către 
cetăţeni asigurate de Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor  

2014-2016 35 

Reducerea timpului de eliberare a 
cărţilor de identitate prin 
implementarea de noi aplicaţii 
standardizate la nivel naţional  

2014-2016 2.000 

Menţinerea transparenţei în relaţia cu 
cetăţenii prin transmiterea de 
informaţii, anunţuri către presa locală 
şi centrală, difuzarea de comunicate 

2014-2020 1.750 

Îmbunătăţirea ofertei de carte către 
comunitate prin completarea 
colecţiilor existente la Biblioteca 
municipală  

2014-2020 
anual 

70 
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Direc ţia strategic ă 8: SĂNĂTATE ŞI  SERVICII SOCIALE 
 

Nr. 
crt Obiective Denumirea activităţilor Termen de 

implementare 

Valoare 
estimată 
(mii lei) 

1. 
Reabilitarea 
infrastructurii de 
sănătate 

Reparaţii capitale la Spitalul de 
Urgenţă Petroșani 2014 - 2020 180.400 

Realizarea unei reţele informatice 
care să includă întregul Spital 2016 - 2020 10.000 

2. 
Extinderea şi 
reabilitarea 
infrastructurii sociale  

Elaborarea unei strategii de 
incluziune în procese sustenabile 
de creştere a calităţii vieţii familiilor 
asistaţilor sociali rezidente în 
locuinţe sociale realizate cu 
implicarea viitorilor locatari ca 
beneficiari 

2015 - 2016 5 

Realizarea şi reabilitare locuinţelor 
sociale destinate categoriilor 
defavorizate în mod participativ cu 
implicarea viitorilor locatari ca 
beneficiari 

2014 -2015 55.000 

Crearea de centre sociale 
rezidenţiale şi centre de zi, 
destinate persoanelor de vârsta a 
III – a 

2014-2020 20.000 

Realizare Centru Comunitar în 
cartierul Colonie (str. Griviţa Roşie)  2016-2020 1.225 

Reabilitare locuinţe din fondul 
locativ de stat 2014-2020 20.000 

3. 

Dezvoltarea cadrului 
administrativ și 
institu țional în vederea 
creșterii calit ății 
serviciilor sociale în 
func ție de nevoile 
sociale existente la 
nivel local 

Inserţia asistaţilor sociali în 
programe cu scop productiv 2016 - 2020  40.000 

Crearea  unui sistem coerent, 
integrat în ceea ce priveşte 
activităţile de asistenţă socială prin 
perfecţionarea şi actualizarea 
bazelor de date cu privire la 
beneficiarii de servicii sociale, 
beneficiile sociale acordate și 
furnizorii de servicii sociale 
acreditați și serviciile sociale 
acordate de aceștia 

2014-2020 42 

 
Promovarea activităţilor de 
asistenţă socială în comunitate şi 
implicarea acesteia în problematica 

2014-2020 7 
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socială, prin campanii de informare, 
reactualizarea anuală a Ghidului 
serviciilor sociale, crearea unui site 
al D.A.S., organizarea de întâlniri, 
dezbateri, seminarii în vederea 
identificării nevoilor și a 
oportunităților în domeniul 
asistenței sociale, 
responsabilizarea comunității cu 
privire la problematica socială și 
conceperea unor programe în 
acest sens 

Dezvoltarea activităților de 
identificare si evaluare inițială a 
nevoii sociale individuale, familiale 
şi de grup 

2014-2020 - 

Dezvoltarea activităților de 
informare asupra drepturilor și 
obligațiilor persoanelor aflate în 
dificultate pentru asigurarea 
accesului acestora la beneficiile și 
serviciile sociale acordate la nivelul 
municipiului Petroșani 

2014-2020 - 

Intensificarea măsurilor și a 
acțiunilor de sprijin în vederea 
menținerii în comunitate a 
persoanelor în dificultate, prin 
acordarea de beneficii sociale și 
servicii sociale 

2014-2020 - 

Promovarea participării şi 
colaborării între toţi factorii implicaţi 
în domeniul social prin parteneriate 
cu asociaţii, ONG-uri, instituţii 
publice cu atribuţii în domeniu 

2014-2020 - 

Centru Regional pentru 
Dezvoltarea Comunităţii în Valea 
Jiului 

2015 - 2020 3.400 

4. 
Dezvoltarea serviciilor 
sociale pentru protec ţia 
copilului şi familiei 

Promovarea unui sistem coerent, 
integrat de asistenţă socială pentru 
copiii care provin din familii cu 
probleme sociale 

2014-2020 - 

Protecţia copiilor în vederea 
prevenirii separării acestora de 
familie și susținerea familiilor 
pentru creșterea, îngrijirea și 
educarea propriilor copii prin: 
- Extinderea la nivel local a 
parteneriatelor public-privat pentru 
acordarea unor servicii în centre de 
zi 

2014-2020 342.300 
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- Înființarea unor centre de zi ca 
formă de suport activ acordat 
copiilor ce provin din familii 
defavorizate 
- Înființarea unui centru maternal, 
- Înființarea de centre de consiliere 
pentru familiile aflate în situație de 
risc social 
- Dezvoltarea de servicii de 
reconciliere a vieții de familie cu 
viața profesională (creșe, after 
school, bone) 

Protecția copilului împotriva 
abuzului, neglijării, exploatării și a 
oricărei forme de violență prin: 
- Înființarea unei echipe mobile la 
nivel local care să acționeze în 
soluționarea cazurilor de cerșetorie 
din municipiul Petroșani 

2015 - 2020 50.000 

Înființarea unor servicii de zi 
destinate victimelor violenţei în 
familie prin: 
- Înfiinţarea unui centru de 
consiliere pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie 

2015 - 2020 25.000 

Accesul nelimitat al copiilor la 
serviciile de sănătate de tip 
preventiv și curativ și la educație 
prin: 
- Luarea unor măsuri de asistență 
socială în vederea accesului la 
educație pentru copiii cu cerințe 
educaționale speciale, integrați în 
învățământul de masă și în clasele 
speciale 

2015 - 2020 15.000 

Reducerea decalajului de 
oportunități dintre copii rromi și 
nerromi prin: 
- Facilitarea accesului copiilor rromi 
la serviciile sociale, educaționale și 
medicale 
- Eliminarea oricărei forme de 
segregare în toate formele de 
învățământ 

2015 - 2020 - 

Dezvoltarea serviciilor sociale 
acordate copiilor cu părinții plecați 
la muncă în străinătate 

2015 - 2020 10.000 
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Dezvoltarea serviciilor de medicină 
școlară și comunitară 
Activităţi şi servicii de sănătate 
organizate la nivelul comunităţii 
pentru soluţionarea problemelor 
medico-sociale ale individului, în 
vederea menţinerii acestuia în 
propriul mediu de viata acordate în 
sistem integrat cu serviciile sociale 

2015 - 2020 75.000 

Susținerea familiilor în vederea 
prevenirii abandonului școlar, prin 
încheierea la nivel local de 
parteneriate public-privat pentru 
acordarea unor servicii în centre de 
zi  

2014-2020 1.750.000 

Organizarea unor evenimente cum 
ar fi „Ziua Familiei”, „Ziua adopţiei” 2014-2020 35 

5. 
Dezvoltarea serviciilor 
sociale pentru 
persoanele vârstnice 

Combaterea riscului de excluziune 
socială a persoanelor vârstnice şi 
creşterea calităţii vieţii acestora, 
prin acordarea de beneficii sociale, 
serviciu de consiliere juridică 
parteneriate cu alte instituţii care 
activează în domeniu, accesarea 
de fonduri şi parteneriate cu 
primăriile din Valea Jiului pentru 
deschiderea unor centre sociale 

2014-2020 9.117 

Dezvoltarea și diversificarea 
serviciilor sociale pentru 
persoanele vârstnice prin: 
- Înființarea unor centre de zi/centre 
de consiliere pentru persoanele 
vârstnice 
- Servicii rezidențiale pentru 
persoanele vârstnice, socio-
dependente 

2016 - 2020 250.000 

Extinderea Căminului de bătrâni 
gestionat de Asociaţia „Bunicii Văii 
Jiului” la o capacitate de 60 de 
locuri  

2016 - 2020 200.000 
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Combaterea riscului de excluziune 
socială a persoanelor vârstnice și 
creşterea calităţii vieţii acestora, 
prin acordarea la nivel local de 
beneficii sociale, facilități aprobate 
prin hotărâri ale consiliului local, 
cantina socială 

2014-2020 3.000 

Promovarea implicării și participării 
persoanelor vârstnice la viaţa 
comunității 

2014-2020 - 

Dezvoltarea și diversificarea 
serviciilor socio-medicale pentru 
persoanele vârstnice 

2014-2020 300 

6. 

Dezvoltarea serviciilor 
sociale pentru 
persoanele cu 
dizabilit ăţi 

Creşterea calităţii serviciilor 
destinate persoanelor cu 
dizabilități, prin asigurarea de 
servicii de informare şi consiliere, 
încheierea de parteneriate cu alte 
instituţii publice şiONG-uri care 
activează în domeniu 

2014 - 2020 2.450 

Asigurarea accesului persoanelor 
cu dizabilități în condițíi de egalitate 
cu toți cetățenii la mediul fizic, 
transport, informație și mijloace de 
comunicare, la toate resursele 
comunității; (bunuri, servicii) 

2015 - 2016 1.000 

Servicii sociale acordate 
persoanelor cu handicap prin: 
- Sprijinirea înființării unui Centru 
de zi pentru persoanele adulte cu 
handicap, în care aceștia sa poată 
desfășura diverse activitati de 
organizare a timpului liber, prin 
intalniri cu alte persoane de 
aceeasi varsta, activitati de 
mentinere a abilitatilor de tip 
terapie ocupatională (tricotat, 
cusături, etc) 
- Înființarea de ateliere protejate 
pentru persoanele cu dizabilități 
- Înființarea unui centru de tip 
“respiro” pentru persoanele cu 
dizabilități 

2016 - 2020 1.000.000 
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Asigurarea accesului la muncă a 
persoanelor cu dizabilități prin: 
- Desfășurarea în colaborare cu 
furnizorii de formare profesională a 
unor activități de formare, mentorat 
și integrare profesionala a 
persoanelor cu dizabilități 
- Accesarea fondurilor structurale 
pentru asigurarea de locuri de 
muncă protejate, eficientizarea 
calificării la locul de muncă 
- Sprijinirea înființării de 
întreprinderi sociale si promovării 
pe plan local a activităților 
desfășurate de acestea 

2016 - 2020 20.000 

7. 

Prevenirea şi 
combaterea s ărăciei şi 
a riscului de excluziune 
social ă 

Asigurarea măsurilor de asistenţă 
socială pentru familiile şi 
persoanele singure cu venituri 
reduse, prin acordarea de ajutoare 
sociale, ajutoare de urgenţă, 
hrană/masă caldă, tichete sociale, 
etc., derularea programului POAD 

2014-2020 5.800 

Ameliorarea condiţiilor de viaţă şi 
locuire, prin acordarea de ajutoare 
pentru încălzire locuinţe, scutiri la 
plata impozitelor pe clădiri şi 
reabilitarea locuinţelor din fondul 
locativ de stat  

2014 - 2020 770 

Susţinerea familiei în vederea 
naşterii, educaţiei şi întreţinerii 
copiilor 

2014 - 2020 500 

Diminuarea fenomenului „oamenii 
străzii” prin: 
- Înființarea unei echipe mobile la 
nivelul comunității formată din 
reprezentanții D.A.S., Poliției locale 
și ai Poliției municipale în vederea 
desfășurării de activități de 
identificare și monitorizare a 
persoanelor fără adăpost 
- Amenajarea/înființarea unui 
adăpost de noapte în regim de 
urgență pentru oamenii străzii, care 
va asigura găzduirea acestora cu 
precădere în perioada sezonului 
rece 

2015 - 2020 10.000 
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- Înființarea unui centru social de 
tranziție pentru persoanele 
vârstnice fără locuință până la 
internarea acestora într-un centru 
de asistență socială 

Extindere Centrul social „Sf. 
Varvara”  2016 - 2020 100.000 

8. 

 
Dezvoltarea serviciilor 
sociale de medicin ă 
comunitar ă şi medicin ă 
şcolar ă 

Accesul la asistenţa medicală 
comunitară, prin activităţi de 
consiliere medicală şi socială, 
dezvoltarea serviciilor de îngrijire 
medicală la domiciliu a gravidei, 
nou-născutului şi mamei, a 
bolnavului cronic, a bolnavului 
mintal şi a bătrânului 

2014-2020 5.000 

Acordarea asistenţei medicale şi de 
medicină dentară în unităţile de 
învăţământ, prin examinarea stării 
de sănătate a preşcolarilor şi 
elevilor, acordarea de servicii de 
medicină şcolară, înfiinţarea de 
cabinete medicale şcolare în 
unităţile de învăţământ 

2014-2020 4.755 

9. 

Dezvoltarea  serviciilor  
sociale pentru  
persoanele de etnie 
rrom ă 

Promovarea educaţiei incluzive în 
cadrul sistemului educaţional, 
inclusiv prin prevenirea şi 
eliminarea segregării şi 
combaterea discriminării pe baze 
etnice, de statut social, dizabilităţi 
sau alte criterii care afectează 
copiii şi tinerii proveniţi din etnia 
rromă prin: 
- Creşterea ponderii elevilor rromi 
care beneficiază de suport în 
cadrul unor programe de tip ”şcoală 
după şcoală” (pregătire teme + 
hrană);  
- Creşterea ponderii persoanelor 
aparţinând minorităţii rrome care 
beneficiază de suport în cadrul 
unor programe de tip „A doua 
şansă“, pentru creşterea nivelului 
educaţional, reducerea ratei 
analfabetismului 
- Cultivarea şi dezvoltarea identităţii 
etno-culturale a rormilor prin 
educaţie, cultivarea istoriei și a 
tradițiilor rromilor la toate nivelurile 
educaționale 

2015 - 2020 40.000 
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Stimularea măsurilor de promovare 
a sănătăţii care să contribuie la 
creşterea accesului cetăţenilor 
aparţinând minorităţii rrome la 
serviciile de sănătate publică şi la 
creşterea speranţei de viaţă prin: 
- Conceperea și implementarea 
unor programe de informare 
sanitară, consultanță medicală și 
planning familial 
- Campanii de vaccinare în 
comunitățile de rromi 
- Campanii de depistare TBC, 
infecții HIV/SIDA, afecțiuni 
dermatologice, boli cu transmitere 
sexuală, etc. 
 

- Campanii de educaţie sanitară 
privind BTS 

2015 - 2020 500 

Îmbunătățirea calității vieții copiilor 
din familiile cu venituri scăzute și 
asigurarea respectării drepturilor 
acestora prin:  
- Colaborarea între toți factorii 
responsabili (cadre medicale, 
poliție, D.A.S., D.G.A.S.P.C.) în 
vederea întocmirii certificatelor de 
naștere pentru copiii fără identitate 
- Realizarea de parteneriate între 
ONG care au ca obiect de activitate 
protecția socială a persoanelor de 
etnie rromă și DAS în vederea 
derulării unor proiecte comune în 
domeniul protecției copilului 
- Dezvoltarea în colaborare cu 
organizatiile de rromi , și Serviciul 
Public Comunitar Local de 
Evidenta a Populatiei  a unui 
program local pentru procurarea 
documentelor de identitate pentru 
rromi, a unor acțiuni de identificare 
a persoanelor de etnie rromă fără 
acte de identitate 

2015 - 2020 10.000 

 Îmbunătățirea cadrului 
organizațional la nivel local prin: 
- Înființarea Grupului de inițiativă 
locală (GIL) 
- Înființarea Grupului de lucru local 
(GLL) 

2015 - 2016 15 



UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIAL Ă 
M U N I C I P I U L   P E T R O Ş A N I 

 
PLANUL DE DEZVOLTARE LOCAL Ă A MUNICIPIULUI PETROŞANI 

PE PERIOADA 2014 - 2020 
 

163 163

- Elaborarea  şi revizuirea periodică 
de către G.L.L. a planului local de 
măsuri privind incluziunea  
cetățenilor de etnie rromă 

10. 

Regenerare economico-
social ă a comunit ăţilor 
urbane marginalizate – 
componenta social ă 

Regenerare economico-socială a 
comunităţilor urbane marginalizate 
din cartierele Colonie, Bosnia, 
Colonia Ianza, Venus-Saturn, Saşa 

2016 - 2020 26.000  

11 

Creșterea implic ării 
comunit ății locale și a 
societ ății civile în 
procesul de furnizare, 
diversificare și 
dezvoltare a serviciilor 
sociale 

Crearea unui sistem de 
parteneriate reale și active cu 
societatea civilă pentru acoperirea 
nevoilor locale de servicii sociale 

2014-2020 - 

Înființarea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară în domeniul 
asistenței sociale Valea Jiului  –
A.I.D.S.V.J. 

2016-2020 20 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


