
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Petroșani 2021 - 2027 Anexa 1

Nr crt
PILON DE DEZVOLTARE 

DURABILA (SIDU)
OBIECTIV AFERENT PILONULUI PROIECTE/ACȚIUNI INDICATORI REALIZARE OBIECTIV SPECIFIC POLITICA UE OBIECTIV DE POLITICA EUROPEANA| COEZIUNE SURSE FINANȚARE PERIOADA

GRAD 

PRIORITATE

1
Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat

cu un mediu urban curat și nepoluant

Investiţii în sisteme de producere a energiei 

electrice prin utilizarea energiei solare  și/sau 

eoliene

MW/h produsi si emisii de CO2 

reduse 

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente | Obiectivul de Politică 2 - O Europă 

mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranzi ție spre o 

economie fără emisii și reziliență

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

2
Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat

cu un mediu urban curat și nepoluant

Extindere, reabilitare și modernizare rețeade 

iluminat public  

Nr. puncte de iluminat inteligent 

instalate

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai 

ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranzi ție spre o 

economie fără emisii și reziliență

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

3
Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat

cu un mediu urban curat și nepoluant

Amenajare parcări dotate cu panouri solare și 

sistem de ticketing în Piața Victoriei (ANAF), 

lângă Bazinul de înot, etc.

Nr. locuri de parcare amenajate
OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

4
Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat

cu un mediu urban curat și nepoluant

Realizarea unui zid fonic de protecție la calea 

ferată, de-a lungul drumului național DN 66

Zone adiacente infrastructurii 

feroviare protejate, poluare 

redusă, siguranța cetatenilor 

crescută.

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

5
Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat

cu un mediu urban curat și nepoluant

Creșterea eficienței energetice la sediul 

Primăriei Municipiului Petroșani , str. 1 

Decembrie 1918, nr. 93

Nr. clădiri (sedii) reabilitate 

termic. Emisii de CO2 reduse
OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai 

ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranzi ție spre o 

economie fără emisii și reziliență

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

6
Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat

cu un mediu urban curat și nepoluant

Creșterea eficienței energetice în clădiri 

rezidențiale

Nr. clădiri locuințe reabilitate 

termic. Emisii de CO2 reduse
OS2 Creșterea calității locuirii

| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

7
Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat

cu un mediu urban curat și nepoluant

Creșterea eficienței energetice în clădirile 

publice (clădiri administrative, unită ți de 

învățământ) inclusiv montare panouri solare

Nr. clădiri reabilitate termic. Emisii 

de CO2 reduse
OS2 Creșterea calității locuirii

| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

8
Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat

cu un mediu urban curat și nepoluant

Campanie de conştientizare a populaţiei 

privind colectarea selectivă a deşeurilor, 

reciclarea deşeurilor şi valorificarea acestora

Numar de persoane atinse. 

Cantitati suplimenate de deseuri 

colectate selectiv. 

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai 

ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranzi ție spre o 

economie fără emisii și reziliență

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

9
Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat

cu un mediu urban curat și nepoluant
Regularizări pârâuri Dezastre naturale prevenite. 

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

10
Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat 

cu un mediu urban curat și nepoluant

Regenerare urbană in Municipiul Petroșani 

(reabilitare și modernizare spații publice, 

piațete, locuri de joacă, spații verzi, în diferite 

zone din municipiul Petroșani)

Nr. zone de agrement 

modernizate.Numar de persoane 

deservite.

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

11
Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat 

cu un mediu urban curat și nepoluant

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

Nr. zone de agrement create. 

Numar de persoane deservite.

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual
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Prioritizarea măsurilor și propuneri de proiecte



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Petroșani 2021 - 2027 Anexa 1

Nr crt
PILON DE DEZVOLTARE 

DURABILA (SIDU)
OBIECTIV AFERENT PILONULUI PROIECTE/ACȚIUNI INDICATORI REALIZARE OBIECTIV SPECIFIC POLITICA UE OBIECTIV DE POLITICA EUROPEANA| COEZIUNE SURSE FINANȚARE PERIOADA

GRAD 

PRIORITATE

12

Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat

cu un mediu urban curat și nepoluant

I Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Amenajare parcări dotate cu panouri solare în 

zona turistică Parâng, în vecinătatea 

telescaunului vechi și a telescaunului nou

Numar de locuri de parcare create. 

Căi de acces decongestionate. 

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat

cu un mediu urban curat și nepoluant

|Obiectivul II. 1. Dezvoltarea

turismului ca motor al economiei

locale

Sprijin pentru dotarea cu panouri solare a 

stânelor momârlanilor și a Muzeul 

Momârlanului din strada Slătinioara

Consumuri energetice scăzute si 

emisii de CO2 reduse
OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai 

ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranzi ție spre o 

economie fără emisii și reziliență

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

Obiectivul I. 2. Un municipiu atractiv și

modern

Sprijin pentru realizare lucrări de investi ții 

privind dezvoltarea infrastructurii de apă și 

canalizare din Municipiul Petroșani

Lungime totală rețea de distribuție 

reabilitată

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaționale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

14
Obiectivul I. 2. Un municipiu atractiv și

modern

Creșterea securității și siguranței cetățenilor 

prin implementarea de sisteme de 

supraveghere video, control acces și 

monitorizare prin senzori a spațiilor publice, 

unităților de învățământ, piețelor publice, 

parcărilor, punctelor de colectare a deșeurilor

Nr. puncte de supraveghere video 

instalate

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare (POCID)2021-2027
2021-2027 strategic

15
Obiectivul I. 2. Un municipiu atractiv și

modern

Modernizare alei, trotuare și parcări de 

reședință 

Suprafață (mp) alei, trotuare și 

parcări de reședință modernizate

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

16
Obiectivul I. 2. Un municipiu atractiv și

modern

Realizarea transportului public electric în ora ș 

și spre zona turistică Parâng prin 

achiziționarea de autobuze electrice, 

îmbunătățirea infrastructurii corespunzătoare 

de deplasare, modernizarea stațiilor de 

călători existente și amenajarea de noi stații

Nr. autobuze electrice 

achiziționate. Nr. stații de 

transport călători create / 

modernizate. Nr de persoane 

deservite. 

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Transport (POT)2021-

2027| Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă (PODD) 2021-2027, Programele 

Operaţionale Regionale – implementate la 

nivel de regiune (8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

17
Obiectivul I. 2. Un municipiu atractiv și

modern

Instalare stații de încărcare mașini electrice, în 

zona Pieței agroalimentare (2 posturi), în Piața 

Victoriei (ANAF), pe str. 1 Decembrie 1918 în 

vecinătatea primăriei

Numar de autovehicule cu acces la 

infrastructra de incarcare. Numar 

de autovehicule electrice in 

municipiu

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai 

ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranzi ție spre o 

economie fără emisii și reziliență

Programul Operațional Transport (POT)2021-

2027| Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă (PODD) 2021-2027, Programele 

Operaţionale Regionale – implementate la 

nivel de regiune (8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

18
Obiectivul I. 2. Un municipiu atractiv și

modern

Creșterea siguranței cetățenilor angajați în 

traversarea străzilor prin amenajarea de 

treceri de pietoni supraînălțate, iluminate, 

semnalizate acustic și vizual

Nr. treceri de pietoni supraînălțate 

Nr. traversări cale ferată 

modernizate

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

19
Obiectivul I. 2. Un municipiu atractiv și

modern

Reabilitare alimentare cu apă potabilă (a-II-a 

alimentare de rezervă) la Spitalul de Urgență 

Petroșani 

Numar de cladiri reabilitate 

utilitati.Reducere consumuri apa si 

emisii CO2

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Sănătate (multifond) 

(POS)2021-2027
2021-2027 strategic

20
Obiectivul I. 2. Un municipiu atractiv și

modern

Amenajarea zonei industriale Livezeni prin 

asigurarea utilităților necesare: alimentare cu 

gaze naturale, energie electrică, apă potabilă 

și canalizare

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

21
Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat

cu un mediu urban curat și nepoluant

Cartier/Cvartal public-privat integrat – 

inteligent și cu energie verde

Numar de cladiri eficientizate 

energetic. Emisii de CO2 reduse. 

Numar de scolie reabiliate 

energetic. 

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane 

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente | Obiectivul de Politică 2 - O Europă 

mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranzi ție spre o 

economie fără emisii și  reziliență. 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

22
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Construirea unui pasaj auto din DN 66 peste 

calea ferată, către cartierul Colonie în zona 

Dărănești, legătură cu strada Matei Basarab 

(digul Jiului)

Numar de persoane deservite 
OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

23
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Încurajarea mobilităţii velo în intravilan prin 

amenajarea profilelor stradale principale 

pentru a permite fluxuri longitudinale(N-S)   şi 

transversale (E-V)

Numar de persoane care opteaza 

pentru transport ecologic/ velo

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

13
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Prioritizarea măsurilor și propuneri de proiecte



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Petroșani 2021 - 2027 Anexa 1

Nr crt
PILON DE DEZVOLTARE 

DURABILA (SIDU)
OBIECTIV AFERENT PILONULUI PROIECTE/ACȚIUNI INDICATORI REALIZARE OBIECTIV SPECIFIC POLITICA UE OBIECTIV DE POLITICA EUROPEANA| COEZIUNE SURSE FINANȚARE PERIOADA

GRAD 

PRIORITATE

24
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Realizare variantă de ocolire Petroșani - latura 

de vest (6,4 km)

Numar de masini utilizand 

varianta ocolitoare si numar 

scazut de masini zona centrala

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Transport (POT)2021-

2027
2021-2027 strategic

25
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Dezvoltarea mobilității urbane în Municipiul 

Petroșani (construire 3 pasarele pietonale 

peste DN 66 și calea ferată dublă, 

amenajare/creare 3 trasee de piste de 

biciclete, înființare 5 centre închiriere pentru 

biciclete)

Numarul de persoane deservite si 

grad de siguranță urbană crescut

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Transport (POT)2021-

2027| Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă (PODD) 2021-2027, Programele 

Operaţionale Regionale – implementate la 

nivel de regiune (8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

26
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Reconfigurarea zonei pietonale a muncipiului 

Petroșani și introducerea de soluții smart city

Numarul de persoane deservite si 

grad de siguranță urbană crescut

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai 

ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranzi ție spre o 

economie fără emisii și reziliență

Programul Operațional Transport (POT)2021-

2027| Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă (PODD) 2021-2027, Programele 

Operaţionale Regionale – implementate la 

nivel de regiune (8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

27
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Construirea a două parcări subterane în zone 

aglomerate ale orașului (Piața agroalimentară, 

Casa de cultură a sindicatelor) în cadul cărora 

se vor integra elemente de tip smart city

Numarul de persoane deservite. 

Străzi/căi de acces 

decongestionate. 

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

28
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Implementarea unei politici de parcare la 

nivelul municipiului

Nr. strategii / politici / documente

programatice elaborate și 

implementate

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

29
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Amenajare profile stradale principale pentru 

ciclism intravilan

Numar de persoane care opteaza 

pentru transport ecologic/ velo

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

30
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Realizarea a două HUB-uri intermodale de 

transport în Municipiul Petroșani, unul partea 

nordică a municipiului Petroşani (Piaţa 

Victoriei) și unul  pentru partea sudică a 

municipiului Petroşani (Piața Dacia) 

Accesibilitate îmbunătățită a 

municipiului Petroşani la nivel 

extern (regional şi microregional) 

precum şi intern (în municipiu şi 

zona turistică Parâng)

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Transport (POT)2021-

2027| Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă (PODD) 2021-2027, Programele 

Operaţionale Regionale – implementate la 

nivel de regiune (8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

31
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Demersuri pentru reabilitare şi modernizare 

pasarelă de acces la staţia CF Petroşani

Numar persoane care utilizează 

pasarela. Siguranța pietonilor si 

accesibilitatea zonei crescute

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

32
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Amenajarea de rastele stradale pentru 

parcarea bicicletelor în zonele de interes 

public: instituții, școli, licee, gară, autogară, 

zone comerciale, muzee

Nr. rastele pentru biciclete 

amenajate

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

33
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Îmbunătățirea transportului public pentru 

zonele rurale din jurul orașului Petroșani 

pentru a facilita vizitarea punctelor turistice 

din aceste zone și accesul la evenimentele 

organizate

Lungime rețea de transport public 

nou creată

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență | Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin 

creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională

Programul Operațional Transport (POT)2021-

2027| Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă (PODD) 2021-2027, Programele 

Operaţionale Regionale – implementate la 

nivel de regiune (8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

34
Obiectivul I.3. Un municipiu mai

accesibil, mai bine conectat

Reabilitare drum acces Spitalul de Urgență 

Petroșani (curte și parcări)

Numar de km infrastructura 

publica reabilitata. Numar de 

persoane deservite si trafic 

decongestionat. 

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual
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Prioritizarea măsurilor și propuneri de proiecte



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Petroșani 2021 - 2027 Anexa 1

Nr crt
PILON DE DEZVOLTARE 

DURABILA (SIDU)
OBIECTIV AFERENT PILONULUI PROIECTE/ACȚIUNI INDICATORI REALIZARE OBIECTIV SPECIFIC POLITICA UE OBIECTIV DE POLITICA EUROPEANA| COEZIUNE SURSE FINANȚARE PERIOADA

GRAD 

PRIORITATE

35
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale

Asigurarea accesului turiștilor în zona turistică 

Parâng utilizând mijloace de transport 

alternativ (transport pe cablu) - înlocuirea 

telescaunului vechi cu o telegondolă; 

procurare și amplasare telescaun în zona A, de 

la stația de sosire a telegondolei spre Parângu 

Mic

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

36
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale

Conectarea spaţiilor verzi intravilane majore 

prin trasee recreaţionale, atât între ele cât şi 

cu ariile naturale protejate la nivelul Văii Jiului

Numar de persoane deservite 
OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

37
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale

Alimentare cu gaze naturale zona turistică 

Parâng

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite, număr de 

unități de cazare /imobile 

conectate la reațueaua de gaze 

naturale

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

38
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale

Creșterea vizibilității obiectivelor turistice 

(muzee, case memoriale, biserici, sinagogă) 

prin îmbunătățirea și înmulțirea indicatoarelor 

turistice (trasee și panouri de informare 

turistică, alte elemente de signalectică 

urbană)

Nr. investiții de creștere a 

atractivității obiectivelor turistice 

realizate. Numar de persoane 

deservite.Mediul de afaceri 

susținut.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

39
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale
Traseu de agrement pe digul Râului Jiul de Est

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

40
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale
Traseu de agrement pe Maleia 

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

41
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale

Promovarea sporturilor extreme şi a 

turismului de aventură în zonele montane

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

42
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale
Instalații de teleschi pentru copii și începători

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

43
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale

Amenajarea unui traseu de sanie pe șină 

pentru toate anotimpurile, inclusiv sistemul de 

ridicare pentru transportul ascendent al 

oaspeților și al săniilor și sistemul de 

depozitare automat pentru sănii la stația de 

jos.

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

44
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale

Amenajare traseu turistic “Drumul 

momârlanilor” (reţete culinare tradiţionale, 

artizanat, izvoare cu apă microbiologic pură)

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

P
il

o
n

u
l 

II
: 

V
a

lo
ri

fi
ca

re
a

 o
p

o
rt

u
n

it
ă

ți
lo

r 
tu

ri
st

ic
e

, 
cu

lt
u

ra
le

, 
sp

o
rt

iv
e

 ș
i 

re
cr

e
a

ti
v

e
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Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Petroșani 2021 - 2027 Anexa 1

Nr crt
PILON DE DEZVOLTARE 

DURABILA (SIDU)
OBIECTIV AFERENT PILONULUI PROIECTE/ACȚIUNI INDICATORI REALIZARE OBIECTIV SPECIFIC POLITICA UE OBIECTIV DE POLITICA EUROPEANA| COEZIUNE SURSE FINANȚARE PERIOADA

GRAD 

PRIORITATE

45
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale

Realizarea unei structuri turistice pentru 

agrement la stația de sosire a Telegondolei

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

46
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale

Propunere /amenajare itinerarii turistice noi în 

zone cu potenţial neexploatat (către cetăţile 

din munţii Orăştiei)

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

47
Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului

ca motor al economiei locale

Crearea de parteneriate pentru promovarea 

informațiilor de interes cu site-urile care 

promovează turismul în zonă. 

Nr. de parteneriate funcționale 

create. Numar de persoane 

deservite.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

48
Obiectivul II.2. Promovarea culturii,

sportului și industriilor creative

Dezvoltarea activităţii sportive prin crearea

de baze sportive la nivelul tuturor unităţilor 

şcolare din municipiul Petroșani

Nr. clădiri din infrastructura 

sportivă create

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

49
Obiectivul II.2. Promovarea culturii,

sportului și industriilor creative

Sprijin pentru restaurarea caselor memoriale, 

muzeelor și a altor clădiri din infrastructura de 

petrecere a timpului liber din Petroșani

Nr. clădiri din infrastructura de 

petrecere a timpului liber 

modernizate.  Grad crescut de 

culturalizare a comunitatii. Numar 

de persoane participante in mod 

direct si indirect.

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

50
Obiectivul II.2. Promovarea culturii,

sportului și industriilor creative

Sprijin pentru organizarea unui Festival de 

muzica (poate fi clasica, jazz, folk sau chiar 

combinate în seri tematice) 

Grad crescut de culturalizare a 

comunitatii. Numar de persoane 

participante in mod direct si 

indirect.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

51
Obiectivul II.2. Promovarea culturii,

sportului și industriilor creative

Sprijin pentru organizarea unui Festival de 

Film cu mai multe secțiuni (lung metraj, scurt 

sau mediu-metraj, doc-drama sau 

documentar) iar proiecțiile să se desfășoare pe 

clădirile părăsite aparținând fostelor unităților 

pentru punerea în valoarea a patrimoniului 

industrial. 

Grad crescut de culturalizare a 

comunitatii. Numar de persoane 

participante in mod direct si 

indirect.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

52
Obiectivul II.2. Promovarea culturii,

sportului și industriilor creative

Sprijin pentru organizarea unui Festival 

International de teatru cu participarea a peste 

30 de trupe din tara și străinătate.

Grad crescut de culturalizare a 

comunitatii. Numar de persoane 

participante in mod direct si 

indirect.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

53
Obiectivul II.2. Promovarea culturii,

sportului și industriilor creative

Parteneriat pentru activități culturale și 

educaționale cu scopul de a promova istoria 

orașului, a personalităților din Petroșani 

Nr. evenimente organizate. Grad 

crescut de culturalizare a 

comunitatii. Numar de persoane 

participante in mod direct si 

indirect.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

54
Obiectivul II.2. Promovarea culturii,

sportului și industriilor creative

Dezvoltarea activității sportive prin crearea 

unei piste de skate-board și role

Nr. obiective din infrastructura 

sportivă (terenuri de sport, piste) 

create. Numar de persoane 

deservite.

OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

P
il

o
n

u
l 

II
: 

V
a

lo
ri

fi
ca

re
a

 o
p

o
rt

u
n

it
ă

ți
lo

r 
tu

ri
st

ic
e

, 
cu

lt
u

ra
le

, 
sp

o
rt

iv
e

 ș
i 

re
cr

e
a

ti
v

e

Prioritizarea măsurilor și propuneri de proiecte



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Petroșani 2021 - 2027 Anexa 1

Nr crt
PILON DE DEZVOLTARE 

DURABILA (SIDU)
OBIECTIV AFERENT PILONULUI PROIECTE/ACȚIUNI INDICATORI REALIZARE OBIECTIV SPECIFIC POLITICA UE OBIECTIV DE POLITICA EUROPEANA| COEZIUNE SURSE FINANȚARE PERIOADA

GRAD 

PRIORITATE

55
Obiectivul III.1. Crearea unui climat

economic atractiv pentru investitori

Reconversia și refuncționalizarea terenurilor, 

suprafețelor și clădirilor degradate, vacante 

sau neutilizate - Conservarea și transformarea 

patrimoniului industrial

Suprafață terenuri, clădiri pentru 

care s-a realizat reconversia / 

refuncționalizarea

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

56
Obiectivul III.1. Crearea unui climat

economic atractiv pentru investitori

Programe și acțiuni care să sprijine și să 

promoveze gastronomia locală și lanțurile 

alimentare scurte

Nr. programe derulate. 

Numar de persoane deservite. 
OS5. Dezvoltare turistică 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

57
Obiectivul III.1. Crearea unui climat

economic atractiv pentru investitori

Sprijin pentru deschiderea unui centru pentru 

colectare și procesare produse oferite de 

pădure (fructe, ciuperci, conuri etc.)

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS4 Susținerea mediului de 

afaceri existent

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă 

și justă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a 

reducerii impactului asupra schimbărilor climatice și adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor | 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

58
Obiectivul III.1. Crearea unui climat

economic atractiv pentru investitori

Sprijin pentru deschiderea unui abator şi a 

unui centru de colectare a laptelui 

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS4 Susținerea mediului de 

afaceri existent

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente |Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai 

ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranzi ție spre o 

economie fără emisii și reziliență, prin promovarea tranziției 

către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și 

albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra 

schimbărilor climatice și adaptării la schimbările climatice și a 

prevenirii și gestionării riscurilor | 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

59
Obiectivul III.1. Crearea unui climat

economic atractiv pentru investitori

Identificarea, reamenajarea şi 

refuncţionalizarea unor imobile existente 

pentru amenajarea de incubatoare de afaceri 

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS4 Susținerea mediului de 

afaceri existent

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 strategic

60
Obiectivul III.1. Crearea unui climat

economic atractiv pentru investitori

Derularea de acțiuni care vizează atragerea de 

investitori și dezvoltarea serviciilor de 

asistență pentru investitori

Nr.acțiuni organizate. Mediul de 

afaceri susținut. Numar de 

persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS4 Susținerea mediului de 

afaceri existent

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

61
Obiectivul III.1. Crearea unui climat

economic atractiv pentru investitori

Sprijin pentru programele de pregătire a forţei 

de muncă locale în domeniul serviciilor 

turistice

Nr.acțiuni organizate. Mediul de 

afaceri susținut. Numar de 

persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS4 Susținerea mediului de 

afaceri existent

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

62

Obiectivul III.2 Crearea de

parteneriate stabile pe termen mediu

și lung

Sprijinirea înfiinţării de centre de inovare, 

cercetare/dezvoltare şi transfer tehnologic

Numarul de centre de inovare, 

excelenta si de dezvoltare

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare (POCID)2021-2027
2021-2027 strategic

63

Obiectivul III.2 Crearea de

parteneriate stabile pe termen mediu

și lung

Promovarea cooperării locale, regionale, 

naţionale şi internaţionale

Nr. Evenimente organizate

Numar de persoane deservite. 

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

64

Obiectivul III.2 Crearea de

parteneriate stabile pe termen mediu

și lung

Parteneriat cu Universitatea din Petroşani şi 

colegiile din municipiu pentru sprijinirea 

tinerilor în deschiderea unei afaceri 

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS4 Susținerea mediului de 

afaceri existent

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

65

Obiectivul III.2 Crearea de

parteneriate stabile pe termen mediu

și lung

Amenajarea unui Centru de excelență cu spații 

destinate activității de tutoriat, consiliere și 

cercetare științifică, în parteneriat cu 

Universitatea din Petroșani

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS4 Susținerea mediului de 

afaceri existent

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport

66

Obiectivul III.2 Crearea de

parteneriate stabile pe termen mediu

și lung

Construire hale  de 1000, 2000 și 3000 mp, 

pentru funcțiuni industriale și administrative 

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual

67

Obiectivul III.2 Crearea de

parteneriate stabile pe termen mediu

și lung

Înființare Centru de calificare recalificare în 

parteneriat cu Universitatea din Petro șani

Mediul de afaceri susținut. Numar 

de persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS4 Susținerea mediului de 

afaceri existent

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă prin 

implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Programul Operațional Capital Uman 

(POCU)2021-2027 | Programul Operațional 

Combaterea Sărăciei (POCS)2021-2027

2021-2027 punctual

68

Obiectivul III.2 Crearea de 

parteneriate stabile pe termen mediu 

și lung

Derularea de acțiuni de promovare și 

dezvoltare a clusterelor, centrelor de afaceri, 

parteneriatelor cu accent pe cercetare şi 

inovare şi crearea de noi locuri de muncă

Nr. evenimente organizate. Mediul 

de afaceri susținut. Numar de 

persoane deservite si societati 

comerciale nou create sau 

asistate.

OS4 Susținerea mediului de 

afaceri existent

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 punctual
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Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Petroșani 2021 - 2027 Anexa 1

Nr crt
PILON DE DEZVOLTARE 

DURABILA (SIDU)
OBIECTIV AFERENT PILONULUI PROIECTE/ACȚIUNI INDICATORI REALIZARE OBIECTIV SPECIFIC POLITICA UE OBIECTIV DE POLITICA EUROPEANA| COEZIUNE SURSE FINANȚARE PERIOADA

GRAD 

PRIORITATE

69
Obiectiv IV.1. Îmbunătățirea accesului

la educație și servicii medicale

Amenajarea de spații adecvate pentru servirea 

unei mese calde la toate unitățile de 

învățământ.

Nr. clădiri din infrastructura 

educațională modernizate. Numar 

de persoane deservite.

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă prin 

implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Programul Operațional Capital Uman 

(POCU)2021-2027 | Programul Operațional 

Combaterea Sărăciei (POCS)2021-2027

2021-2027 punctual

70
Obiectiv IV.1. Îmbunătățirea accesului

la educație și servicii medicale

Implementare sistem catalog electronic la 

toate unitățile de învățământ cu posibilitatea 

accesului în timp real a părinților la notele 

elevilor și la prezența la ore.

Numar de sisteme e-administratie 

implementate. Numar de 

persoane deservite. 

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare (POCID)2021-2027
2021-2027 punctual

71
Obiectiv IV.1. Îmbunătățirea accesului

la educație și servicii medicale

Amenajarea de cabinete medicale la fiecare 

unitate de învățământ

Nr. clădiri din infrastructura 

sanitara modernizate. Numar de 

persoane deservite.

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă prin 

implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Programul Operațional Sănătate (multifond) 

(POS)2021-2027
2021-2027 punctual

72
Obiectiv IV.1. Îmbunătățirea accesului

la educație și servicii medicale

Amenajare Centru de kinetoterapie pentru 

copii și adulți

Acces crescut al populatiei la 

servicii medico-sanitare. Numar de 

persoane deservite

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă prin 

implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Programul Operațional Sănătate (multifond) 

(POS)2021-2027
2021-2027 punctual

73
Obiectiv IV.1. Îmbunătățirea accesului

la educație și servicii medicale

Înființarea de birouri de sprijin social pentru 

persoane în vârstă sau cu capacități diminuate 

pentru ajutor în activități curente.

Numar de persoane deservite. 
OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă prin 

implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Programul Operațional Capital Uman 

(POCU)2021-2027 | Programul Operațional 

Combaterea Sărăciei (POCS)2021-2027

2021-2027 punctual

74
Obiectiv IV.1. Îmbunătățirea accesului

la educație și servicii medicale
Digitalizare unități de învățământ

Numarul de persoane avand acces 

la infrastructuri digitalizate. 

Gradul crescut de educatie 

tehnologica a elevilor. 

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai 

ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranzi ție spre o 

economie fără emisii și reziliență

Programul Operațional Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare (POCID)2021-2027
2021-2027 suport

75
Obiectiv IV.1. Îmbunătățirea accesului

la educație și servicii medicale

Sprijin pentru consolidarea capacită ții 

unităților de învățământ (dotări cu ecrane de 

protecție, bariere, marcaje semnalizare, stații 

dezinfectare, scannere de imagistică termică, 

laptopuri/tablete, aplicații învățământ la 

distanță, alte îmbunătățiri asociate direct cu 

permiterea învățării în unitățile de învățământ 

cu respectarea

măsurilor actuale de distanțare socială)

Nr. clădiri din infrastructura 

educațională modernizate

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai 

ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranzi ție spre o 

economie fără emisii și reziliență

Programul Operațional Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare (POCID)2021-2027 | Programul 

Operațional Capital Uman (POCU)2021-2027 

| Programul Operațional Combaterea Sărăciei 

(POCS)2021-2027

2021-2027 suport

76
Obiectiv IV.1. Îmbunătățirea accesului

la educație și servicii medicale

Sprijin pentru extinderea ofertei educaționale 

cu creșterea numărului de clase cu predare în 

alte limbi (engleza , germană )

Nr. acțiuni organizate. Numar de 

persoane deservite.

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente| Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai 

ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranzi ție spre o 

economie fără emisii și reziliență

Programul Operațional Capital Uman 

(POCU)2021-2027 | Programul Operațional 

Combaterea Sărăciei (POCS)2021-2027

2021-2027 suport

77
Obiectiv IV.1. Îmbunătățirea accesului

la educație și servicii medicale

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale a unită ților de 

învățămant gimnazial și liceal din Municipiul 

Petroșani

Nr. clădiri din infrastructura 

educațională modernizate. Numar 

de persoane deservite.

OS1 Modernizarea 

infrastructurii urbane

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente|Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai 

socială și incluzivă prin implementarea Pilonului european al 

drepturilor sociale

Programul Operațional Capital Uman 

(POCU)2021-2027 | Programul Operațional 

Combaterea Sărăciei (POCS)2021-2027

2021-2027 suport

78
Obiectiv IV.1. Îmbunătățirea accesului

la educație și servicii medicale

Reabilitare clădire dispensar pneumologie, 

staționar zi HIV-SIDA, clădire stomatologie, 

inclusiv montare de panouri solare 

Numar de cladiri eficientizate 

energetic. Emisii de CO2 reduse

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă prin 

implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Programul Operațional Sănătate (multifond) 

(POS)2021-2027
2021-2027 suport

79
Obiectiv IV.1. Îmbunătățirea accesului

la educație și servicii medicale

Reabilitare „Heliport” și împrejmuire la 

Spitalul de Urgență Petroșani

Timp de raspuns scăzut si acces 

crescut al populatiei la servicii 

medico-sanitare

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Sănătate (multifond) 

(POS)2021-2027
2021-2027 suport

80

Obiectiv IV.2 Îmbunătățirea accesului 

la servicii sociale și asigurarea 

incluziunii pe piața muncii

Construire locuințe pentru tineri, destinate 

închirierii.
Nr. locuințe sociale construite. OS2 Creșterea calității locuirii

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă prin 

implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Programul Operațional Capital Uman 

(POCU)2021-2027 | Programul Operațional 

Combaterea Sărăciei (POCS)2021-2027

2021-2027 strategic

81

Obiectiv IV.2 Îmbunătățirea accesului

la servicii sociale și asigurarea

incluziunii pe piața muncii

Înființarea unui centru de consiliere pentru 

prevenirea și combaterea violenței în familie și 

a unui adăpost pentru victimele violenței 

domestice  

Numar de persoane deservite 
OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă prin 

implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Programul Operațional Capital Uman 

(POCU)2021-2027 | Programul Operațional 

Combaterea Sărăciei (POCS)2021-2027

2021-2027 suport

82

Obiectiv IV.2 Îmbunătățirea accesului 

la servicii sociale și asigurarea 

incluziunii pe piața muncii                                                                                  

Realizarea şi reabilitare locuinţelor sociale 

destinate categoriilor defavorizate în mod 

participativ cu implicarea viitorilor locatari ca 

beneficiari

Numar de persoane deservite OS2 Creșterea calității locuirii
Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă prin 

implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Programul Operațional Capital Uman 

(POCU)2021-2027 | Programul Operațional 

Combaterea Sărăciei (POCS)2021-2027

2021-2027 punctual
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Prioritizarea măsurilor și propuneri de proiecte



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Petroșani 2021 - 2027 Anexa 1

Nr crt
PILON DE DEZVOLTARE 

DURABILA (SIDU)
OBIECTIV AFERENT PILONULUI PROIECTE/ACȚIUNI INDICATORI REALIZARE OBIECTIV SPECIFIC POLITICA UE OBIECTIV DE POLITICA EUROPEANA| COEZIUNE SURSE FINANȚARE PERIOADA

GRAD 

PRIORITATE

83

Obiectiv V.1. Creșterea capacității

administrației locale de a dezvolta,

implementa și monitoriza proiecte

Implementarea de soluții tip ”smart city” în 

furnizarea de servicii publice

Nr. de soluții tip ”smart city” 

implementate pentru furnizarea 

de servicii publice

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare (POCID)2021-2027
2021-2027 strategic

84

Obiectiv V.1. Creșterea capacității

administrației locale de a dezvolta,

implementa și monitoriza proiecte

Digitalizare instituții publice

Nr. de soluții tip e-Administratie 

implementate pentru furnizarea 

de servicii publice. Numar cetateni 

si personal propriu deservit.

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare (POCID)2021-2027
2021-2027 suport

85

Obiectiv V.2. Crearea unui parteneriat

bazat pe încredere între administrație

și comunitatea locală

Îmbunătățirea sistemului de comunicare cu 

cetățenii și de comunicare interinstituțională

(îmbunătățire sistem videoconferințe)

Nr. soluții tehnice pentru 

comunicare la distanță introduse

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare (POCID)2021-2027
2021-2027 suport

86

Obiectiv V.2. Crearea unui parteneriat

bazat pe încredere între administrație

și comunitatea locală

Creșterea implicării comunității în 

administrarea orașului prin introducerea unui 

sistem de bugetare participativă prin vot 

online

Sistem de bugetare participativă 

implementat. Nr. de soluții tip e-

Administratie implementate 

pentru furnizarea de servicii 

publice. Numar cetateni si 

personal propriu deservit.

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă prin 

implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Programul Operațional Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare (POCID)2021-2027
2021-2027 strategic

87

Obiectiv V.2. Crearea unui parteneriat

bazat pe încredere între administrație

și comunitatea locală

Sistem de evidenţă şi arhivare electronică

Sistem de evidenţă şi arhivare 

electronică implementat. Nr. de 

soluții tip e-Administratie 

implementate pentru furnizarea 

de servicii publice. Numar cetateni 

si personal propriu deservit.

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente

Programul Operațional Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare (POCID)2021-2027
2021-2027 suport

88

Obiectiv V.2. Crearea unui parteneriat

bazat pe încredere între administrație

și comunitatea locală

Consolidarea capacităţii de management a 

situaţiilor de urgenţă, programe de 

modernizare a serviciilor suport de tehnologia 

informaţiei pentru realizarea înştiinţării, 

avertizării şi alarmării în situaţii de protecţie 

civilă/situaţii de urgenţă

Nr. servicii suport IT pentru 

realizarea înştiinţării, avertizării şi 

alarmării în situaţii de protecţie 

civilă/situaţii de urgenţă nou 

create. Nr. de soluții tip e-

Administratie implementate 

pentru furnizarea de servicii 

publice. Numar cetateni si 

personal propriu deservit.

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă prin 

implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Programul Operațional Sănătate (multifond) 

(POS)2021-2027 | Programul Operațional 

Creștere Inteligentă şi Digitalizare 

(POCID)2021-2027Programul Operațional 

Capital Uman (POCU)2021-2027 | Programul 

Operațional Combaterea Sărăciei (POCS)2021-

2027

2021-2027 suport

89

Obiectiv V.2. Crearea unui parteneriat

bazat pe încredere între administrație

și comunitatea locală

Creşterea gradului de siguranță în condiţii de 

riscuri naturale şi reducerea riscului de 

dezastre naturale prin implementarea 

măsurilor preventive în zonele vulnerabile

Nr. măsuri preventive 

implementate în zonele 

vulnerabile

OS3 Dezvoltarea administrației 

publice locale

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor 

de teritorii și a inițiativelor locale 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 2021-2027, Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 2021-2027

2021-2027 suport
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Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai competitivă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente

OBIECTIVE DE POLITICA EUROPEANA| COEZIUNE

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și reziliență

Prioritizarea măsurilor și propuneri de proiecte


