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I. Sumar executiv 

Pentru valorificarea potenţialului de dezvoltare al Municipiului Petroșani, este necesară 

identificarea clară a problemelor economice şi sociale existente și o viziune pe termen mediu 

și lung care să răspundă provocărilor identificate. Acestea au fost înglobate în prezenta 

Strategie, bazată pe principiile dezvoltării durabile ce promovează un mediu înconjurător 

sănătos, respectiv prin utilizarea eficientă și eficace a resurselor existente în vederea asigurării 

posibilității generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.  

Pentru îndeplinirea acestui deziderat, UAT Municipiul Petroșani a achiziționat servicii de 

consultanță pentru asistență de specialitate privind stabilirea mecanismului de planificare 

participativă și elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021 – 2027 pentru 

Municipiul Petroșani. 

În procesul de eleborare a acestei Strategii s-a avut în vedere crearea premiselor dezvoltării 

durabile, crearea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea capitalului uman și creșterea 

competitivității economiei locale precum și utilizarea eficientă a resurselor existente și 

instrumentelor financiare disponibile. 

La elaborarea Strategiei au fost avute în vedere documentele programatice disponibile, la 

nivel european, național și regional pentru armonizarea și coordonarea măsurilor propuse cu 

scopul atingerii obiectivelor comune de dezvoltare, în interesul comunității. În procesul de 

identificare a proiectelor și de stabilire a priorităților investiționale au fost aplicate o serie de 

criterii pentru încadrarea acestora în prioritățile de investiții din cadrul programelor de 

finanțare aferente perioadei 2021 - 2027, în special POR și ITI Valea Jiului.  

Pentru identificarea și fundamentarea direcțiilor de dezvoltare, măsurilor și proiectelor 

propuse, s-au utilizat cu preponderență informații publice, informații puse la dispoziție de 

administrația publică locală și informații obținute în urma consultărilor publice. 

Pornind de la ideea că, comunitatea locală cunoaște cel mai bine provocările pe care le 

întâmpină în desfășurarea activităților de zi cu zi precum și nevoile pe termen mediu și lung, 

încă de la începutul procesului de elaborare a Strategiei, s-a instituit posibilitatea ca societatea 

civilă, mediul de afaceri, mediul academic, organizațiile neguvernamentale, asociațiile 

profesionale, etc. să contribuie la identificarea nevoilor locale, la planificarea acțiunilor 

viitoare și la alocarea eficientă a resurselor, aceștia fiind în fapt beneficiarii finali ai măsurilor 

ce vor fi implementate. 

Obiectivele stabilite în cadrul Strategiei precum și măsurile și proiectele planificate includ și 

informațiile, sugestiile și propunerile colectate pe durata organizării consultărilor cu actorii 

interesați, opiniile acestora fiind incluse într-o secțiune distinctă în cadrul Strategiei. 
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Abrevieri 

 

SIDU Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană 
UAT Unitate Administrativ Teritorială 
PO Program Operațional 
OP Obiectiv de politică 
OS Obiectiv specific 
POR Program Operațional Regional 
ITI Investiții Teritoriale Integrate 
ADR Agenție de Dezvoltare Regională 

MIPE Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
MAI Ministerul Afacerilor Interne 
MTI Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
MLPDA Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
CNI Compania Națională de Investiții 
IMM Întreprinderi Mici și Mijlocii 
POR Program Operațional Regional 
PNRR Planul Național de Relansare și Reziliență 
ITI Investiții Teritoriale Integrate 
POTJ Programul Operațional Tranziție Justă 
PODD Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 
POT Programul Operațional Transport 
POCIDIF Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare 
POS Programul Operațional Sănătate 
POEO Programul Operațional Educație și Ocupare 
POIDS Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 
POAT Programul Operațional Asistenţă Tehnică 
FSE Fondul Social European 
SWOT Puncte tari, Puncte Slabe, Oportunități, Amenințări (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) 
C.E.H.- Complexul Energetic Hunedoara 
EM Exploatare minieră 
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II. Introducere 
 
Povestea oficială a Petroşaniului începe în anul 1788, când numele localităţii este 
consemnat în cartea „Călătorie de la Postdam la Constantinopol”, a ofiţerului prusac 
Gotze. Abia în 1818 numele localităţii Petroşani este menţionat în acte oficiale, odată cu 
recensământul care atestă prezenţa a 233 de locuitori, a căror ocupaţie principală era 
păstoritul. 

Primele semne ale prezenţei oamenilor pe aceste meleaguri se găsesc încă din epoca 

paleoliticului, şi mai apoi, a păstorilor din vremea dacilor liberi, dar primii locuitori ai 

aşezării de azi pot fi consideraţi 20 de iobagi din localitatea Petros, colonizaţi în Petroşeni 

în anul 1640. 

După anul 1840, regiunea va cunoaşte o dezvoltare rapidă, întrucât în acest an încep 

primele exploatări la suprafaţă ale cărbunelui descoperit în zona care avea să devină cel 

mai mare bazin carbonifer din România şi unul din cele mai importante din Europa. 

După anul 1848, dezvoltarea localităţii este strâns legată de dezvoltarea industriei 

miniere. În anul 1918, după Marea Unire, regiunea Petroşani este inclusă în noua 

organizare teritorial-administrativă a judeţului Hunedoara, fiind situat în partea de sud a 

județului, la o distanță de 100km față de Municipiul Deva (reședința de județ) și la 370km 

față de București. 

În anul 1870 a fost dată în folosință Gara din Petroșani, odată cu linia ferată Petroșani – 

Simeria, fiind una dintre cele mai vechi construcții din Petroșani. Aceasta a fost reabilitată 

în cursul anului 2019, iar acum dispune de o sală de așteptare pentru clasa I-a și una 

pentru clasa II-a, toalete moderne, toalete pentru persoane cu handicap, o sală pentru 

mamă și copil, birouri pentru conducere, birou personal, casa de bilete și un minimarket. 

În anul 1910 ia ființă Judecătoria de Ocol (judecătoria Petroșani), singura din Valea Jiului, 

care dispune de 3 săli de judecată: două în clădirea principală și a treia într-o clădire anexă. 

Până în anul 1920, Petroşani era cunoscut sub denumirea Petroşeni (denumire păstrată şi 

azi de către ţăranii băştinaşi, aşa-numiţii „momârlani”), dar din 14 februarie 1921 aşezarea 

va deveni aşa cum este cunoscută astăzi și anume Petroşani. La 4 ianuarie 1924, comuna 

Petroşani devine oraş, iar la 1 martie 1968 devine municipiu. 

În anul 1948, oraşul Petroşani devine şi centru universitar, prin înfiinţarea „Institutului 

Cărbunelui”, astăzi Universitatea din Petroşani, ce avea să devină una dintre cele mai 

prestigioase instituţii de învăţământ superior cu profil minier din România şi din Europa.  

În anul 1982 a fost construit Stadionul Jiul, actualmente Stadionul Petre Libardi, stadion 

multi-funcțional din orașul Petroșani cu o capacitate de 15.500 locuri. Stadionul a fost 

folosit la meciurile de fotbal de către clubul CS Jiul Petroșani.  

Din anul 1996, în Petroşani se află şi una dintre cele mai prestigioase instituţii de cercetare 

din România, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi 
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Protecţie Antiexplozivă (I.N.S.E.M.E.X), care efectuează cercetări în scopul dezvoltării 

cunoștințelor, a soluțiilor tehnice de prevenire, protecție și limitare a exploziilor (reacții 

de ardere rapidă), generate de amestecuri aer-substanțe inflamabile (gaze, vapori, cețuri 

și prafuri combustibile) sau de substanțe periculoase cu proprietăți explozive intrinseci 

(explozivi de uz civil, articole pirotehnice). 

Până la Primul Razboi Mondial muncitorii au migrat către Valea Jiului, din alte zone 

dinTransilvania, dar și din regiuni ale Imperiului Austro-Ungar în căutarea unui loc de 

muncă și a promisiunii unui nivel de trai ridicat. De atunci, până la începutul anului 1990, 

în urma unei cereri tot mai mari de cărbune, minerii au fost recrutați din Transilvania și 

din alte zone sărace cum ar fi Moldova, care avea un potențial industrial scăzut și un 

surplus de forță de muncă necalificată. În timpul acestei perioade, dezvoltarea industrială 

nu s-a redus doar la activitățile miniere. În anii ‘70 și ’80 s-au construit fabrici de mobilă și 

de confecții pentru a atrage și forța de muncă feminină în zona. De asemenea, s-au 

construit școli, spitale și instituții publice. După revoluția din 1989, respectiv începând cu 

anul 1990, odată cu schimbările politice și economice din România, a început 

implementarea regulilor privind ”economia de piață” care a schimbat aproape în 

totalitate organizarea și funcționarea structurilor existente. 

Au urmat apoi procesele de restructurare din industria minieră, declanșate în perioada 

august 1997 – decembrie 1999, ce au condus la părăsirea acestei activități de peste 90.000 

de persoane, dintr-un total de 175.000 de salariati. 

Urmare restructurării activității miniere, o serie de alte unitați economice din zonă și-au 

redus activitatea, fenomen ce a determinat o prăbușire a economiei întregii zone și a 

amplificat problemele sociale prin creșterea somajului. 

Acest fenomen continuă și astăzi, deși în ultimii ani, prin măsurile implementate de către 

administrația publică, alături de diverși parteneri locali, se poate constata un oarecare 

progres însă în contextul noilor politici la nivel european, respectiv lansarea în 2019 de 

către Comisia Europeană a Pactului Verde European „Green Deal”, în lipsa unor măsuri 

trazitorii efectele se vor resimții de către populația locală. 

Prin Pactul Verde European se dorește o transformare a Uniunii Europene, într-o 

economie modernă, competitivă și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, în 

care, până în 2050 să nu mai emitem gaze cu efect de seră, iar creșterea economică să fie 

independentă de utilizarea resurselor, în același timp asigurându-se o tranziție justă și 

incluzivă pentru toți europenii și pentru toate regiunile prin măsuri adecvate, cărora le 

sunt asociate resurse financiare, astfel încât să se poată asigura succesul implementării 

acestora. 

Context european 

La 10 noiembrie 2020, Parlamentul European și statele membre ale UE din Consiliu au 

ajuns la un acord privind următorul cadru financiar multianual și NextGenerationEU, 

instrumentul de redresare temporară. 
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Pachetul adoptat, în valoare totală de 1,8 trilioane EUR, va fi cel mai mare pachet finanțat 

vreodată prin bugetul UE. Va contribui la reconstrucția unei Europe post-COVID-19, care 

va fi mai ecologică, mai digitală, mai rezistentă și mai potrivită pentru provocările actuale 

și viitoare. 

Între timp, Comisia pregătește terenul pentru alocarea rapidă a fondurilor, în timp ce 

statele membre lucrează la planurile lor de recuperare și reziliență, necesare pentru a 

avea acces la 672,5 miliarde EUR de subvenții și împrumuturi în cadrul instrumentului 

principal al NextGenerationEU, instrumentul de recuperare și reziliență. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al Uniunii Europene pentru 2021-2027, 

Comisia Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de 

investiții a UE. 

În conformitate cu informațiile publicate de Comisia Europeană, la nivelul Uniunii 

Europene au fost stabilite cinci obiective investiționale cărora li se vor aloca 65 % - 85 % 

din resursele Fondului European de Dezvoltare Regională și ale Fondului de Coeziune, în 

funcție de nivelul de dezvoltare al statelor membre:  

1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii  

2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris 

și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  

3. O Europă mai conectată, cu rețele strategice de transport și digitale  

4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate  

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de 

locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, 

schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine 

realitatea de pe teren.  

Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de 

coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să 

autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale.  

Totodată, va crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6% din 

FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de 

consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană 

europeană. 

Uniunea Europeană este hotărâtă să devină, până în 2050, primul bloc din lume care să 

fie neutru din punct de vedere climatic. Toate statele membre, regiunile și sectoarele vor 



 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Petrosani, Județul Hunedoara 

Strategia integrată de dezvoltare urbană 2021 – 2027 pentru Municipiul Petroșani  

______________________________________________________________________________ 
 

 
7 

 

trebui să aibă o contribuție la tranziție, însă intensitatea provocărilor este diferită. Unele 

regiuni vor fi afectate în mod particular și vor trece prin transformări economice și sociale 

profunde. Mecanismul pentru o tranziție justă va oferi sprijin financiar și practic specific 

pentru a-i ajuta pe lucrători și a genera investițiile necesare în regiunile respective. 

Planul de investiții pentru Pactul ecologic european va mobiliza fonduri UE și va crea un 

cadru favorabil care să faciliteze și să stimuleze investițiile publice și private necesare 

pentru tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, verde, competitivă 

și inclusivă. Venind în completarea altor inițiative anunțate în cadrul Pactului ecologic, 

planul se bazează pe trei dimensiuni: 

• Finanțare: mobilizarea, în următorul deceniu, a unui cuantum de minimum o mie 

de miliarde de euro reprezentând investiții durabile. Cea mai mare proporție de 

până acum de cheltuieli din bugetul UE pentru acțiuni climatice și de mediu va face 

posibilă atragerea de fonduri private, un rol-cheie urmând a fi jucat de Banca 

Europeană de Investiții. 

• Facilitare: oferirea de stimulente pentru deblocarea și redirecționarea investițiilor 

publice și private. UE va furniza investitorilor instrumente, plasând resursele 

financiare durabile în centrul sistemului financiar și va facilita realizarea de 

investiții durabile de către autoritățile publice, încurajând „înverzirea” bugetului și 

achizițiile publice ecologice și concepând modalități de a facilita procedurile de 

aprobare a ajutoarelor de stat destinate regiunilor vizate de tranziția justă. 

• Sprijin practic: Comisia va acorda sprijin autorităților publice și promotorilor 

proiectelor pentru planificarea, conceperea și executarea de proiecte sustenabile. 

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021- 2027:  

- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă) 

- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai ecologică) 

- 30% din FEDR pentru obiectivele de schimbări climatice 

- 37% din FC pentru obiectivele de schimbări climatice 

- min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană  

- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate  

- 25% din FSE+ pentru incluziune socială  

- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă 

Context național 

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat bugetul 

alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de perioada 2014 

– 2020. 

Conform informațiilor publicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 

următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura 

instituțională, cât și în cea strategică.  
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În cadrul politicii de coeziune sunt propune 9 tipuri de programe, Programul Operațional 

Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională 

din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării:  

1. Programul Operațional Tranziție Justă 

2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă  

3. Programul Operațional Transport  

4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare  

5. Programul Operațional Sănătate  

6. Programul Operațional Educație și Ocupare  

7. Programul Operațional incluziune și Demnitate Socială  

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8)  

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond)  

Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (cea mai mare alocare financiară în 

perioada 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013, intervențiile din 

domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, 

iar cele din domeniul transportului urmând a trece sub o Autoritate de Management din 

cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

Se vor crea oportunități separate pentru Investiții Teritoriale Integrate – ITI Delta Dunării 

și ITI Valea Jiului.  

În premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un program dedicat creșterii 

capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform MIPE printre 

direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.  

A fost ceat un Program Operațional pentru Sănătate care ar urma să finanțeze 

infrastructura pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului 

National de Hematologie, construcție și dotare pentru un Laborator de Referință National, 

precum și alte intervenții în domeniul medical.  

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va gestiona în continuare finanțările prin 

intermediul Politicii Agricole Comune și prin cea a Pescuitului.  

Ministerul Afacerilor Interne va gestiona fondurile aferente domeniului afaceri interne 

(Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă, Instrumentul pentru 

mangementul frontierei și vize).  

Conform propunerii publicate de autoritățile europene și naționale, companiile vor putea 

accesa în următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin 

intermediul mai multor programe. 

Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”, transferul 

tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare prin Programul Operațional Creștere 

Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare. 
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Având în vedere noul cadru multianual de finanțare la nivelul Uniunii Europene precum și 

arhitectura instituțională și a Programelor Operaționale la nivel național, este necesar ca 

la nivelul administrațiilor publice să se stabilească viziunile pe termen mediu și lung și 

prioritățile organizatorice și investiționale în vederea dezvoltării municipiului și în 

beneficiul comunității.  

Recunoscând rolul important al orașelor și municipiilor, ca promotori de dezvoltare, în 

viitoarea perioadă de programare, se va sprijini în continuare dezvoltarea urbană, 

indiferent de dimensiune, pe baza priorităților identificate în strategiile de dezvoltare. 

Este avută în vedere alocarea de sume dedicate (pe baza unor algoritmi clar stabiliți) 

pentru investiții în municipiile reședință de județ, inclusiv zonele funcționale, cu scopul de 

a consolida capacitatea de planificare și coordonare pentru gestionarea investițiilor 

urbane integrate, pentru a genera creștere economică, inovare și productivitate, precum 

și pentru a asigura accesul la noi locuri de muncă și servicii publice de bază la nivel local, 

în linie cu potențialul de creștere al acestora și în baza unei abordări personalizate.  

Totodată, sunt avute în vedere investiții în zonele urbane de dimensiuni mai mici, inclusiv 

zonele funcționale, pentru asigurarea unui standard de viață minim acceptabil pentru toți 

cetățenii și creșterea rezilienței și potențialului de dezvoltare al acestora. In plus, sunt 

avute în vedere investiții în regenerarea fizică și securitatea spațiilor publice urbane. 

Dezvoltarea urbană va fi finanțată din toate obiectivele de politică, contribuind astfel la 

îndeplinirea cerințelor de concentrare tematică. 

Aceste politici pot fi realizate numai dacă administrațiile publice locale pot demonstra că 

au o viziune integrată de dezvoltare și dispun de instrumentele și mecanismele necesare 

atingerii obiectivelor propuse, cu resursele disponibile. 

Context regional 

Regiunea de Dezvoltare Vest, din care face parte și Municipiul Petroșani, este una dintre 

cele 8 regiuni administrative ale României (NUTS II). Localizată în partea de vest a ţării, 

este traversată de paralelele de 45° şi 46° latitudine nordică şi de meridianele de 21° si 

23° longitudine estică. Regiunea Vest este situată la graniţa cu Ungaria şi Republica Serbia 

și se învecinează în România cu Regiunile de dezvoltare Centru, Nord Vest și Sud Vest.  

Se regăsește în regiune și punctul extrem vestic al României - Comuna Beba Veche și 

judeţul Timiş. Regiunea Vest are o suprafaţă de 32.034 km2, ocupând 13,4% din România 

Pentru regiunea Valea Jiului, se află în curs de finalizare Strategia de dezvoltare 

economică, socială și de mediu a Văii Jiului 2021 - 2030, în cadrul proiectului Strategia 

pentru tranziția de la cărbune a Văii Jiului, în contextul lansării de către Comisia Europeană 

a Platformei pentru regiunile carbonifere în tranziție, ca răspuns la provocările cu care 

acestea se confruntă.  

Această Strategie urmează a se implementa de către autoritățile din Valea Jiului (6 UAT-

uri printre care și Petroșani) cu sprijinul Ministerului Investițiilor și Programelor Europene 

și se bazează pe patru piloni: 
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I. Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi crearea unui mediu sănătos şi sustenabil pentru 

generaţiile viitoare – vizează crearea unui climat socio-profesional dinamic și performant 

pentru optimizarea standardelor de viață și asigurarea în mod responsabil a tranziției Văii Jiului 

spre economia verde. 

II. Diversificarea economică, inovarea şi antreprenoriatul – vizează crearea unui mediu 

economic diversificat, axat pe consolidarea creşterii şi competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii cu activităţi şi produse cu valoare adăugată mare, susţinut de iniţiative în 

favoarea inovaţiei şi a antreprenoriatului local, inclusiv cu dezvoltarea în micro-regiune a 

întregului lanț valoric de la nivelul industriei respective. 

III. Valorificarea durabilă a specificului local – vizează dezvoltarea coerentă şi sustenabilă 

a turismului şi a industriilor creative în Valea Jiului, prin stimularea producătorilor locali, 

punerea în valoare a patrimoniului natural şi cultural al zonei şi conectarea cu regiunile 

învecinate. 

IV. Accesibilitatea, mobilitatea şi conectivitatea – vizează dezvoltarea durabilă a 

mobilității urbane multi-modale, într-un mod unitar, facilitând accesibilitatea în toate 

zonele microregiunii prin consolidarea conectivității între orașele/municipiile 

componente și zonele imediat învecinate. 

La nivelul regiunii, se va implementa mecanismul ITI Valea Jiului (Investiții Teritoriale 

Integrate), care face posibilă combinarea resurselor din mai multe fonduri europene, din 

cadrul axelor prioritare ale unuia sau mai multor Programe Operaţionale pentru 

finanțarea inițiativelor și proiectelor care răspund la nevoile comune din regiune, în linie 

cu Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului. 

ITI este un mecanism care printr-o abordare teritorială, se adresează unei regiuni 

omogene și prin care investițiile planificate depășesc limita administrativă a unui oraș. În 

cazul ITI Valea Jiului se vor asocia 6 UAT-uri urbane pentru a identifica și a implementa 

proiecte integrate prin care vor fi abordate problemele comune. 

Prin utilizarea ITI și resurselor din Fondul de Tranziție Justă se estimează atingerea 

dezideratelor realizării unei economii diversificate, în folosul comunității puternic afectată 

de tranziția și reconversia din zonă.  

Agenția de Dezvoltare Regională Vest va gestiona Programul Operațional Regional pentru 

această regiune – din care face parte și Municipiul Petroșani – și are competențe în 

evaluarea proiectelor, monitorizarea și verificarea tehnică și financiară a proiectelor, 

planificare strategică, management de program, management de proiect, help-desk și 

asistență tehnică, în domenii de control intern (audit, juridic, control financiar preventiv) 

și în domeniile comunicării, resurselor umane, economic, administrativ. 
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III. Analiza socio – economică a Municipiului Petroșani 
 

III.1 Așezare geografică 

 

Municipiul Petroşani este situat în partea centrală a României, în sudul judeţului 

Hunedoara, la confluenţa Jiului de Est cu Jiul de Vest și este format din locallitățile 

componente Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peșterea, Petroșani (reședința) și Slătinioara, zonă 

considerată cu risc seismic redus. 

 
Sursa: Google maps 
 

 

Sursa: https://petrosani-city.map2web.eu/ 
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Teritoriul administrativ al municipiului are o suprafaţă de 21.081 ha, din care 1297 ha 

reprezintă teren intravilan și se situează la altitudinea de 615-620 m, cea mai mare 

altitudine din zonă înregistrându-se în Vârful Parângul Mare, respectiv 2.519 m.  

Localitățile limitrofe Municipiului Petroșani sunt următoarele:  

- la est: oraşul Petrila,  

- la vest: orașul Aninoasa, com. Băniţa,  

- la nord și nord vest : comuna Baru, oraşul Hașeg,  

- la sud: orașul Bumbești – Jiu – județul Gorj. 

În ceea ce priveşte distanţa faţă de marile orașe, municipiul Petroşani se află situat la 

370km faţă de capitala ţării, Municipiul Bucureşti şi la 91 km faţă de capitala judeţului 

Hunedoara, Municipiul Deva. 

Cele mai apropiate aeroporturi sunt Craiova la o distanță de 160 km, Sibiu la o distanță de 

196 km și Timişoara la o distanță de 210 km și Cluj la o distanță de 252 km. 

Petroșani se află la o distanță de 132 km față de granița cu Serbia și la 265 km față de 

granița cu Ungaria. 

Municipiul Petroșani se află în Depresiunea Petroşani, situată între Munţii Retezat şi Sebeş 

la nord, Munţii Vâlcan şi Parâng la sud, localitatea Câmpa la est şi Câmpul lui Neag la vest, 

are o formă triunghiulară şi este străbătută de Jiul de Vest şi traversată de Jiul de Est. 

Depresiunea, de origine tectonică, s-a format în paleogen iar umplutura este alcătuită din 

depozit de diverse vârste (paleogen, neogen, cuaternar). Lăţimea scade de la 9 km, în 

dreptul localităţilor Petrila şi Livezeni, până la 1,5 km la Câmpul lui Neag. 

Accesul în depresiune se face: 

- din sud prin Defileul Jiului dinspre Târgu Jiu, 

- din nord pe drumul naţional DN 66 dinspre Simeria, 

- în perspectiva din vest prin Cheile Buţii dinspre Herculane. 

Depresiunea Petroșani are lungimea de 45 de km și latimea doar de 2-10 km, lățindu-se 

ușor spre est. De-a lungul ei se adună cele două obârșii ale Jiului. La confluența celor două 

Jiuri atinge altitudinea de 556 m, crescând spre vest și est până la aproximativ 800 m. 

Altitudinea medie în Valea Jiului este de 600 m deasupra nivelului Mării Negre. Este, 

așadar, una dintre depresiunile intramontane înalte din țara noastră. În ansamblul 

teritoriului naţional, microregiunea este situată în partea central-vestică a României şi 

intersectată de paralela 460 latitudine sudică şi meridianul 230 longitudine estică. Se 

învecinează cu judeţele: Alba, Vâlcea, Gorj, Caraş-Severin. 

Corpul de apă subterană freatică şi de adâncime din Depresiunea Petroşani este de tip 

fisural, fiind acumulat în conglomerate, gresii, marne şi argile şistoase, din alcătuirea 

bazinului sedimentar Petroşani. Acest bazin prezintă o structură de sinclinal orientat pe 

direcţia V-E, axul fiind situat la N de Jiul de Vest (Jiul Românesc). La E de localitatea Vulcan, 

bazinul prezintă structura unui sinclinoriu.  
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III.2. Cadrul natural 

 

Relieful 

Relieful este tipic depresionar, fiind înconjurat de munte. La est se află masivul Parâng, la 

vest-masivul Godeanu, la nord-masivul Retezat, iar la sud-masivul Vâlcan. Localitatea se 

situează la altitudinea de 615 – 620 m, cea mai mare altitudine din zonă înregistrându-se 

în Vârful Parângul Mare, adică 2.519 m. 

Solurile se încadrează în grupa solurilor automorfe şi hidromorfe, din care cele mai 

răspândite sunt cele silvestre podzolite brune şi brune gălbui. 

Relieful în teritoriul administrativ este extrem de denivelat, specific zonei montane, cu 

defilee pe traseele celor două Jiuri (Jiul de Est și Jiul de Vest). Masivele muntoase ce 

mărginesc depresiunea sunt: Vâlcan la sud, Retezat la nord, Parâng la est și Godeanu la 

vest. De-a lungul Jiului de Est s-a format o luncă și o terasă, aceasta din urmă având o 

suprafață netedă și fiind ușor fragmentată. Deoarece ocupă treapta intermediară dintre 

piemonturi și luncă ea a fost pusă în valoare prin culturile agricole și prin prezența în 

lungul acesteia a principalelor căi de comunicație. 

 

Clima 

Clima zonei este temperat-continentală, cu slabe influențe ale curenților mediteraneeni, 

temperatura medie anuală fiind de 6-8oC. Clima este aspră, dar nu excesivă, iernile nu 

sunt geroase (nu s-au înregistrat niciodată valori de -30°C), în schimb verile sunt în general 

răcoroase. Temperatura medie este influenţată de mai mulţi factori, printre care poziţia 

intramontană, gradul de deschidere, circulaţia maselor de aer. 

Zona beneficiază de temperaturi medii, cu ierni ferite de viscole grele, cu primăveri 

frumoase, veri răcoroase şi toamne târzii. În ceea ce priveşte precipitaţiile, acestea sunt 

bogate, variind între 62-68 mm/lună. Calitatea aerului este bună, având valori sub CMA 

de 17 g/mp/lună. 

Zilele cu nebulozitate ridicată ajung la peste 200 pe an. Particulele de praf și fum 

funcționează ca nuclee de condensare, astfel toamna cețurile și burnițele sunt deosebit 

de frecvente. 

În Municipiul Petroșani are loc fenomenul de invesiune termică care contribuie la 

poluarea atmosferică a acestuia. Acest proces poate fi descris ca niște stagnări și răciri ale 

aerului alunecat de pe înălțimile munților spre oraș. Un aspect care influenţează 

fenomenul de inversiune termică îl reprezintă nebulozitatea. Iarna, stratele de nori 

invadează formele joase depresionare permiţând stabilirea unui gradient normal la 800 

m altitudine de plafonul noros ce favorizează formarea unui strat cu temperatură inversă. 

Rețeaua hidrografică 
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Cea mai mare parte a Depresiunii Petroșani este drenată de râurile din bazinul superior al 

Jiului, Jiul de Vest, Jiul de Est și Jiețul fiind principalele artere hidrografice. Jiul de Vest și 

Jiul de Est se unesc în aval de Iscroni și Livezeni, formând Jiul. Alimentarea apelor celor 

două Jiuri este pluvio-nivală la care se adaugă și alimentarea subterană. 

Jiul drenează Depresiunea Petroşani formându-se prin unirea a doi afluenţi principali: Jiul 

de Vest şi Jiul de Est. Până la localitatea Târgu-Jiu râul are un regim tipic de munte, 

caracterizat prin ape mari de primăvară de lungă durată. După ce străbate pe o lungime 

de 51 km pe direcţia vest-est depresiunea Petroşani, culegând apele din versantul sudic 

al Retezatului Mic şi din versantul nordic al munţilor Vâlcan, se uneşte cu Jiul de Est care 

izvorăşte din versantul sudic al munţilor Şurianu, la altitudini în jur de 1500 m. 

Prin Petroșani trece Jiul de Est și cei patru afluenți ai săi: Maleia, Staicului, Slatinioara și 

Salatruc. Datorită precipitaților abundente pe suprafața Petroșaniului se găsesc 

numeroase ape subterane și izvoare. Fiind ape curgătoare de munte au regim turbulent 

de curgere ceea ce determină o bună oxigenare. 

 

Geologie 

Municipiul Petroșani situat între munții Parâng, Godeanu, Retezat și Vâlcan, se înscrie în 

culoarul longitudinal, care împarte Carpații Meridionali.  

Munţii Parâng, situaţi în partea sud-estică, a judeţului Hunedoara, sunt constituiţi din roci 

metamorfice specifice pânzei getice şi unităţii danubiene (paragnaise, micaşisturi, gnaise, 

calcare cristaline, şisturi sericitoase) sau mai slab metamorfozate (calcare), la care se mai 

adaugă depozitele terţiare. Partea superioară a masivului are aspectul unei suprafeţe 

înalte (1800-2000 m), dominată de vârfuri de peste 2200m. Calcarele apar în zona nordică, 

insular şi etajat. 

Munţii Retezat sunt delimitaţi de văile Râului Mare şi Jiului, Munţii Şureanu şi depresiunea 

Haţegului. Structural, acest masiv muntos este alcătuit din şisturi cristaline, granituri, 

granodiorite, gnaise şi subordonat calcare. 

Masivul Godeanu este cuprins cu o suprafaţă restrânsă pe teritoriul judeţului Hunedoara. 

Acest sector al masivului Godeanu este dominat de structuri magmatice şi cristaline de 

vârstă jurasică. 

Munţii Vâlcan, situaţi între munţii Godeanu până la defileul Jiului, sunt alcătuiţi în principal 

din roci cristaline şi magmatice. Acest masiv muntos este unul cu înălţimi medii şi prezintă 

o culme largă, excepţie făcând depresiunea Petroşani, unde există o serie de culmi scurte 

şi versante abrupte. 

Prima schițare a bazinului în care se gasește și Municipiul Petroșani, ține încă din faza 

orogenică mezocretacică a șariajului carpatic, dar numai cu multe milioane de ani mai 

târziu, în oligocen, s-a produs scufundarea și invazia mării prin care începe ciclu de 

sedimentare din acest bazin. 
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Cele mai vechi depozite cu care a început umplerea bazinului sunt alcătuie din 

conglomerate cu ciment argilos roșu. Fragmentele de roci cristaline și dispunerea lor într-

o stratificație torențială constituie un prețios indiciu pentru aspectul general al regiunii 

din acea epocă. Trecerea de la oligocen la miocen a însemnat nu numai o domolire a 

intensității sedimentării și schimbării naturii formațiunilor (o alternanță de marne și 

argile) dar și începutul unei faze de depunere de o importanță deosebită pentru această 

regiune. 

În noul orizont marno-argilos, care avea o grosime de aproximativ 300m și care a fost 

depus în cu totul alte condiții, au apărut numeroase intercalații de gresii, șisturi, 

cărbunoase și cărbuni, ceea ce atestă o regiune liniștită sub aspectul frământărilor din 

lăuntrul scoarței și un climat cald, favorabil dezvoltării unei vegetații luxuriante, din care 

s-au putut forma cărbunii. 

Geologul Nicolae Oncescu (n.1905 – d.1964) consideră că formarea succesivă a stratelor 

de cărbunii s-a produs astfel:„ Alternanța frecventă de starte marine, formate din gresii și 

marne, cu strate lagunare propriu-zise, reprezentate prin roci bituminoase și cu depozite 

de apă dulce, reprezentate prin cărbuni, ne permit să deosebim mumeroasele cicluri de 

sedimentare, datorate unor mișcări eustatice ale bazinului. Într-un astfel de ciclu s-au 

format la început depozite marine, uneori conglomeratice, apoi depozite lagunare cu 

șisturi bituminoase, ciclul încheindu-se cu o fază de apă dulce în timpul căreia s-a stabilit 

în bazin o turbărie din care a ieșit un strat de cărbune”. 

În timp s-au format mai multe orizonturi de cărbuni, foarte inegal dezvoltate și neuniform 

incarbonizate. Calitatea cărbunelui din subsolul Petroșaniului se datorează condiților 

tectonice din ultima parte a terțialului. Astfel, deoarece mișcările tectonice au fost foarte 

puternice, cărbunele din Petroșani prezintă calitați superioare. Prin grăbirea procesului 

de incarbonizare, cărbuni au căpătat calități de o deosebită importanță industrială 

(cocsifică și distilă). Existența unei succesiuni de roci cu comportare diferită la eroziune a 

permis sculptarea unor forme interesante (pereți abrupți, țancuri) care întăresc pitorescul 

regiunii. 

Vegetația 

Municipiul Petroșani dispune de o mare varietate a vegetației dezvoltată pe soluri 

primare, în condițiile unui climat aspru și are o floră de tip central-europeană cu elemente 

arcto-alpine, în părțile înalte ale munților și infiltrații mediteraniene în zonele mai joase și 

cu condiți ecologice speciale mai ales pe calcare. 

Elementul caracteristic îl constituie prezenţa pajiştilor cu rogoz de munte, păruşcă, ce 

alternează cu tufărişuri pitice de merişor, afin, arginţică. În zona alpină şi subalpină a 

Munţilor Retezat sunt localizate câteva specii endemice, în cuprinsul acestui etaj 

altitudinal existând specii protejate precum floarea de colţ. 

Vegetația este diversă: pâlcuri de anini și zăvoaie din lungul apelor, învecinate cu tufișuri 

de zmeură, până la făgetele de pe versanți și cu păduri de rășinoase de deasupra lor. Cea 
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mai mare pondere în vegetația Petroșaniului este ocupată de pădurile de foioase (gorun, 

cer și fag) și de pajiști. Pădurile de fag în amestec cu rășinoasele (brad, molid) se regăsesc 

pe versanții munțiilor, tot aici găsindu-se și pajiști alpine. 

În cadrul economiei municipiului Petroşani, pădurile reprezintă o resursă regenerabilă, 

care realizează, cu cheltuieli relativ reduse, în afară de produse lemnoase şi o serie de alte 

produse, cum sunt: ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale, produse de vânat şi 

pescuit. 

Fauna 

Fauna este alcătuită din specii de pădure cum sunt cerbul, ursul, căprioara la care se mai 

adaugă viezurele, vulpea, lupul, râsul, ierunca, cocoșul de munte și altele. Domeniul alpin 

este populat de elemente tipice precum capra neagră, vulturul sur, acvila,etc. Apele de 

munte au fost colonizate cu păstrăvul indigen care trăiește alături de alte specii precum 

lipanul și scobarul. 

Fauna ocrotită cuprinde 19 specii (ursul, lupul, vulpea, mistreţul, capra neagră, pisica 

sălbatică, cerbul, căpriorul, veveriţa, iepurele comun, jderul de copac, vidra, viezurele, 

nevăstuica, hermina, şoarecele gulerat). Alte animale și păsări rare şi protejate de lege 

sunt râsul, acvila de munte (cea mai puternică pasăre răpitoare din România), cocoşul de 

munte. 

III.3. Structura socio – demografică a populației 

 
Datorită diverşilor factori economici şi sociali, populaţia Municipiului Petroșani este în 

scădere. Astfel, comparativ cu 2002 când în Petroșani domiciliau 45.195 persoane din care 

21.810 bărbați și 23.385 femei, la 01 ianuarie 2020 se înregistrau 40.970 persoane din 

care 19.738 bărbați și 21.232 femei. 

Conform datelor oferite de către Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, care sunt 

disponibile și la adresa de web: https://hunedoara.insse.ro, populaţia după domiciliu la 

01.01.2020 era de 40.970 persoane, din care 19.738 bărbaţi şi 21.232 femei. Pentru anii 

trecuţi, datele referitoare la populaţie sunt: 

Perioada Total Masculin Feminin 

01.07.2019 41.246 19.871 21.375 

01.07.2018 41.843 20.157 21.686 

01.07.2017 42.426 20.422 22.004 

01.07.2016 42.933 20.648 22.285 

01.07.2015 43.699 21.077 22.622 
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Evoluția populației după domiciliu pe grupe de vârstă și sexe: 

 
Sursa INSSE 
 

0
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01.07.2019 01.07.2018 01.07.2017 01.07.2016 01.07.2015

Populaţia după domiciliu (nr. persoane) 

Total Masculin Feminin

Grupe de varsta Sexe 2016 2017 2018 2019 2020

0- 4 ani Masculin 739 730 759 778 771

- Feminin 766 760 714 705 691

5- 9 ani Masculin 959 949 879 785 748

- Feminin 1010 945 877 809 766

10-14 ani Masculin 1040 1040 1006 1020 978

- Feminin 1065 1014 1057 1043 1021

15-19 ani Masculin 1152 1090 1047 1029 1005

- Feminin 1139 1097 1041 1038 1024

20-24 ani Masculin 1335 1292 1252 1183 1171

- Feminin 1299 1261 1212 1138 1090

25-29 ani Masculin 1660 1588 1486 1372 1255

- Feminin 1604 1531 1440 1349 1216

30-34 ani Masculin 1546 1498 1502 1597 1579

- Feminin 1368 1365 1372 1438 1440

35-39 ani Masculin 1744 1723 1639 1544 1504

- Feminin 1742 1681 1584 1494 1413

40-44 ani Masculin 1820 1769 1780 1776 1698

- Feminin 1880 1814 1791 1757 1715

45-49 ani Masculin 2301 2406 2144 1921 1813

- Feminin 2243 2369 2197 1962 1868

50-54 ani Masculin 1351 1304 1584 1822 1999

- Feminin 1424 1394 1617 1892 2033

55-59 ani Masculin 1465 1406 1382 1326 1285

- Feminin 1624 1557 1514 1449 1417

60-64 ani Masculin 1295 1340 1353 1358 1327

- Feminin 1663 1668 1636 1643 1552

65-69 ani Masculin 937 949 986 1029 1067

- Feminin 1228 1293 1407 1437 1466

70-74 ani Masculin 583 584 601 608 652

- Feminin 878 896 870 914 983

75-79 ani Masculin 515 511 493 455 439

- Feminin 767 744 738 728 742

80-84 ani Masculin 248 259 276 297 297

- Feminin 433 459 477 492 491

85 ani si peste Masculin 130 144 138 147 157

- Feminin 286 303 304 302 316
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Din cauza diverşilor factori economici şi sociali (reducerea activităților de exploatare 

minieră), populaţia Municipiului Petroșani este în scădere. Astfel, comparativ cu 2002 

când în Petroșani domiciliau 45.195 persoane din care 21.810 bărbați și 23.385 femei, la 

01 ianuarie 2020 se înregistrau 40.970 persoane din care 19.738 bărbați și 21.232 femei. 

Total Masculin Feminin

Anul 2016 43239 20820 22419

Anul 2017 42733 20582 22151

Anul 2018 42155 20307 21848

Anul 2019 41637 20047 21590

Anul 2020 40989 19745 21244
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În perioada de după 1989, în județul Hunedoara au avut loc schimbări semnificative în 

ceea ce priveşte numărul, structura demografică, social economică şi distribuţia teritorială 

a populaţiei, datorate evoluţiilor economice negative din judeţ (închiderea sau 

restrângerea capacităţilor de producţie, reducerea veniturilor, creşterea şomajului etc.), 

a schimbării comportamentului demografic prin scăderea fertilităţii, a nupţialităţii, 

creşterea numărului divorțurilor şi a migraţiei spre alte zone.  

Majoritatea locuitorilor din Municipiul Petroșani sunt români (83,22%). Principalele 

minorități sunt cele de maghiari (6,05%) și romi (1,61%). Pentru 8,55% din populație, 

apartenența etnică nu este cunoscută.  

 

 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (76,92%), dar 

există și minorități de romano-catolici (6,66%), reformați (2,74%) și penticostali (2,1%). 

Pentru 8,64% din populație nu este cunoscută apartenența confesională. 
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Evoluția natalității în Municipiul Petroșani (sursa INSSE) 

Număr persoane 
 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Hunedoara 3745 3752 3694 3556 3291 

Municipiul Petrosani 312 312 314 277 275 
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Evoluția mortalității în Municipiul Petroșani (sursa INSSE) 

Nr. persoane 

Localități 2015 2016 2017 2018 2019 

Municipiul Petroșani 483 521 534 520 517 

 

 

 

Evoluția divorțurilor în Municipiul Petroșani (sursa INSSE) 

 

Localități 2015 2016 2017 2018 2019 

Hunedoara 803 750 797 830 824 

Municipiul Petroșani 99 69 119 86 91 
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Evoluția imigranților definitivi având ca destinație Municipiul Petroșani (sursa INSSE) 

 

Localitati 2015 2016 2017 2018 2019 

Municipiul Petroșani 11 16 30 24 15 
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Evoluția plecărilor cu domiciliu din Municipiul Petroșani (sursa INSSE) 

Localități 2015 2016 2017 2018 2019 

Municipiul Petroșani 785 805 900 805 871 

 

 

Evoluția numărului mediu al salariaților (sursa INSSE) 

Localitate 2015 2016 2017 2018 2019 

Municipiul Petroșani 10525 11388 11602 11611 11623 

 

 

Procesele de restructurare din industria minieră, declanșate în perioada 1997 – 1999, au 

determinat un numar foarte mare de persoane, sa paraseasca aceasta activitate. O serie 

de alte unitati economice din zonele respective și-au redus activitatea, fenomen ce a 

determinat o cădere economică bruscă a acestor zone și a amplificat problemele sociale 

prin creșterea somajului.  
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Numărul total de persoane angajate în activitatea minieră la finele anului 2020 a fost de 

3.036, iar numărul total al angajaţilor la E.M. Livezeni a fost de 795 persoane, în scădere 

față de 2019. La finele anului 2020 de la această unitate s-au pensionat 53 salariați, în 

creștere față de 2019, iar disponibilizări nu au fost. 

Municipiul Petrosani este zona cea mai puternic afectata, unde șomajul, exprimat prin 

ponderea somerilor din totalul populatiei stabile se situa la un nivel foarte mare.  

 

Situaţia şomerilor înregistrați în Municipiul Petroşani (sursa INSSE): 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Total 985 600 497 376 427 

Masculin 423 337 214 164 183 

Feminin 562 263 283 212 244 

Sursa: INSSE 

 

 

Ponderea șomerilor înregistrați în totalul resurselor de muncă, pe sexe (Sursa INSEE) 

Sexe 2016 2017 2018 2019 2020 

Masculin 2.9 2.4 1.5 1.2 1.4 

Feminin 3.9 1.8 2 1.5 1.8 
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Analizând informațiile prezentate, se poate constata o evoluție pozitivă în ultimii ani, 

având în vedere creșterile înregistrate cu privire la populație, la numărul de salarați, 

reducerea treptată a șomerilor, etc.. Chiar dacă diferențele nu sunt foarte mari, totuși 

trebuie evidențiat trendul ascendent și direcția bună în care se îndreaptă societatea din 

Petroșani.  

În cursul anului 2020, la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Petroşani s-au 

înregistrat un număr de 1.099 șomeri. În anul 2020, din cauza situaţiei create de apariția 

SARS-CoV-2, agenția a fost nevoită să se adapteze noilor condiţii, activitatea desfăşurâdu-

se în mare parte online, iar anumite activităţi au fost suspendate. Pe lângă măsurile de 

stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute de Legea 76/2002 actualizată, au fost 

adoptate noi forme de stimulare a angajatorilor, în vederea menţinerii locurilor de muncă 

existente cum ar fi: plata de către agenţie a şomajului tehnic, plata pe 3 luni a 41.5% din 

salariu pentru persoanele care au avut minim 15 zile de şomaj tehnic, subvenționarea 

locurilor de muncă ocupate de șomeri conform O.U.G. 92/2020. 

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă identifică locurile de muncă vacante, iar 

participarea la serviciile de mediere este obligatorie pentru şomerii care beneficiază de 

indemnizaţie de şomaj. 

Prin Centrul de Formare Profesională Petroșani se realizează cursuri de formare 

profesională pentru șomeri, în meserii precum manichiurist, pedichiurist, bucătar, 

electrician de întreținere în construcții, instalator instalații tehnico sanitare și de gaze. 

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în 

muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, se asigură resurse financiare 

necesare acordării de alocaţii pentru şomeri. 
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Totodată se acordă subvenţii angajatorilor care încadrează șomeri (cu vârsta de peste 45 

ani/unici susținători ai familiilor monoparentale/tineri NEET persoane cu dizabilități), 145 

şomeri.  

În anul 2020 au fost încadraţi în muncă 130 şomeri prin acordarea de subvenţii 

angajatorilor care încadrează șomeri cu contracte de ucenicie. 

Mobilitatea geografică este stimulată prin acordarea de prime de mobilitate și de 

relocare. Aceasta poate fi o soluţie pentru acoperirea deficitelor de forţă de muncă din 

anumite zone, regiuni şi sectoare de activitate. Cu toate acestea, stimularea mobilităţii 

geografice privită din perspectiva ocupării unui loc de muncă nu produce efecte 

spectaculoase, motivele fiind dintre cele mai variate: salarii reduse, posibilităţi limitate de 

a găsi o locuinţă, mentalitatea înrădăcinării, etc.  

Totodată, la nivelul municipiului există măsuri de stimulare a încadrării în muncă a 

absolvenţilor care vizează atât angajatorii cât și absolvenții instituțiilor de învățământ.  

Subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor de 

învăţământ, diferenţiate în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat, au avut un 

aport semnificativ la gradul de ocupare în rândul tinerilor înregistraţi în evidenţele 

agenţiei pentru ocuparea forței de muncă. 

Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate 

tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera elevilor din anii terminali de studii, bursa 

locurilor de muncă destinată absolvenţilor au făcut posibilă angajarea a 11 absolvenţi, 

prin subvenţionarea locului de muncă și 29 absolvenţi fără subvenţionarea locului de 

muncă.  

În contextul politicii de încurajare a accesului la activităţile antreprenoriale, agenţia 

pentru ocuparea forței de muncă a acţionat, prin efort propriu în direcţia acordării 

serviciilor de asistenţă şi consultanţă gratuită pentru iniţierea de către şomeri a unei 

activităţi pe cont propriu. Având în vedere faptul că în anul 2020 aceste servicii au fost 

accesate, la solicitare, de 5 persoane dintre care doar o persoană a reuşit să demareze o 

activitate sau afacere pe cont propriu se reflectă necesitatea extinderii acestui serviciu pe 

de o parte prin mediatizare iar pe de altă parte prin parteneriate cu instituții relevante în 

domeniul formării profesionale (licee, universitate, centrul de formare, etc.) și cu 

reprezentanți ai mediului de afaceri care pot veni în sprijinul persoanelor interesate cu 

propria experiență. 

O altă categorie socială importantă în Municipiul Petroșani o reprezintă pensionarii, al 

căror număr se află în ușoară scădere în anul 2020 faţă de anul precedent. 
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Evoluția numărului pensionarilor (Sursa: UAT Municipiul Petroșani): 

An 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pensionari 11691 11704 11972 11905 11823 11734 

 

 

 

În funcție de tipul de pensie, numărul pensionarilor se prezintă după cum urmează: 

An 
Pensie pentru 

limită de vârstă 
Pensie anticipată și 
anticipată parțial 

Pensie de 
invaliditate 

Pensie de 
urmași 

2016 8075 141 2070 1418 

2017 8478 171 2016 1478 

2018 8679 177 1799 1427 

2019 8759 189 1694 1370 

2020 8832 207 1530 1372 

Sursa: UAT municipiul Petroșani 
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În funcție de valoarea pensiei situația se prezintă după cum urmează: 

Nr. crt. Anul 2019 Anul 2020 

1. 
Pensie medie  (inclusiv 

urmași) 
2.215 Pensie medie 2.588 

2. 

Pensionari cu pensia:  Pensionari cu pensia:  

<2.215 7.776 <2.588 7.743 

= 2.215 1 = 2.588 3 

>2.215 4.195 >2.588 4.217 

3. 

Pensie minimă 1 Pensie minimă 800 

Nr. pensionari cu pas=1 97 Nr. pensionari cu pas=1 96 

Nr. pensionari cu pas < 

=704 
1.550 

Nr. pensionari cu pas < = 

800 
1.486 

4. 
Total limită de vârstă 

vechime completă 
8.570 

Total limită de vârstă 

vechime completă 
8.625 
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III.4. Infrastructura 

 

III.4.1. Infrastructura urbană și serviciile aferente în Municipiul Petroșani 

 

În municipiul Petroşani, serviciile de utilitate publică, în anul 2020, au fost prestate de: 

- furnizor apă potabilă, canalizare: S.C. Apa Serv Valea Jiului, aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean. 

- furnizor gaze naturale: E.ON Gaz, Delgaz Grid  

- furnizori energie electrică: S.C. Enel Energie S.A., SC Tinmar – Ind SA, Cez 

Vanzare SA, etc. 

Apă potabilă și canalizare 

Captarea, tratarea, transportul, acumularea și distribuirea apei potabile precum şi 

canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în localităţile din Valea Jiului, respectiv 

Petroșani sunt administrate de catre S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. care poate oferi 

beneficiarilor contra cost și servicii de reparaţii ale instalaţiilor de alimentare cu apă şi 

canalizare, curăţări subsoluri, reparaţii instalaţii sanitare sau închirieri de utilaje. 

Lungimea totală a rețelei de apă potabilă este în prezent de 199,43 km iar a rețelei de 

canalizare de 83,57 km, cu un număr total de 20.342 abonați branșați la serviciile de 

alimentare cu apă din care abonați casnici 19.324 și 1.018 abonați agenți economici. 
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Numărul total al abonaților racordați la serviciile de canalizare este de 17.521 abonați din 

care 16.601 abonaţi casnici și 920 abonați agenţi economici. 

Evoluția prețurilor și tarifelor practicate în ultimii ani de SC Apa Serv Valea Jiului pentru 

serviciile de furnizare a apei potabile și canalizare: 
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Tarifele sunt unitare pentru toată aria de acoperire a operatorului S.C. Apa Serv Valea 

Jiului S.A. 

În anul 2020 prin Programul pentru îmbunătățirea serviciilor oferite populației 

“Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Huneoara (Valea Jiului) 2014-

2020” s-a realizat reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în Municipiul Petroșani, după 

cum urmează:  

o “Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord”: 

o reabilitare rețele de distribuție 6,67 km 

o reabilitare rețele de canalizare 7,21 km 

o “Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud”: 

o reabilitare rețele de distribuție 11,6 km 

o reabilitare rețele de canalizare 4,0 km 

 

Energie termică 

Serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a 

energiei termice în sistem centralizat către populaţie se realizează prin centrale termice 

și centrale electrice de termoficare care furnizează energie termică pentru un oraș, o zonă 

a orașului sau un cartier. 

În anul 2018, în Municipiului Petroşani, totalul apartamentelor branşate la rețeaua de 

distribuție era în număr de 2.265, la care se adăugau 33 gospodării individuale, 11 instituţii 

publice şi 187 agenţi economici. Distribuţia energiei termice se realiza la acea dată printr-

un număr de 33 puncte termice, cu o putere instalată de 78,18 Gcal/oră din care pentru 

încălzire 68,15 Gcal/oră şi apă caldă 10,03 Gcal/oră, lungimea reţelei de distribuţie fiind 
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de 54.804 m. Furnizarea de energie termică era asigurată de SC Termoficare SA care astăzi 

se află în insolvență din cauza datoriilor acumulate. 

Municipiul Petroșani era alimentat cu energie termică din centrala SE Paroșeni prin 

intermediul punctelor termice care alimentează locuințele și dotările social-culturale din 

municipiu cu apă caldă și căldură.  

 

Evoluția distribuției energiei termice în Municipiul Petroșani (Sursa INSSE): 

 

Distrubiția energiei termice în Municipiul Petroșani s-a redus considerabil în ultimii ani, 

din cauza dificultăților financiare ale companiilor de furnizare iar lipsa furnizorilor de 

energie termică a condus la redirecționarea beneficiarilor către alte surse, respectiv gaz 

natural, prin instalarea de centrale termice individuale. 

Energie electrică 

Începând cu 01 ianuarie 2021, prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici nu 

mai este stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 

(ANRE), ci se formează libe, reflectând condițiile din piață.  

Ca urmare a liberalizării pieței, tarifele reglementate au fost înlocuite de oferta serviciu 

universal, iar beneficiarii au posibilitatea de a își alege unul dintre furnizorii de energie 

electrică din lista publicată de ANRE, alegând oferta care răspunde cel mai bine nevoilor 

acestora. 

Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este gratuit și nu implică 

modificări de ordin tehnic. În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei 

electrice consumatorul casnic poate accesa pe pagina de internet a ANRE (www.anre.ro) 

comparatorul oferte-tip de furnizare a energiei electrice iar după identificare ofertei care 
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i se potrivește cel mai bine, trebuie să contacteze furnizorul de energie electrică cu care 

dorește să încheie contract.  

În Municipiul Petroșani furnizorii de energie electrică sunt S.C. Enel Energie și S.C. 

Tinmar – Ind S.A. 

Gaze naturale 

Începând cu 01 iulie 2020 prețurile pentru furnizarea gazelor naturale clienților casnici nu 

mai sunt reglementate de către ANRE. Furnizarea gazelor naturale se realizează în regim 

concurenţial, în baza contractului de furnizare încheiat între furnizor şi clientul casnic, la 

preţul de furnizare şi în condiţiile comerciale negociate între aceştia sau stabilite prin 

oferte-tip. În aceste condiții, clienţii casnici trebuie să identifice oferta de furnizare care 

corespunde cel mai bine nevoilor lor şi să încheie, un contract de furnizare a gazelor 

naturale în regim concurențial. Pe pagina de internet a ANRE beneficiarul poate accesa 

comparatorul oferte-tip de furnizare a gazelor naturale. 

În Municipiul Petroșani furnizorul de gaze naturale este E. On Gaz. 

 

Gaze naturale distribuite, dupa destinație (Sursa INSSE): 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

                                  UM: Mii mc 

Total 7905 8946 9212 9151 10085 

din care: pentru uz casnic 6245 7023 7165 6863 7602 
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Managementul deșeurilor 

Din anul 2015 Municipiul Petroșasi dispune de o stație modernă de sortare și transfer a 

deșeurilor provenite din localitățile Vaii Jiului. Investiția s-a realizat în partea de vest a 

municipiului, pe un teren pus la dispoziție de municipalitate și a costat 5 milioane de euro 

fiind parte a unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor pentru întreg județul 

Hunedoara, realizat cu fonduri nerambursabile. Stația de sortare deşeuri Petroşani are o 

capacitate de 15.980 tone/an şi o suprafaţă construită de 3.000 mp, în timp ce staţia de 

transfer are o capacitate de 42.571 tone/an. 

La nivelul Municipiului Petrșani, a fost emis în anul 2018 Regulamentul pentru serviciul de 

salubrizare al Municipiului Petroșani, care stabilește cadrul juridic unitar pentru 

desfășurarea serviciului de salubrizare și definește modalitățile și condițiile ce trebuie 

îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, 

condițiile tehnice și raporturile dintre operator și utilizator.  

Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat are în structura sa Serviciul pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân și salubrizare, care conform regulamentului de organizare 

și funcționare, răspunde de modul în care se derulează activitatea de colectare a 

deşeurilor menajere pe teritoriul municipiului Petroşani și îndeplinește și atribuții privind: 

- depozitarea controlată a deşeurilor inerte și vegetale; 

- înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora; 

- colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase 

provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile 

celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.); 
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- colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din 

gospodăriile populaţiei; 

- colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de 

construcţii şi demolări. 

La nivelul anului 2020, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat s-au 

colectat aproximativ 10.000 tone deșeuri menajere și peste 1.000 tone deșeuri din 

demolări. Totuși, la nivelul municipiului nu este implementat un sistem de colectare 

selectivă, tratare și valorificare a deșeurilor iar în conformitate cu art. 1, alin (3) din Legea 

nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, începând cu data 

de 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a 

deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în 

mediul urban, dublată de implementarea schemei "plătește pentru cât arunci" și să 

încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural. 

Totodată, se identifică necesitatea organizării unor campanii de conștientizare de către 

public a importanței colectării selective, a instrumentelor prin care se poate realiza și a 

beneficiilor pe termen mediu și lung. 

Iluminat public 

Municipiul Petroșani a elaborat o Strategie Locală de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat 

Public, pentru perioada 2020 – 2025 cu scopul de a crește gradul de securitate colectivă 

și individuală, de a crește gradul de siguranță a circulației rutiere și pietonale, de a pune 

în valoare elementele arhitectonice și peisagistice și bineînțeles de a crește confortul și 

calitatea vieții, in condiții de rentabilitate și eficiență economică și energetică.  

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public din municipiul Petroșani urmărește 

realizarea următoarelor obiective specifice: 

1. Întreţinerea/menținerea sistemului de iluminat public pe baza unui plan de operațiuni 

de întreţinere/menținere adaptat la starea sistemului; 

2. Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public; 

3. Extinderea rețelei de iluminat public; 

4. Realizarea iluminatului arhitectural; 

5. Implementarea sistemului de telegestiune a sistemului de iluminat public. 

Iluminatul public în Municipiul Petroșani are în componență: 

- 92 puncte de aprindere 

- rețele de iluminat public LEA-TYR – rețea de iluminat comună cu rețeaua de 

distribuție, pe infrastructura aparținând distribuitorului de energie (59,96km) 

- rețea subterană ACYBY – care aparține Municipiului Petroșani (4,51km) 

- rețea clasică – rețea de iluminat comună cu rețeaua de distribuție, pe infrastructura 

aparținând distribuitorului de energie (0,54km) 
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- peste 2700 stâlpi utilizați pentru iluminatul public stradal –  stâlpi din beton, stâlpi 

din fier, din lemn și stâlpi ornamentali 

- peste 2300 corpuri de iluminat – aparate de iluminat echipate cu lămpi vapori sodiu, 

proiectoare, aparate de iluminat echipate cu leduri. 

Pentru o bună întreținere, serviciile de întreținere și menținere în funcțiune a sistemului 

de iluminat public sunt concesionate de Primăria Municipiului Petroșani. 

Piețe 

- Piața Centrală 

- Piața Dacia Aeroport 

- Micropiata Aeroport 

- Târgul săptămânal 

Mass Media locală 

Ziare: 

o Cronica Văii Jiului: www.cronicavj.ro 

o Ziarul Văii Jiului: www.zvj.ro 

o Gazeta de Dimineata: www.gazetadedimineata.ro 

Săptămânale: 

o Afaceri de Valea Jiului: www.exclusivmedia.net 

o Jurnalul Văii Jiului: www.jvj.ro 

o Valea Jiului: www.valeajiuluipress.com 

o Prima Pagină: www.ppagina.ro 

o Informația Văii Jiului: https://informatiavj.ro/  

Televiziuni: 

o MondoTV http://mondotv.ro/ 

o TV Parâng https://tvparang.webs.com/ 

o KTV https://www.kapitaltv.ro/ 

o HD365 https://www.hd365.tv/ 

Radio: 

o Mondo FM 

o Kiss FM 

o Radio21 

o KFM 

Spectacole, teatru, film, activități recreative 

Teatrul I.D.Sîrbu  
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Cazinoul Funcţionarilor, clădire construită în 1905, adăposteşte azi Teatrul Dramatic I.D. 

Sîrbu. 

 

Sursa: www.cniptpetrosani.ro 
 

Cinema ,,Şerban Ionescu”  

 

 
 

        Sursa: www.cniptpetrosani.ro 
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Cinematograful Victoria din Petroşani (actualmente Cinema ,,Şerban Ionescu”) a fost 

inaugurat în 2018 de către Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi Primăria 

Municipiului Petroşani împreună cu Marcom Fantastic SRL. Cinefilii din Petroşani au un 

loc unde pot viziona cele mai noi filme 3D şi 2D.  

Cinematograful este modernizat în totalitate şi beneficiază de tehnologie performantă 3D 

– proiector Barco 2K, scaune confortabile şi un sistem audio Dolby 7.1 cu boxe JBL de 

ultimă oră.  

Filmele 3D pot fi vizionate pe ecranul Silver Screen cu ajutorul ochelarilor 3D pasivi. 

Casa de Cultură a Sindicatelor ”Ion Dulamiţă” 

Casa de Cultură a Studenților 

 
 

Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani are ca obiect principal de activitate 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, artistice, educative, sportive şi 

distractive, cu precădere, pentru studenţi. Instituţia funcţionează sub forma de casă de 

cultură a studenţilor din anul 1989, anterior având statutul de club studenţesc al 

Universităţii din Petroşani. 
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Dezvoltare Urbană  

În contextul actual în care Municipiul Petroșani trece prin tranziția de la cărbune, este 

important ca dezvoltarea urbană a municipiului să se realizeze prin soluții sustenabile, 

inteligente și interdisciplinare, combinând inovațiile tehnologice existente astfel încât să 

se creeze valoare adăugată pe termen lung atât pentru municipalitate cât și pentru 

investitori, pentru populația rezidență și pentru vizitatori. 

Reducerea consumului de energie, utilizarea energiei regenerabile, reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră sunt doar câteva soluții pentru o dezvoltare sustenabilă a 

municipiului. 

Conceptul de Smart City (orașe inteligente) aduce o valoare adăugată prin implementarea 

unor soluții interdisciplinare petru clăduri, transport și logistică, infrastructură, etc.  

III.4.2. Accesibilitate, Mobilitate 

 

Transport rutier 

În Petroșani, drumurile însumează 120 km, din aceștia doar 4 km fiind drumuri cu 4 benzi 

(străzi de categoria a IIa). Valea Jiului este slab conectată la zonele învecinate cu potențial 

turistic. Conexiunile rutiere pe direcția Est-Vest, Petroșani - Obârșia Lotrului (DN7A), 

Petrila – Taia – Aușelu - Domeniul schiabil Șureanu (DJ709K) și Valea Jiului – Valea Cernei 

– stațiunea Băile Herculane sunt fie într-o avansată de degradare, fie impracticabile. 

Din punct de vedere al accesului rutier, Valea Jiului este străbătută de la nord la sud de 

drumul național DN 66 – care traversează municipiul Petroșani și trece prin proximitatea 

orașului Petrila, conectând regiunea cu municipiile Târgu-Jiu (la sud), Hunedoara și Deva 

(la nord), precum și cu autostrada A1, de drumul național DN 66A – de la care traversează 

regiunea de la est la vest, paralel cu râul Jiul de Vest, străbătând Petroșani, Aninoasa, 

Vulcan, Lupeni și Uricani, pe o distanță de aproximativ 34 km, și de drumul național DN 

7A – care conectează municipiul Petroșani si orașul Petrila de masivul Parâng și de 

domeniul schiabil Transalpina. Drumurile sunt majoritar cu o singura bandă, montane și 

submontane, îngreunând transportul de marfă cu utilaje mari și grele. Cu excepția DN 66, 

drumurile nu sunt modernizate, ceea ce face dificilă deplasarea turiștilor și a oamenilor 

de afaceri în zonă. 

Municipiul Petroşani este amplasat pe două importante căi de comunicaţie rutiere: DN 

66, Târgu Jiu – Simeria, la intersecţia cu DN 66A Petroşani -Uricani-Câmpul lui Neag, cu 

prelungire spre Herculane şi DN 7A, care leagă municipiul de Valea Oltului (Petroşani -

Voineasa - Brezoi). 

Majoritatea traseelor de transport județean conectate cu Municipiul Petroșani au ca 

terminal Piața Victoriei, unde condițiile nu corespund standardelor privind siguranța și 

confortul călătorilor. 

Traseele de transport pasageri interjudețean au un singur punct de oprire în Valea Jiului, 

în Autogara Siva Trans din Petroșani, amplasată pe DN 66. La momentul actual, autogara 
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nu este conectată cu traseele de transport public local, ceea ce reprezintă o serioasă 

problemă pentru călătorii care sunt nevoiți să folosească mijloace suplimentare de 

deplasare pentru a face legătura între punctul de oprire al traseelor interjudețene și cele 

ale rețelei locale de transport.  

În Petroșani, pentru a ajunge la mijloacele de transport în comun este necesară trecerea 

pe o pasarelă, ceea ce pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilități este fiind foarte 

dificil. 

Municipiul Petroșani beneficiază de poziționarea favorabilă în raport cu autostrada A1, cu 

municipiile Sibiu, Timișoara, Craiova și Cluj-Napoca și cu aeroporturile internaționale ale 

acestora. 

În prezent, Municipiul Petroșani nu dispune de suficiente locuri de parcare pentru 

automobilele proprietate personală, fapt ce obligă locuitorii să parcheze adesea ilegal. 

Spre exemplu, există o nevoie stringentă de locuri de parcare în Piața Mare și zona Casei 

de Cultură, unde traficul este intens.  

Transportul public local este asigurat de către firma S.C. ZMK S.R.L., transportul cu maxi-

taxi fiind un mod eficient de a călători în Valea Jiului. Microbuzele transportă călători în 

oraşele din Valea Jiului precum şi înspre şi dinspre Deva.  

Microbuzele care asigură transportul local în Petroșani pleacă cu o frecvență între 5 și 10 

minute iar preţul unui bilet, pentru transportul public în municipiul Petroşani, a costat în 

anul 2020, 1,5 lei. Microbuzele care asigură transportul pe ruta Petroșani-Hateg-Deva 

circulă cu o frecvență de 45 minute, începând cu ora 6 dimineața. 

În Petroșani funcționează 20 autovehicule cu frecvență de circulație între 5 și 15 minute 

și capacități de 19-28 de locuri. Deplasarea acestora este organizată pe 3 linii: linia 

principală, linia secundară 1 și linia secundară 2. Intervalul de succedare al vehiculelor 

diferă în funcție de linii, pe linia principală variind între 5 și 10 minute, în timp ce pe linia 

secundară 1 și 2 intervalul este de 60 de minute, respectiv 120 de minute. În interiorul 

orașului funcționează, de asemenea, 3 companii private de taxi. Transportul interurban 

este asigurat prin 100 de mașini ce funcționează în regim Maxi-Taxi, cu o frecvență de 5-

15 minute. 

În anul 2020 s-au eliberat lunar bilete de transport local pe mijloace de transport în comun 

în municipiul Petroşani pentru un nr. de 464 beneficiari, în scădere față de 2019, din care 

155 pensionari, 217 persoane cu dizabilități, 92 elevi, iar numărul de călătorii plătite 

transportatorului a fost de 53.622. 

Cu scopul dezvoltării transportului public, a fost demarat proiectul “Green Line Valea 

Jiului” cu 2 componente, care prevăd crearea unei linii regionale verzi de autobuze 

electrice între Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani. 
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Transport feroviar 

Municipiul Petroșani se situează pe axa feroviară nord – sud care asigură conexiunea între 

Transilvania și Oltenia. Aceasta face parte din rețeaua globală de transport european 

(TEN-T comprehensive) care cuprinde magistrala secundară 310 Arad – Chişineu-Criş – 

Oradea şi magistrala secundară 202 Simeria – Petroşani. Calea ferată Simeria – Petroșani 

a fost inaugurată în 1870, odată cu darea în folosință a Gării, care este una dintre cele mai 

vechi construcții din Petroșani fiind reabilitată în anul 2019 și dispunând în prezent de o 

sală de așteptare pentru clasa I și una pentru clasa II, toalete moderne, toalete pentru 

persoane cu dizabilități, o sală pentru mamă și copil, birouri pentru conducere, birou 

personal, casa de bilete și chiar un minimarket. 

Linia de cale ferată Simeria – Petroșani a fost extinsă, dublată și electrificată și asigura 

conexiunea zonelor de extracție minieră cu principalele centre siderurgice și centrale 

termo-energetice. 

În contextul în care la nivelul Uniunii Europene se promovează transportul feroviar, atât 

pentru mărfuri cât și pentru pasageri, ca un mod de transport eficient din punct de vedere 

economic și energetic și în același timp ecologic, transportul pe căi ferate trebuie 

modernizat și utilizat facilitând în acest fel și transportul din zonele periferice sau chiar 

din vecinătatea unor orașe mai mari. Totodată, crearea unor rute cu transport public 

ecologic dinspre bazinele de populație spre zonele atractive economic poate sprijini 

atragerea de forță de muncă și implicit creșterea economică în zonele în care forța de 

muncă este diminuată. 

Transport aerian 

Cele mai apropiate aeroporturi de Municipiul Petroșani sunt la Craiova la o distanță de 

160 km, la Sibiu la o distanță de 196 km, la Timişoara la o distanță de 210 km și la Cluj la 

o distanță de 252 km . 

Transport intermodal 

Municipiul Petroșani nu dispune de un sistem de transport intermodal. 

III.4.3. IT&Comunicații 

 

În Municipiul Petroșani există trei oficii ale Poștei Române iar în anul 2020 serviciile de 

telefonie mobilă şi fixă, internet şi televiziune prin cablu, au fost asigurate de următorii 

operatori: 

Servicii prestate Operatori 

Telefonie fixă Telekom, Vodafone (UPC), Electrosim S.R.L. 

Telefonie mobilă Vodafone (UPC), Orange, Telekom, Electrosim S.R.L. 

Internet Netlog, Telekom, Electrosim S.R.L., Vodafone (UPC), Orange 
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Televiziune prin cablu sau 

satelit 

Vodafone (UPC), Electrosim S.R.L., Telekom 

 

Din totalul gospodăriilor înregistrate în Municipiul Petroșani, doar 6,40% aveau în 2018 

acces la internet de mare viteză (peste 30Mbps). 

În anul 2019, proiectul Municipiului Petroșani a fost selectat într-un program al Uniunii 

Europene (Mecanismul pentru Interconectarea Europei) conform căruia se urmărea 

implementarea serviciilor de WiFi gratuit în toate spațiile publice.  

Proiectul a fost finalizat la sfârșitul lunii mai 2020 și în urma implementării Primăria 

Municipiului Petroșani oferă acces gratuit WiFi de mare viteză în spații publice, un serviciu 

public de calitate, disponibil permanent, care permite navigarea gratuită pe Internet. 

Spațiile publice în care Primăria Municipiului Petroșani oferă acces WiFi gratuit la internet 

sunt: 

Puncte de Acces (PA) de exterior – 6 buc: 

- Zona pietonala – ANAF – CEC Bank – str. 1 Decembrie 1918, nr.61; 

- Zona pietonala – Zona magazin Germanos – str. 1 Decembrie 1918; 

- Parc “Regele Ferdinand I”  – str. N. Balcescu / str. Avram Iancu (langa 

parcarea cu plata – Piata Centrala); 

- Parcul Central “Carol Schreter” – str. 1 Decembrie 1918 (langa Hotel 

Petrosani) 

- Parcul Pacii – str. Pacii; 

- Zona Piata Dacia – str. Aviatorilor. 

- Puncte de Acces (PA) de interior – 6 buc: 

Biblioteca Municipală Petroșani – Str. Aviatorilor, nr.12A; 

Spitalul de Urgență Petroșani (4 buc) – str. 1 Decembrie 1918, nr. 137A ; 

Sala de Marmură – sediul Primăriei Petroșani – str. 1 Decembrie 1918, nr. 93. 

Accesul wireless gratuit la internet, prin noul serviciu public WiFi, se face automat fără a 

fi necesară o procedură de autentificare. Termenii și condițiile utilizării rețelei 

WiFi4EU_Municipiul Petroșani sunt publicate pe pagina de internet a Primăriei 

(www.primariapetrosani.ro).  

III.4.4. Educație și formare profesională 

Reţeaua educațională de la nivelul Municipiului Petroşani cuprinde: 

Grădinițe: 

- Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Petroşani, având în subordine: 

o Grădiniţa cu Program Normal și Prelungit Nr. 1 Petroşani,  

o Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Petroşani şi  

o Grădiniţa cu Program Normal nr. 2. 

- Grădinița „Carmen Sylva”,  

- Grădinița particulară cu program normal nr. 19 ”Samariteanul”,  

- Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 2. 
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Școli gimnaziale: 

- Şcoala Gimnazială Nr. 2 

- Şcoala Gimnazială ”Carmen Sylva” Petroşani 

- Şcoala Gimnazială „I.G.Duca” Petroşani 

- Şcoala Generală ”Avram Stanca” Petroşani 

- Şcoala Gimnazială Nr. 7 

Colegii: 

- Colegiul Economic “Hermes” Petroşani 

- Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroşani având în subordine Şcoala 

Gimnazială Nr. 2 

- Colegiul Naţional de Informatică „Carmen Sylva” având în subordine Şcoala 

Gimnazială ”Carmen Sylva” Petroşani 

- Colegiul Naţional”Mihai Eminescu” Petroşani, având în subordine Şcoala 

Generală ”Avram Stanca” Petroşani 

Școli postliceale: 

o Școala Sanitară Postliceală ”Carol Davila” Petroșani 

 

Universități: 

o Universitatea din Petroșani 

În anul 2020, conform datelor oferite de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, erau 

un număr total de: 710 preşcolari, în scădere față de 2019 (din care 63 frecventau o şcoală 

privată), 1.262 elevi învăţământ primar, 1.334 elevi învăţământ gimnazial, 1.678 elevi 

învăţământ liceal, 389 elevi învăţământ profesional, 741 elevi învăţământ postliceal 

precum și 711 cadre didactice implicate în procesul educațional. În ansamblu, numărul 

total al elevilor din Municipiul Petroșani este de 6.114 elevi, în scădere față de 2019. 

În ceea ce privește numărul de elevi care au renunțat la școală, Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională, ca unitate conexă a Inspectoratului Școlar Județean 

Hunedoara realizează în luna octombrie a fiecărui an școlar Diagnoza cu privire la riscul 

de părăsire timpurie , avându-se în vedere următorii indicatori: 

- elevi care în anul școlar precedent nu au frecventat deloc cursurile și care nu 

au revenit la școală în anul școlar următor: 34, în scădere față de 2018-2019; 

- elevi care au absolvit clasa a VIII-a și nu s-au înscris la liceu/școală 

profesională:1 (plecare în străinătate); 

- elevi care în anul școlar precedent au avut statutul de retras și care nu s-au 

reînmatriculat în anul școlar următor (și nu există solicitare scrisă din partea 

părintelui pentru continuarea studiilor în altă țară): 1 (plecare în străinătate). 

Principalele cauze ale părăsirii timpurii a şcolii sunt: dezinteres faţă de şcoală, 

neimplicarea părinților în activitatea școlară a copilului, situaţia materială precară, 

plecarea în străinătate, căsătorie/sarcină, motivație redusă pentru activitățile 

școlare/absenteism. 
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În anul școlar 2019-2020, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în calitate de 

beneficiar a implementat 2 proiecte finanțate din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman. Din rândul celor 9 unități de învățământ beneficiare face parte 

și Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” Petroșani. 

Proiectul “Hai la școală, o șansă pentru viitor“ se derulează pe o perioadă de 36 luni 

(începând cu 22 mai 2018) și are ca obiectiv principal dezvoltarea unui program integrat 

de educație în vederea diminuării abandonului școlar și a riscului de abandon școlar în 

județul Hunedoara prin măsuri preventive adresate unui număr de 800 de copii/elevi 

aflați în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, metode și instrumente de educație 

corectivă de tip a doua șansă pentru 200 de persoane care au părăsit timpuriu școala, 

îmbunătățirea competențelor a 260 de resurse umane care își desfășoară activități 

educative adresate grupurilor cu risc educațional și prin creșterea gradului de informare, 

constientizare, implicare a comunității locale. Din rândul unităților beneficiare face parte 

și Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida”. 

Derularea activităților didactice în anul școlar 2019-2020 a presupus o serie de măsuri 

necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional, atăt pentru elevi, 

cât și pentru cadrele didactice, în contextul crizei pandemice create de virusul SARS-Cov-

2, pentru a evita o creștere rapidă a infecței, dar și pentru a crea condițiile necesare 

desfășurării activităților didactice. 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei M.E.C. de a suspenda cursurile față-în-

față, sistemul de învățământ s-a reorientat către practici noi de comunicare și de 

cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională.  

Prin programul național ,,Școala de acasă” situația dispozitivelor electronice cu conexiune 

la internet la nivelul municipiului Petroșani se regăsește în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

HG 370 Școala de acasă 

Învățământ gimnazial 

1 Colegiul Național ,,M. Eminescu” Petroșani 43 

2 Colegiul Național de Informatică “Carmen Sylva” Petroșani 34 

3 Liceul tehnologic “Dimitrie Leonida” Petroșani 59 

4 Școala Gimnazială “Ion Gheorghe Duca” Petroșani 31 

5 Școala gimnazială nr. 7 Petroșani 57 

 Total 224 
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În ceea ce priveşte învăţământul universitar de stat, în municipiul Petroşani funcţionează 

Universitatea din Petroşani. 

 

Universitatea din Petroşani reprezintă o instituţie marcantă din punct de vedere cultural 

şi social pentru judeţul Hunedoara, un centru de învăţământ superior cu un rol 

educaţional şi ştiinţific determinant în regiune, un pol intelectual capabil să menţină Valea 

Jiului pe harta oraşelor universitare importante ale României.  

Universitatea din Petroșani s-a înființat în anul 1948 sub denumirea Institutul Cărbunelui 

– Facultatea de Exploatarea și Prepararea Zăcămintelor de Cărbuni. 

Universitatea din Petroşani a fost reevaluată de către Agenţia Română de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în anul 2015, cu calificativul ”Grad ridicat de 

încredere”.  

Situația actuală a programelor de studii este următoarea: 

Facultatea de mine  

Gestionează 6 programe de studii universitare de masterat în 3 domenii distincte, 

capacitatea maximă de școlarizare pentru programele de studii universitare de masterat 

din cadrul Facultății de Mine fiind de 280 locuri în anul I. 

În prezent, Facultatea de Mine are în structură trei departamente:  

o Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie și Construcții 

o Departamentul de Ingineria Mediului și Geologie 

o Departamentul de Management și Inginerie Industrială 
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Istoria Facultății de Mine se confundă, în integralitatea sa, cu istoria Universității din 

Petroșani. În anul 1948, la înființare, Institutul Cărbunelui din Petroșani avea în structura 

sa o singură facultate, Exploatarea și Prepararea Zăcămintelor de Cărbuni. Anul 

universitar 1957–1958 marchează schimbarea denumirii acestei facultăți în Facultatea de 

Mine. Industrializarea economiei și concentrarea pe exploatarea rezervelor minerale 

naționale au însemnat o perioadă de continuă dezvoltare a Facultății de Mine atât în 

planul bazei de materiale didactice, cât mai ales în ceea ce privește corpul profesoral și 

promoțiile tot mai mari de absolvenți.  

Dacă în perioada respectivă strategia de bază a facultății a constituit-o concentrarea și 

specializarea, după anul 1990, mutațiile intervenite la nivelul întregii societăți românești 

au impus strategia diferențierii. Conservându-și competențele și calitatea procesului 

didactic într-o lume în care cuvântul schimbare a devenit omniprezent, fără a renunța la 

denumire, istorie și tradiție, facultatea și-a dezvoltat continuu oferta educațională. 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică (IME)  

Organizează 8 programe de studii universitare de masterat în 6 domenii distincte, 

capacitatea maximă de școlarizare pentru programele de studii universitare de masterate 

fiind de 280 de locuri în anul I. 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică este continuatoarea Facultății de 

Electromecanică Minieră, înființată în anul 1957, în cadrul Institutului de Mine din 

Petroșani.  Și de-a lungul anilor a avut diverse denumiri Facultatea de Electromecanică 

Minieră, 1957 – 1974; Facultatea de Utilaj Tehnologic, 1974 – 1977; Facultatea de Mașini 

și Instalații Miniere, 1977 – 1990; Facultatea de Mașini și Instalații Electromecanice 

Miniere, 1990 – 1992; Facultatea de Mașini și Instalații Electromecanice, 1992 – 2004; 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, din anul 2004. 

IME are în structură două departamente: 

o Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Energetică 

o Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi 

Facultatea de Științe  

Programele de studii universitare de masterat sunt în număr de 6, organizate în 5 domenii 

distincte. Actualmente, capacitatea maximă de școlarizare pentru programele de studii 

universitare de masterat din cadrul Facultății de Științe este de 300 de locuri în anul I. 

Facultatea de Ştiinţe funcţionează din anul universitar 1993-1994, odată cu crearea, într-

un spaţiu academic şi social-economic dominat de tehnică, dar când piaţa muncii, nevoile 

Văii Jiului şi ale regiunii înconjurătoare, impun şi alte orientări, a unor specializări din 

domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor sociale, ştiinţelor exacte. Astăzi, la aproape 25 

de ani de la înfiinţare, peste 1000 de studenţi şi masteranzi studiază în cadrul a opt 

programe universitare de licență la învăţământul cu frecvenţă, trei programe universitare 

de licenţă la învăţământul la distanţă şi şase programe universitare de masterat. 
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Facultatea de Știință are în structură trei departamente: 

o Departamentul de Științe Economice 

o Departamentul de Matematică-Informatică 

o Departamentul de Științe Socio-Umane 

Programele postuniversitare organizate în cadrul Universității includ: 

o Cursuri postuniversitare de perfecționare, care urmăresc însușirea de noi 

competențe, în completarea celor dobândite în urma absolvirii studiilor 

universitare de licență și masterat. 

o Cursuri postuniversitare de conversie profesională, care au ca finaliate achiziția 

de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar, de noi competențe 

pentru noi specializări și/sau ocuparea de funcții didactice, altele decât cele 

care ar putea fi ocupate pe baza formării inițiale a acestora. 

În anul universitar 2020-2021 sunt înscriși 162 doctoranzi. 

În perioada 2019-2021, ca urmare a participării la competițiile pentru atragerea de 

fonduri europene, Universitatea derulează proiectele POCU DINAMIC și EU - 

ANTREPRENOR, în cadrul cărora au fost reînnoite ori s-au încheiat parteneriate noi prin 

care s-a creat cadrul instituțional desfășurării schimburilor de experiență, caravanelor 

antreprenoriale sau atelierelor antreprenoriale.  

La data de 1 octombrie 2020, la Universitatea din Petroșani învățau un număr total de 

3.754 de studenți, masteranzi și doctoranzi, dintre care 2.747 ocupau locuri 

subvenționate de la bugetul de stat și 1007 studiau în regim cu taxă. Aproximativ 71,71% 

din totalul studenților (respectiv 2692 dintre aceștia) erau înscriși la învățămâantul de 

licență, 23,97% la studiile masterale (900 masteranzi) și doar 4,32% la studiile doctorale 

(162 doctoranzi). Din totalul celor 3.754 de studenți 293 sunt studenți străini. 

La aceștia de adaugă 365 de studenți înscriși în cadrul unor programe postuniversitare de 

conversie profesională, studenții programului de studii psihopedagocice, cei care s-au 

perfecționat pentru gradele didactice preuniversitare în cadrul Universității din Petroșani 

și studenții aflați în an pregătitor. 

Situația studenților Universității din Petroșani la 1 octombrie 2020: 

Nr. crt. Cicluri de studii Total Buget Taxă 

1 Studii universitare de licență 2692 2191 501 

2 Studii universitare de masterat 900 518 382 

3 Studii doctorale 162 38 124 

 Total 3754 2.747 1007 
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Situația studenților Universității din Petroșani la 1 octombrie 2020 în funcție de facultăți: 

Nr. crt. Cicluri de studii Total nr. studenți 

1. Facultatea de mine 911 

2. Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică 1433 

3. Facultatea de Științe 1248 

 Total 3592 

 

La nivelul anului 2020, în Universitatea din Petroșani au funcționat 20 de programe 

universitare de masterat organizate în 14 domenii de studii distincte. 

Evoluția privind populația școlară, pe niveluri de educație (Sursa INSSE): 

Niveluri de educatie 2015 2016 2017 2018 2019 

Copii inscrisi in gradinite 910 844 824 771 710 

Elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar 6966 6453 6284 6101 5675 

Elevi inscrisi in invatamantul primar si 
gimnazial (inclusiv invatamantul special) 

3276 3150 3009 2904 2734 

Elevi inscrisi in invatamantul primar 
(inclusiv invatamantul special) 

1689 1600 1545 1500 1375 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial 
(inclusiv invatamantul special) 

1587 1550 1464 1404 1359 

Elevi inscrisi in invatamantul primar si 
gimnazial 

3186 3060 2942 2839 2677 

Elevi inscrisi in invatamantul primar 1657 1568 1525 1480 1359 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial 1529 1492 1417 1359 1318 

Elevi inscrisi in invatamantul special primar 
si gimnazial 

90 90 67 65 57 

Elevi inscrisi in invatamantul special primar 32 32 20 20 16 

Elevi inscrisi in invatamantul special 
gimnazial 

58 58 47 45 41 

Elevi inscrisi in invatamantul liceal 2603 2262 2195 2049 1796 

Elevi inscrisi in invatamantul profesional 201 270 301 346 372 

Elevi inscrisi in invatamantul postliceal 
(inclusiv invatamantul special) 

716 654 661 691 659 

Elevi inscrisi in invatamantul de maistri 170 117 118 111 114 

Studenti si cursanti inscrisi in invatamantul 
universitar (licenta, master, cursuri 
postuniversitare, doctorat si programe 
postdoctorale de cercetare avansata) 

3239 3192 3095 3297 3544 
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Studenti si cursanti inscrisi in invatamantul 
universitar public (licenta, master, cursuri 
postuniversitare, doctorat si programe 
postdoctorale de cercetare avansata) 

3239 3192 3095 3297 3544 

Studenti inscrisi in invatamantul 
universitar de licenta 

2354 2313 2293 2354 2535 

Studenti inscrisi invatamantul universitar 
public de licenta 

2354 2313 2293 2354 2535 

 

 

 

Personal didactic pe niveluri de educație (Sursa INSSE): 

Niveluri de educatie 2015 2016 2017 2018 2019 

Invatamant prescolar 59 56 55 52 52 

Invatamant primar si gimnazial 
(inclusiv invatamantul special) 

205 216 203 200 200 

Invatamant primar (inclusiv 
invatamantul special) 

83 90 82 86 78 

Invatamant gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

122 126 121 114 122 

Invatamant primar si gimnazial 180 193 186 184 184 

Invatamant primar 75 82 77 81 73 
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Invatamant gimnazial 105 111 109 103 111 

Invatamant special primar si 
gimnazial 

25 23 17 16 16 

Invatamant special primar 8 8 5 5 5 

Invatamant special gimnazial 17 15 12 11 11 

Invatamant liceal 173 159 148 147 142 

Invatamant postliceal (inclusiv 
invatamantul special) 

7 7 7 7 7 

Invatamant universitar 158 152 145 144 138 

Invatamant universitar public 158 152 145 144 138 
 

 

 

 

III.4.5. Sănătate 

 

În municipiul Petroşani funcţionează Spitalul de Urgenţă Petroşani, care a luat fiinţă în 

anul 1977, 20 de ani mai târziu primind titulatura de Spital de Urgenţă, la momentul 

respectiv fiind cel de-al nouălea spital de urgenţă al României, toate celelalte 8 existând 

în Bucureşti. 

0

50

100

150

200

250

Personal didactic pe niveluri de educație

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019



 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Petrosani, Județul Hunedoara 

Strategia integrată de dezvoltare urbană 2021 – 2027 pentru Municipiul Petroșani  

______________________________________________________________________________ 
 

 
51 

 

 

 

În anul 2020, Spitalul de Urgenţă Petroşani avea un număr de 657 de paturi şi un număr 

total de 13 secţii şi 6 compartimente. Numărul total de angajați, pentru aceeaşi perioadă 

a fost de 845 din care 96 posturi de medici și 407,5 posturi de asistente medicale.  

În cadrul Spitalului de Urgenţă Petroşani funcţionează o Unitate de Primire Urgenţe (UPU 

- SMURD), ce a fost inaugurată la 25 iulie 2006. În UPU/SMURD numărul angajaților a 

crescut cu un medic față de 2019. Aici lucrează acum 6 medici și 35 de cadre medii.  

Tot aici funcţionează Ambulatoriul de Specialitate cu 32 cabinete şi 4 laboratoare, care a 

fost reabilitat și dotat cu echipamente medicale cu fonduri europene, prin POR 2007-

2013.  În cadrul ambulatoriului prestează 54 de medici. Salariul minim al unui medic a fost 

de 5.700 lei, iar cel mediu de 12.882 lei. Salariul minim al unui asistent medical a fost de 

3.938 lei, iar cel mediu de 5.014 lei. 
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În anul 2020 investițiile în aparatura medicală au fost în valoare de 1.850.683,05 lei, iar 

donațiile primite au fost in sumă de 284.106,05 lei. 

În Municipiul Petroșani, există 3 unităţi ambulatorii de specialitate paraclinică care au avut 

contracte de furnizare de servicii medicale încheiate cu C.A.S. Hunedoara pentru anul 

2020, şi anume: un laborator de analize medicale (SC Medical Udrea Ionașcu SRL-

Petroşani), unul de radiologie și imagistica medicală (Affidea România) și laboratorul 

spitalului de Urgență Petroșani.  

Centrul Affidea Petroșani a fost inaugurat la data de 7 septembrie 2004 în vederea 

acoperirii cererii de servicii medicale de diagnostic imagistic la cel mai înalt nivel 

profesional și oferă servicii medicale pacienților din întreaga țară, asigurați prin sistemul 

național de asigurări de sănătate sau din mediul privat, cei mai mulți provenind din 

județele Hunedoara și Gorj. 

Centrul privat de dializă, IHS Center, a fost inaugurat în Petroşani în anul 2010 urmare 

unei investiții din partea unei companii grecești, de aproape 4 mil. euro având o capacitate 

de peste 60 de pacienți ce pot beneficia de servicii de dializă și asistență medicală la 

standarde ridicate. 

Unități medicale în Municipiul Petroșani: 

o Spitalul de Urgență Petroșani  

o Centrul Affidea Petroșani 

o 24 medici de familie 

o 3 cabinete de medicină dentară 

o 16 unități farmaceutice 

o 3 unități pentru îngrijiri la domiciliu 

o 2 ambulatorii de specialitate 

o un laborator de analize 

 

III.4.6. Social, incluziune socială 

 

Sistemul local de servicii sociale sunt asigurate de furnizorii de servicii sociale acreditaţi, 

publici şi privaţi, prin care autorităţile publice locale împreună cu societatea civilă intervin 

pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale 

situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, 

grupurilor ori comunităţilor. 

La nivelul Municipiului Petroșani funcţionează în conformitate cu prevederile legale 

Direcţia de Asistenţă Socială, serviciu public cu personalitate juridică, finanțat integral de 

la bugetul local, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroșani și Cantina de 

ajutor social ca serviciu fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Petroșani. 
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Totodată, la nivel local se încheie parteneriate public-private pentru servicii de prevenire 

a separării copilului de familie, servicii de sprijin pentru familiile aflate în situaţii de 

dificultate, protecţia copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi, protecţia persoanelor 

vârstnice; 

În conformitate cu Strategia națională pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei 

pentru perioada 2021 – 2027, categoriile de persoane vulnerabile sunt: 

• Persoanele aflate în risc de sărăcie (AROP)/sărăcie relativă – venituri care se 

situează sub pragul de 60% din venitul median, exprimat per adult echivalent.  

o Persoanele aflate în deprivare materială severă  

o Persoane care locuiesc în gospodării cu intensitate scăzută a muncii (ISM).  

o Persoane care sunt considerate ca aparținând unor grupuri vulnerabile:  

o copii și tineri aflați în perioada de pregătire a reintegrării în societate după 

o perioadă de protecție specială (inclusiv lipsiți de sprijin parental);  

o persoane vârstnice (singure sau dependente și/sau cu nevoi de îngrijire de 

lungă durată);  

o persoane cu dizabilități (copii și adulți); 

o persoane cu un nivel scăzut de educație; persoane care locuiesc în zone 

urbane sau rurale marginalizate;  

o șomeri de lungă durată;  

o alte grupuri vulnerabile precum: persoane de etnie romă, persoane fără 

adăpost, persoane lipsite de libertate, persoane liberate aflate în perioada 

de reintegrare socială, refugiați, persoane victime ale traficului de ființe 

umane, persoane consumatoare de droguri etc. 

o Persoane care din cauza unor circumstanțe neprevăzute se confruntă cu 

situații tranzitorii de sărăcie monetară (generate în principal de lipsa 

veniturilor) sau excluziune socială. 

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Petroşani au acordat, în decursul anului 2019, 

peste 10,6 milioane lei pentru ajutoare de urgență, ajutoare pentru incălzirea locuinței, 

ajutoare de înmormântare, pentru cantina socială, pentru prevenirea marginalizării 

sociale și pentru persoanele asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav şi 

indemnizaţii pentru persoanele cu handicap grav sau reprezentanţii legali ai acestora. 

Prestații sociale Nr. cereri 
Sume acordate în anul 

2019(lei) 

Ajutoare de urgenţă 80 81.700 lei 

Prestaţii financiare excepţionale 0 0 

Ajutoare încălzirea locuinţei (lemne, 

cărbuni) 
91 25.114 lei 

Ajutoare înmormântare 4 2.100 lei 
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Asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav şi indemnizaţii pentru 

persoanele cu handicap grav sau 

reprezentanţii legali ai acestora 

În medie 500/lună 10.303.711 lei 

Cantina ajutor social În medie 36 porţii/zi 190.999,57 lei 

Prevenirea marginalizării sociale (plata a 

3 mc apă rece/persoană/lună pentru 

persoanele care se încadrează în 

prevederile legii) 

În medie 26 familii 

(pers. singure) 

11.031,34 lei 

(Sume achitate) 

Prevenirea marginalizării sociale (plata a 

70 kwh/familie/lună energie electrică 

pentru persoanele care se încadrează în 

prevederile legii) 

În medie 1 familie 

(pers. singură) 

177 

(Sume achitate) 

Asistenţă socială Total 10.614.832,91 lei 

 

În anul 2020, Consiliul Local al Municipiului Petroşani, prin intermediul Direcţiei de 

Asistenţă Socială Petroşani, a încheiat un contract, cu valabilitate de un an, cu Asociația 

de Voluntariat ”Casa Pollicino” pentru acordarea de subvenţii în valoare de 316.800 lei de 

la bugetul local pentru servicii de asistență socială. 

Situaţia privind ajutoarele sociale în anul 2020, comparativ cu anul 2019 este 

următoarea: 

 Anul 2019 Anul 2020 

Cereri noi ajutor social 53 73 

Dosare în plată la sfârşitul 
anului 

168 165 + 2 suspendări 

 

Din cele prezentate se evidențiază importanța acordată de administrația publică în 

soluționarea problemelor cu care se confruntă categoriile vulnerabile din municipiu, însă 

măsurile aplicate sunt punctuale și au efecte pe termen scurt. 

Pentru implementarea unor măsuri care să poată asigura o creștere a calității vieții 

categoriilor vulnerabile precum și reducerea sărăciei din municipiu, este necesară o 

planificare pe termen mediu și lung, care să includă măsuri menite nu doar să soluționeze 

problemele actuale, ci să constribuie la autodezvoltarea acestor categorii astfel încât 

ponderea lor să se reducă substanțial în viitor. 
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III.4.7. Locuințe, Spații verzi 

 

Situația locuințelor existente în funcție de forma de proprietate (Sursa INSSE): 

Forme de proprietate Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Proprietate publică 539 531 516 501 488 

Proprietate privată 17381 17405 17428 17448 17469 

Total 17920 17936 17944 17949 17957 

 

 

 

Locuințe terminate în cursul anului, în funcție de sursa de finanțare (Sursa INSSE): 

Surse de finantare 2015 2016 2017 2018 2019 

Din fonduri private 10 16 8 5 8 

Din fonduri publice 0 0 0 0 0 
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Suprafața locuibilă existentă (mp arie desfășurată) la sfârșitul anului în funcție de forma de 

proprietate (Sursa INSSE) 

 

Forme de 
proprietate 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Proprietate 
publica 

15728 15530 15198 14938 14671 

Proprietate 
privata 

786627 788214 789864 790857 791663 

Total 802355 803744 805062 805795 806334 
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Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pe tipuri de construcții și suprafețe utile 

- mp (Sursa INSSE): 

Categorii de construcții Clădiri rezidețiale (exclusiv 
cele pentru colectivități) 

Clădiri rezidențiale 
pentru colectivități 

2015 (număr autorizații) 10  

2015 (mp suprafața utilă) 1184  

2016 (număr autorizații) 16  

2016 (mp suprafața utilă) 2588  

2017 (număr autorizații) 5  

2017 (mp suprafața utilă) 512  

2018 (număr autorizații) 12 3 

2018 (mp suprafața utilă) 2283 1031 

2019 (număr autorizații) 11  

2019 (mp suprafața utilă) 1951  
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Începând cu anul 2019 UAT Municipiul Petroșani derulează mai multe proiecte, finanțate din 

fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, pentru creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Petroșani, proces care va trebui 

continuat și în perioda următoare. 

Zonele verzi ale oraşului (ecologice, agrement-recreative, complementare) constituie un 

domeniu în care rezolvările urbanistice privind suprafaţa şi distribuţia vegetaţiei în 

intravilan sunt determinante pentru confortul cetăţenilor. Ca şi în alte zone din ţară, 

deficitul de spaţii verzi este prezent şi în municipiul Petrosani. Principala disfuncționalitate 
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în acest domeniu este lipsa unor perdele verzi de protecţie între sursele de poluare şi 

zonele de locuit, dotarea cu spaţii verzi sub necesar, mobilierul urban fiind insuficient. 

Primăria municipiului Petroșani a inventariat toate spațiile verzi. Există un registru în care 

sunt inventariate toate zonele verzi și copacii conform Legii 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, iar pe aceste 

zone nu se poate construi și nici nu li se poate schimba destinația. 

Evidența spațiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raționale a acestora, a 

regenerării și protecției lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor 

calitative și cantitative, precum și asigurarea informațiilor despre spațiile verzi. 

La nivelul localității s-a încheiat acțiunea de elaborare a documentației “Registrul Local al 

Spațiilor verzi” din municipiul Petroșani, județul Hunedoara. Aceasta este structurată 

astfel: spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, scuaruri, fâșii plantate; spații 

aferente dotărilor publice: grădinițe, școli, unități sanitare și de protecție socială, instituții, 

edificii de cult, cimitire; spații aferente bazelor sportive pentru practicarea sportului de 

performanță; arbori izolați. 

Au fost inventariați și integrați în aplicația informatică și harta GIS un număr de 9.805 

arbori situați pe 130,9 hectare suprafețe zone verzi.  

Petroșani dispune de un număr de 28 terenuri de joacă pentru copii și 11 parcuri, 

respectiv: 

o Parcul Central Carol Schreter 

o Parc Comunitatea Europeană 

o Parc Ion Luca Caragiale 

o Parc Anghel Saligny 

o Parc Romtelecom 

o Parcul Pensionarilor 

o Parc Ferdinand  

o Parc Primavara 

o Parc Pistruiatul 

o Parc Micropiaţă 

o Parc Păcii 

Este important de subliniat faptul că, periodic, Primăria Municipiului Petroșani 

organizează evenimente pentru plantarea de arbuști și amenajarea spațiilor verzi.  

Printr-un proiect finanțat prin POR 2007-2013, au fost reabilitate 4 parcuri (Comunitatea 

Europeană, Ion Luca Caragiale, Romtelecom și Pensionarilor), precum și zona pietonală a 

municipiului și zona de agrement Brădet  
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III.5. Economie 
 

Economia municipiului se baza, în mare parte pe minerit, pe teritoriul administrativ al 

municipiului funcţionând în prezent o singură mină, respectiv Exploatarea Minieră 

Livezeni. Economia locală este influențată în prezent de reducerea numărului de angajați 

în sectorul minier, reducere care a influențat foarte mult structura producției și a 

serviciilor realizate de agenții economici din municipiu. 

Totalul producției de cărbune în anul 2020 a fost de 428.368 tone de huilă, din care 

136.697 tone, respectiv 31,91% a fost asigurat de E.M. Livezeni. Producția de cărbune a 

fost redusă în ultimul an și ca urmare a evenimentelor apărute în subteran (focuri de mină, 

surpări, acumulari de gaze), a gradului mare de uzură a instalațiilor, echipamentelor și 

utilajelor și a lipsei investițiilor din anii precedenți. 

În contextul epidemiologic actual au fost implementate măsuri de siguranță a salariaților 

în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS COV-2. De asemenea, măsurile adoptate 

de instituțiile abilitate ale statului pentru limitatrea infectării cu coronavirusul SARS-Cov-

2 au avut ca influență reducerea consumului de energie și a prețului acesteia pe piață. 

Numărul total de persoane angajate în activitatea minieră la finele anului 2020 a fost de 

3.036, iar numărul total al angajaţilor la E.M. Livezeni a fost de 795 persoane, în scădere 

față de 2019. La finele anului 2020 de la această unitate s-au pensionat 53 salariați, în 

creștere față de 2019 și nu s-au efectuat disponibilizări. 

Situația financiară a societății este una precară din cauza reducerii resurselor financiare 

ca urmare a diminuării cantității de energie electrică livrată față de anul 2019 cu 12,6 %, 

scăderea prețului mediu de vânzare a energiei electrice vândute cu 15,11 % precum și 

reducerea veniturilor reglementate obținute din servicii tehnologice de sistem cu 9,7 %. 

S. C.E.H S.A. Petroșani a beneficiat, pentru anul 2020, de ajutor de stat în sumă de 40.972 

mii lei pentru efectuarea lucrărilor miniere de închidere subterană la cele două unități 

miniere aflate în program de închidere, E.M. Lonea și E.M. Lupeni, în baza Deciziei C(2018) 

1001 final și a H.G. nr. 833/01.10.2020 privind modificarea art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 

229/26.03.2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii 

minelor de cărbune necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara S.A., aflat 

în insolvență. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 702/24.08.2020 a fost alocată, din Fondul de Intervenție la 

dispoziția Guvernului, suma de 7.212.450 lei necesară pentru efectuarea unor lucrări de 

refacere și punere în siguranță a infrastructurii afectate ca urmare a calamităților naturale 

produse de inundațiile din luna iunie 2020 la E.M. Lupeni, sucursală a Complexului 

Energetic Hunedoara S.A., în insolvență.  

Sucursala PRESTSERV Petroșani a avut la data de 31.12.2020, un număr de 194 salariați, 

din care 12 cu funcția de salvator minier. Salariul minim înregistrat în sectorul minier în 
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anul 2020 a fost de 2.258 lei, înregistrând o creștere cu 7% față de anul 2019 iar salariul 

mediu a fost de 2.780 lei, în scădere față de anul 2019.  

Prin Sentința nr. 601/F din data de 14.11.2019 Tribunalul Hunedoara a dispus deschiderea 

procedurii generale de insolvență a societății pronunțată în dosarul nr. 5075/97/2016 și 

numirea Expert Insolvență SPRL în calitate de administrator judiciar.  

 

III.5.1. Investiții 

Cele mai multe companii înființate în 2020 în Valea Jiului sunt în Petroșani. Din totalul 

companiilor înmatriculate în Municipiul Petroșani, majoritatea au fost înființate în anul 

2017, în timp ce în anul 2019 au fost înființate un număr de 100 de noi companii. 

La sfârșitul anului 2020, în Municipiul Petroșani au fost înmatriculate 168 firme. 

 

În funcție de tipul de capital erau 1.586 profesioniști împărțiți astfel: 

Forma Juridică Descriere Total  

Societate cooperativă Privat autohton 100% 2 

Societate cu răspudere limitată Integral de stat 

Mixt (stat 50% și peste 50%+privat 

românesc) 

Privat (autohton+străin) 

Privat autohton 100% 

Privat străin 100% 

2 

1 

 

17 

1518 

29 

Societate în nume colectiv Privat autohton 100% 5 

Societate pe acțiuni Integral de stat 

Mixt (stat 50% și peste50%+privat 

românesc) 

Privat autrohton 100% 

2 

1 

9 

Total general  1586 

 

În insolvență se găseau 19 profesioniști, iar în întrerupere temporară de activitate se 

găseau 203 profesioniști. 
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III.5.2. Mediul de afaceri 

Conform datelor oferite de Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, 

numărul total al firmelor aflate în funcțiune în anul 2020 pe raza municipiului Petroșani 

este de 2.175, în scădere față de 2019, care se clasifică, după cum urmează: 

 

Tip Număr 

Societăți cu răspundere limitată 1567 

Persoane fizice autorizate 433 

Întreprinderi individuale 122 

Întreprinderi familiale 30 

Societăți pe acțiuni 15 

Societăți cooperative 3 

Societăți în nume colectiv 5 

 

 

 

Domeniile de activitate cele mai populare în Petroșani sunt comerțul și serviciile: 

- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun,  

- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, 

- 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare 

predominantă de produse nealimentare. 

Conform statisticilor publicate de INS cifra de afaceri a companiilor din Municipiul 

Petroșani, însuma în 2018 peste 907 milioane lei situându-se pe locul patru în clasamentul 

județean, după Deva, Hunedoara și Orăstie. 
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În funție de numărul de angajați la nivelul anului 2018, cele mai mari companii din 

Petroșani sunt: 

- ApaServ Valea Jiului Sa 

- Societatea Natțonală de Închideri Mine Valea Jiului 

- Socom Unirea  Societate Cooperativă 

- Bubu Crys Srl 

În scopul sprijinirii potențialilor și actualilor investitori, Primăria Petroșani a creat pagina 

de internet https://investitori.primariapetrosani.ro/ unde sunt publicate informații 

privind avantajele unei investiții în Petroșani, despre facilitățile oferite la nivel local 

(inclusiv concesionarea unor proprietăți) precum și procedura care trebuie urmată în 

vederea stabilirii unui parteneriat cu administrația locală. 

Dintre facilitățile oferite potențialilor investitori se pot enumera: 

- sprijin în perioada de înfiinţare 

- asistenţă şi implicare directă pentru obţinerea într-un timp cât mai scurt 

posibil a tuturor certificatelor, autorizaţiilor, permiselor, etc. care sunt 

eliberate de Primăria Municipiului Petroşani. 

- consultanţă şi sprijin în relaţia cu terţe instituţii pentru facilitarea realizării 

investiţiei, în măsura în care nu sunt afectate interesele nici uneia dintre părţi. 

- facilități fiscale conform Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la 

plata impozitelor și taxelor locale privind stimularea atragerii de investiții și 

susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Petroșani pentru 

persoane juridice(schemă locală de ajutor de stat 

Sectorul financiar - bancar 

Unități bancare 

În Municipiului Petroşani, funcționează 7 unităţi bancare: 

o Banca Transilvania 

o BRD Groupe Societe Generale 

o C.E.C. Bank, 

o B.C.R. 

o UniCredit Țiriac Bank 

o Alpha Bank  

o Raiffeissen Bank 

Casele de Ajutor Reciproc, care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul Municipiului 

Petroșani în anul 2020:  

o C.A.R. Parângul 

o C.A.R Unirea 

o C.A.R a Salariaților 

o C.A.R. C.F.R. 
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o C.A.R. a Pensionarilor Petrila  

o C.A.R. Euroinvest 

o C.A.R. a Asociaţiei Pensionarilor pentru Ajutor de Deces şi Ajutor Reciproc 

(APADAR). 

Societăți de asigurare care își desfășoară activitatea în Petroșani: 

o Allianz – Țiriac Asigurări S.A. 

o Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A. 

o Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. 

o Generali România Asigurare Reasigurare S.A. (Fosta Asigurare Reasigurare 

ARDAF S.A.) 

o Grawe Romania Asigurare S.A. 

o Holfin Insurance Reinsurance Broker S.A. (Piraeus Insurance Reinsurance 

Broker Romania S.A.) 

o NN Asigurări de Viață S.A. (Fosta ING Asigurări de Viață S.A.) 

o Omniasig Vienna Insurance Group S.A. (Fosta BCR Asigurări Vienna Insurance 

Group S.A.) 

o Westaco Broker de Asigurare S.R.L. 

III.6. Cultură, patromoniu cultural, sport  

 

Cultură 

Obiective istorice. Pe teritoriul administrativ al municipiului Petroşani există, conform listei 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului, actualizată în anul 2010, următoarele monumente istorice: 

Denumire obiectiv istoric 
Denumire obiectiv în 

2010 

Anul               

înfiinţării 
Adresă 

Primul Sediu S.A.R. Petroşani, Muzeului Mineritului 1920 Str.Nicolae Bălcescu, nr. 2 

Sediul Sindicatului Minier  1921- 1946 Str. Cuza Vodă,  nr. 4 

Biserica de Lemn Sfinţii 

Arhangheli (a Sânonilor) 

Biserica de Lemn Sfinţii 

Arhangheli 

sec. XVIII Str. Lunca, nr. 8 

Cazinoul Funcţionarilor Teatrul Dramatic 

 I.D. Sîrbu 

1905 Str.Mihai Viteazu, nr. 2 

Dispensarul “Principele 

Mircea” 

Casa de Cultură a  

Studenţilor Petroşani 

1925 Bd. 1 Dec. 1918, nr. 62 

Cartierul de Locuinţe 

Muncitoreşti “Colonia ” 

Cartierul Colonie 

 

Sfârşitul 

secolului XIX 

Str. Jiul de Est, Cărbunelui, 

linia de cale ferată, gară și 

str. Vlad Țepeș 
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Centrul istoric al oraşului 

(între Piaţa Victoriei şi Centrul 

Civic) 

 Sfârşitul sec. 

XIX 

Str. Mihai Viteazu, str. 1 

Decembrie 1918, (între 

Piața Victoriei și Centrul 

civic); str. Gen. Dragalina, 

str. Timișoarei 

Cazinoul Muncitoresc  1925 Str. Griviţa Roşie, nr.38 

* Cartierul de Locuinţe Colonia a fost inclus în lista D.M.A.S.I. la categoria „zonă istorică urbană”. 

 

În municipiul Petroşani, se regăsesc  

o Biblioteca Municipală Petroşani,  

o Biblioteca Universităţii Petroşani,  

o Muzeul Mineritului,  

o Casa de Cultură a Sindicatelor "Ion Dulămiţă",  

o Teatrul I.D. Sîrbu (care este şi monument istoric),  

o Casa de Cultură a Studenților, C 

o Clubul Copiilor Petroşani,  

o Muzeul Instalatorului Român. 

Dintre acţiunile organizate în anul 2020, cu importanță pentru comunitatea locală, se pot 

enumera:  

- sărbătorirea Unirii Principatelor Române în 24 ianuarie; 

- participarea în calitate de coorganizator al concursului „Parângul Night 

Challenge” , ediţia a VII-a, alături de AS Bike & Run” Petroșani; 

- sărbătorirea Zilei Minerului, în Parcul Central ”Carol Schreter”; 

- sărbătorirea Zilei Familiei și a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, fiind 

premiate cuplurile cu 50 și 60 ani de căsătorie; 

- sărbătorirea Zilei Naţionale a României, acţiune desfăşurată în Parcul Central 

„Carol Schreter”, unde s-a arborat drapelul naţional şi s-a acordat onorul. 

Consiliul Local şi Primăria Municipiului Petroşani au susţinut diverse asociații sportive și 

instituţii din localitate, în calitate de parteneri, în vederea organizării unor manifestări, 

sportive sau culturale, după cum urmează: 

- Asociația Schi Turism Montan Pro-Parâng, în coorganizarea Cupei ”Pro-Parâng 

2020” și a ”Serbărilor Zăpezii 2020”; 

- Asociația Sportivă Toma Coconea, în coorganizarea concursului de alergare 

montană ”Red Bull OutRun the Lift”; 

- Teatrul Dramatic ”I.D. Sîrbu”, în coorganizarea spectacolului ”Terranova – 

Renașterea Spiritului”; 

- instituţii de învăţământ, în vederea organizării unor evenimente în cadrul unor 

proiecte naționale și internaționale. 
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Agenda Culturală s-a derulat doar în primul trimestru al anului 2020, ianuarie–martie, 

deoarece începând cu 16 martie activitatea cu publicul a fost sistată din cauza pandemiei 

de COVID 19. Biblioteca s-a redeschis în luna iunie, dar cu anumite restricţii: 

- -acces interzis la Centrul internet, excepţie făcând elevii care aveau probleme 

acasă cu internetul în perioada orelor online 

- -acces interzis în Sala de lectură. 

Din momentul redeschiderii bibliotecii, sala de împrumut la domiciliu funcţionează în 

program normal iar accesul în bibliotecă se se realizează cu respectarea regulilor de 

distanțare, igienă și protecție stabilite la nivel național. 

Biblioteca a oferit accesul liber şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere atât prin 

colecţiile proprii cât şi cu ajutorul celor 8 calculatoare conectate la internet.  

Biblioteci 

Biblioteca Municipală Petroşani 

Biblioteca Municipală Petroșani a fost reînființată în aprilie 1978 și servește interesele de 

informare, lectură, studiu și educație ale utilizatorilor din municipiu și zonele limitrofe, 

oferind acces liber, gratuit și nediscriminatoriu la informație și cunoaștere prin colecțiile 

proprii. 

Pentru a-si indeplini misiunea sa esențială, biblioteca constituie, prelucrează, organizează, 

dezvoltă, conservă și valorifică, conform resurselor alocate și intereselor utilizatorilor, 

colecții reprezentative de carte, periodice și alte documente purtătoare de informatii, din 

orice domeniu al cunoștințelor umane realizate în diferite formate și pe orice suport. 

Totodată, Biblioteca Municipală Petroşani joacă un rol important în organizarea unor 

acţiuni de interes comunitar.  

În cursul anului 2020 s-au înscris 980 utilizatori noi, fiind activi 3.363 utilizatori care sunt 

repartizați după statutul ocupațional astfel:  

o profesii intelectuale: 94,  

o tehnicieni, funcţionari: 154 

o muncitori: 150 

o elevi și studenţi: 496 

o pensionari: 79 

o casnici si şomeri: 109 

Repartizarea după sex:  

o 479 bărbați 

o 501 femei.  

Au fost instruite și inițiate în utilizarea calculatoarelor un număr de 6 persoane vârstnice 

pe parcursul a două cursuri în perioada ianuarie-martie 2020.  
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În anul 2020 au fost achiziţionate şi prelucrate 256 unităţi de carte din care donații de la 

persoane fizice 144 cărţi şi 112 cărţi achiziţionate din bugetul alocat. 

Biblioteca Universităţii Petroşani 

Biblioteca Universității din Petroșani, înființată în anul 1948, oferă tuturor acces la 

informații, idei, lectură, încurajează și susține libertatea de a cunoaște, asigură și dezvoltă 

servicii necesare, orientate spre satisfacerea nevoilor cititorilor.  

Biblioteca este subordonată Universității și participă la procesul de instruire, educație și 

formare precum și la activitatea de cercetare științifică și culturală ce se desfãşoarã în 

cadrul Universității. Biblioteca înseamnă atât o colecție organizată de cărți, periodice și 

alte documente grafice și audio-vizuale, cât și servicii asigurate de un personal capabil să 

pună la dispoziție aceste resurse în vederea satisfacerii necesităților de informare, 

documentare și cercetare a beneficiarilor săi. 

Biblioteca Universității Petroșani participă la conferințe și instruiri iar în anul 2020 a 

participat pentru prima dată la două eveniment de acest fel în mediul online. 

Biblioteca Universității din Petroșani dispune de un catalog online cu peste 50.000 de 

înregistrări din care 2.688 înregistrări bibliografice au fost introduse în anul 2020. Acesta 

a înregistrat în 2020 un număr de 257.982 accesări față de 61.832 în anul 2019. 

Statistica activității cu cititorii în anul 2020 

Cititori înscrişi 1.737 

Cititori activi    676 

Noi înscrişi    112 

Vizaţi    564 

Lichidaţi 1.191 

Vizite la bibliotecã     4.250 

Cărţi și periodice împrumutate     5.410 

Nr. fotocopii livrate        950 

Accesãri Internet de la reţeaua Bibliotecii        102 

Nr. accesări pag.web a bibliotecii     2.452 

Nr. accesări catalog online 257.982 

Împrumut interbibliotecar           16 
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Monumente, Muzee, Statui, lăcașuri de cult 

În prezent, 8 monumente de pe raza Municipiului Petroșani sunt incluse pe Lista 

Monumentelor Istorice  

o Cartierul de locuințe muncitorești Colonia 

o Centrul istoric al orașului,  

o Dispensarul Principele Mircea (azi Casa de Cultura a studentilor) 

o Primul sediu al SAR Petrosani (azi Muzeul Mineretului) 

o Fostul sediu al Sindicatului Minier 

o Cazinoul Muncitoresc 

o Biserica de lemn Sf Arhangheli (a Sânonilor) 

o Cazinoul Funcționarilor (azi Teatrul I.D. Sârbu) 

De asemenea, 2 monumente (Castrul roman de pământ 2 de pe înălțimea Comărnicel și 

Situl arheologic de la Baru) sunt înregistrate atât pe raza municipiului Petroșani, cât și pe 

cea a comunei Orăștioara de Sus. 

Muzeele existente sunt slab puse în valoare în consecință Muzeul Instalatorului din 

Petroșani se confruntă cu serioase probleme financiare iar Muzeul Momârlanului din 

Slătinioara, localitate componentă a municipiului Petroșani, este puțin cunoscut la nivel 

regional și național. 

Muzeul Mineritului 

Muzeului Mineritului din Petroșani se află într-o clădire monument istoric de categoria B, 

inclusă în Lista Monumentelor Istorice din Romania (LMI 2010) la poziția nr. 394, având 

codul HD-II-m-B-03409, sub denumirea „Primul sediu al S.A.R. Petrosani, azi Muzeul 

Mineritului”, fiind datată în 1920.  

Conform Legii Muzeelor si a Colectiilor Publice nr. 311/2003, actualizata in 2012, si a 

Normelor de Clasificare publicate în Monitorul Oficial în 2007, instituția din Petroșani 

reprezintă un muzeu de știință și tehnică, de importanță locală, care deține în patrimoniul 

său muzeal, bunuri culturale mobile, reprezentative în plan local. 

Muzeul Mineritului din Petroșani a fost înființat în 1961 iar primul sediu al muzeului a fost 

pe strada Ion Creangă la nr.1 într-o casă situată pe suprafața actualului Parc Central, peste 

drum de Casa de Cultură. În perioada 1961 – 1966 activitatea s-a desfășurat în această 

clădire, care a avut mai mult rol de depozit, spațiul expozițional fiind foarte mic. Prima 

expozitie organizată a fost dedicată Revolutiei Cubaneze și a avut loc în sala Teatrului de 

Stat (este vorba de teatrul vechi din colonie). 

În 1966 muzeul a fost mutat în actualul sediu. Din anii 1965-1967, clădirea a început să 

funcționeze drept „Muzeu al mineritului”, găzduind o colecție muzeală ce prezintă piese 

care atestă istoria mineritului din Valea Jiului: documente originale, fotocopii, schițe, 

aparate, utilaje miniere, insigne, evoluția tehnicii miniere în Valea Jiului reprezentată prin 

unelte și mașini alături de diferite aparate de profil, precum și obiecte specifice vieții din 
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regiune. De asemenea, colecția muzeală cuprinde o secțiune de geologie, reprezentată 

prin roci și fosile vegetale și animale. 

În anul 1970, în sălile Muzeului Mineritului se înființa prima Secție Numismatica din 

România și între anii 1996 – 1998 s-au realizat lucrări de reparații capitale asupra clădirii 

muzeului. În timp, acesta a fost integrat în circuitul cultural din țară și străinătate.  

La 4 august 2011, s-au sărbătorit 50 de ani de existență și muzeul a ajuns să adapostească 

peste 4.000 de exponate specifice.  

Muzeul a fost și gazda a nenumărate expoziții care s-au diversificat comparativ cu anii 

trecuți trecând treptat de la arta plastică – fără însă a o neglija – la numismatică, expoziții 

de tehnică minieră, turism, artă fotografică, fotografii de epocă ale orașelor miniere etc. 

Muzeului Mineritului a fost reabilitat și modernizat printr-un proiect finanțat din fonduri 

europene prin POR 2014-2020, lucrările fiind finalizate în luna iunie 2020. 

 

Muzeul Momârlanului 

Muzeul Momârlanului a prins viață în anul 2005, în incinta a două clădiri vechi de peste 

200 de ani, dar și într-o curte destul de generoasă. Inițial, numele de momârlani era folosit 

ca o insultă și a fost dat băştinaşilor din aşezările Văii Jiului spre sfârşitul secolului XIX şi 

este tradus prin „rămăşiţe” sau „urmaşi”. Ulterior, însă, termenul a căpătat un sens 

pozitiv, iar momârlanii sunt, de fapt, locuitorii din Valea Jiului, acesta fiind un epitet folosit 

pentru aceste persoane. 
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Muzeul Instalatorului Român 

Muzeul Instalatorului Român, cel mai ”tânăr” muzeu din Petroșani, a fost creat de 

maestrul Ion Barbu și inaugurat în anul 2016, în locul unei foste grădinițe aflată în 

paragină.  

Statuia Minerului 
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Ziua minerului, 6 august, este una dintre cele mai importante sărbători ale Văii Jiului și are 

un specific deosebit în sensul în care Valea Jiului și existența acestia este strâns legată de 

industria minieră. Începând cu 1840, până în prezent, statuia minerului este un simbol al 

sacrificiului celor care lucrează în subteran și care de-a lungul a peste 150 de ani și-au 

pierdut viața în acest scop nobil de a extrage cărbunele din subteran și de a pune o pâine 

pe masă familiilor lor în condiții de muncă foarte grele. 

Lăcașuri de cult 

Construirea primelor biserici la Petroşani este strâns legată de creşterea populației în zonă 

datorată începerii propriu-zise a exploatării cărbunelui. Cele mai benefice perioade, în 

ceea ce priveşte întreținerea flăcării spirituale, prin construirea şi sfinţirea de biserici, au 

fost cele de dinainte şi de după perioada comunistă. 

Astfel, în anul 1887 se construieşte la Petroşani biserica romano-catolică, primul preot al 

acesteia fiind Piringer Iosif. Ea va fi reamenajată între 1923-1924, cu sprijinul directorului 

general al „Societăţii Petroşani”, ing. Ioan Winklehner, apoi, în 1957, biserica este 

restaurată. 

În anul 1888 va fi zidită biserica ortodoxă română din Petroşani, sfinţirea ei fiind făcută de 

dr. Victor Mihaly, episcop al Lugojului. 

Între anii 1892-1896 se construieşte biserica evanghelică din Petroşani, care este 

reamenajată în 1910. 

În anul 1900 este zidită la Petroşani biserica ortodoxă română „Sfântul Nicolae”, având 

printre membrii fondatori pe cunoscutul preot român Avram Stanca, un neobosit luptător 

pentru cauza românilor din Transilvania, fiind dată în folosinţă la 22 iunie 1900. 

Între 1924-1928, se construieşte biserica unitariană „Egy az Isten”, primul preot fiind, în 

perioada 1920-1943, Veres Bella. 

Între 1936-1940 se zideşte Sfânta Biserică cu hramul „Sfânta Treime”, sub păstorirea 

preotului Iuliu Miclea. Lucrările de construcţie au fost executate de firma braşoveană a 

ing. Wildman, iar iconostasul, amvonul, stranele, sfeşnicele şi tionul arhieresc au fost 

sculptate între 1942-1944 de prof. sculptor Aurel Pop, din Alba Iulia. Picturile din interiorul 

bisericii sunt realizate, între anii 1965-1966, de către artistul Constantin Niţulescu şi fiul 

său, Vasile, în tehnica frescă stil neobizantin. 

La 27 noiembrie 1997 are loc sfinţirea bisericii ortodoxe române cu hramul „Sfânta Marii 

Muceniţe Varvara” din cartierul Aeroport, preotul paroh fiind Octavian Pătraşcu, iar, la 7 

octombrie 2001, aceasta este sfinţită şi de P.F. Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe 

Române. 

La 13 iulie 2008 au început lucrările pentru construirea unei noi biserici greco-catolice în 

cartierul Aeroport din Petroşani, care, după sfinţirea ei, ce a avut loc la 11 iulie 2010, 

poartă hramul „Bunavestire”, preot paroh fiind Solomon Vasile. 
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Importanţa vieţii spirituale este dovedită de existenţa, în Petroşani, 23 lăcaşuri de cult 

care au numeroşi enoriaşi:  

https://cniptpetrosani.ro/asezamante-de-cult/ 

- Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae” 

- Biserica Ortodoxă „Sf. Treime” 

- Biserica Ortodoxă „Pogorârea Sf. Duh” 

- Biserica Ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin si Elena” 

- Biserica „Sanonilor” 

- Biserica Ortodoxă „Sf. Gheorghe” 

- Biserica Ortodoxă „Sf. Varvara” 

- Paraclisul Acoperamantul Maicii Domnului – In anul 2013 au inceput lucrarile 

la catedrala „Sf.Prooroc Ilie Tesviteanu” 

- Biserica Reformată 

- Parohia Unitariană 

- Biserica Evanghelică 

- Biserica „Filadelfia” din cadrul Cultului Creştin Penticostal  

- Biserica Nr. 1 din cadrul Cultului Creştin Penticostal 

- Biserica Creștină Baptistă „Golgota” 

- Biserica Adventista de Ziua a 7-a 

- Biserica Romano-Catolică „Sf. Varvara” 

- Biserica Romana Unita cu Roma (Greco Catolica) 

- Biserica Creştină după Evanghelie  

- Martorii lui Iehova 

- Cultul Mozaic 

Sport 

În anul 1909 s-au înființat primele „Cluburi Sportive Muncitoreşti” din Petroşani şi Vulcan, 

iar după patru ani, în 1913 a luat fiinţă „Asociația Sportivă”, care, în 1919, a fost înglobată 

în cadrul Clubului Sportiv Jiul.  

În 1919, s-a creat Clubul Atletic al Minerilor (C.A.M.), care, în 1922, la cea de a doua ediţie 

a campionatului ţării la atletism, desfăşurat la Bucureşti, a obținut locul I la cros.  

În 1924, la Petroşani, a avut loc un concurs atletic internaţional, în prezenţa prinţului 

moştenitor Carol al II-lea, la care au luat parte sportivi din Austria, Cehoslovacia, Ungaria 

şi România, ocazie cu care s-a inaugurat Stadionul Sportiv Jiul. 

În 1931, Clubul Atletic al Minerilor și-a schimbat denumirea în Clubul Jiul, denumire pe 

care o poartă şi astăzi. În ediţia 1948-1949, echipa a reușit să obţină cel mai bun loc din 

întreaga sa istorie, şi anume locul III iar în 1974, pe 23 iunie, Clubul Jiul a câștigat pentru 

prima dată în istoria sa, Cupa României la fotbal. 

În 1942 s-au înființat la Lupeni şi Petroşani echipele de rugby Minerul şi Jiul iar în 1948 

echipa de rugby „Ştiinţa” Petroşani, având ca emblemă floarea de colţ. Această echipă 
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reușește, în anul 1983, pentru prima dată în istoria clubului studenţesc şi a sportului cu 

balonul oval din Valea Jiului, să câștige „Cupa României” la rugby. 

În 1982 s-a inaugurat Complexul Sportiv „Jiul Petroşani”, cu un stadion de 20.000 de locuri 

pe scaune şi o pistă olimpică de atletism, în prezenţa a peste 30.000 de spectatori în cadrul 

unui amplu spectacol cultural-sportiv. 

La începutul anilor ’80 are loc în Parâng prima ediţie a „Cupei Telescaun” la schi, 

organizată de Asociaţia Sportivă a I.G.C..L. Petroşani. 

La 6 septembrie 1987 este inaugurată „Sala de jocuri sportive” a Clubului Sportiv Şcolar, 

având 300 de locuri. Clădirea Şcolii Sportive şi-a deschis uşile în 1904, fiind transformată 

în 1919 în Liceu de Stat şi ulterior în Şcoala Sportivă Petroşani. Aici au antrenat, înainte de 

a pleca la Deva, şi apoi în America, soţii Marta şi Bela Karolyi. 

În prezent, în Petroşani se găsesc următoarele construcții şi amenajări sportive: 

o Stadionul Jiul, cu o capacitate de 15.500 locuri 

o Sala de Sport Polivalentă, cu o capacitate de 210 locuri 

o terenuri de sport amenajate în incintele instituţiilor școlare 

Cluburile sportive din Petroşani sunt: 

o Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani – înfiinţat în 2009 cu denumirea de Club 

Sportiv Municipal Petroşani, funcţionând în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Petroşani, cu secţiile: şah, tenis de câmp, tenis de masă, arte 

marţiale. În anul 2014 primeşte denumirea de Clubul Sportiv Municipal Jiul 

Petroşani, iar secţiile pe ramură de sport care funcţionează sunt completate 

cu: box, karate, atletism, fotbal, la care în 2015 se adaugă nataţie şi 

automobilism sportiv. 

o Club Sportiv Știința Petroșani – sporturi practicate: rugby, schi. Echipa de rugby 

Ştiinţa Petroşani activează în Divizia Naţională de rugby. 

o Club Sportiv Școlar Petroșani – sporturi practicate: gimnastică artistică, 

gimnastică aerobică, lupte libere, handbal fete, schi alpin, sanie, tenis de câmp. 

Evenimente si întreceri sportive organizate la Petroşani: 

o Campionate naționale de juniori la gimnastică 

o Competiții de handbal 

o Competiții de schi la nivel național (juniori şi seniori) 

o Competiții de lupte libere la nivel național (juniori şi seniori) 

Alte sporturi practicate: 

o mountain bike 

o călărie pe trasee alpine 

o turism cinegetic 

o zbor cu parapanta 



 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Petrosani, Județul Hunedoara 

Strategia integrată de dezvoltare urbană 2021 – 2027 pentru Municipiul Petroșani  

______________________________________________________________________________ 
 

 
75 

 

III.7. Turism 

 
Zona turistică de interes naţional Parâng - Petroşani, care constituie un punct de atracţie pentru 

turiştii români şi din străinătate datorită resurselor naturale: peisaje montane, lacuri glaciare, fond 

forestier, fond cinegetic, o rezervaţie botanică (Rezervaţia Câlcescu de cca. 50 ha) şi pârtii de schi. 

Staţiunea a devenit staţiune turistică de interes naţional prin Hotărârea de Guvern nr. 1205/2009.  

Accesul în masiv, implicit în staţiune, se poate face dinspre Petroşani, pe şoseaua asfaltată până 

la staţia meteo din resortul turistic. De aici se poate continua cu mijloace motorizate destinate 

zonelor montane până în zona Cabanei IEFS, ca mai apoi să se continue pe traseul de creastă către 

Vf. Parângul Mic, traseul continuând către toate vârfurile montane importante ale masivului. Din 

zona vârfurilor există posibilitatea de coborâre în căldările glaciare de pe versantul estic. 

Turismul este preponderent sezonier datorită atractivității pârtiilor de schi și de 

snowboard existente, dar și a traseelelor de mountain bike. 

 

      

Pârtii de schi în Parâng 

- Pârtia „B” – lungime: 1200 m,  dificultate: dificilă 

- Prelungire Pârtia „B” – lungime: 2000 m, dificultate: medie-ușoară  

- Pârtia „A” – lungime: 250 m, dificultate: începãtori 

- Pârtia „EuroParâng” – lungime: 600 m, dif. nivel: 180 m, dificultate: ușoară 

- Pârtia „Sub Telescaun” – lungime: 2460 m, dif. nivel: 250 m, dificultate: 

medie 

- Pârtia „C” – lungime: 800 m, dif. nivel: 145 m, dificultate: medie 

- Pârtia „Culoarul Porcului” – lungime: 2400 m, dificultate: medie 

- Pârtia ”2C”- lungime: 400 m, dificultate: medie 

În ciuda poziționării geografice favorabile, multe dintre obiectivele naturale din zonă sunt 

insuficient amenajate și slab promovate (accesul către ele fiind, cel mai adesea, foarte 

dificil) și, din cauza exploatării incorecte și a lipsei intervențiilor pentru protejare, sunt 

supuse degradării. 

În Municipiul Petroşani și zonele învecinate se regăsesc diferite obiective turistice, printre 

care: 
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Muzeul Mineritului, care a fost înfiinţat la 4 august 1961 şi este singurul edificiu de cultură 

din România cu profil de tehnică minieră în cărbune. Clădirea care adăposteşte astăzi 

Muzeul Mineritului din Petroşani a fost construită în anul 1920 servind ca sediu (primul 

sediu) al S.A.R. Petroşani. Colecţia Muzeului are în componenţă mii de piese cu caracter 

minier constând în: utilaje, unelte, îmbrăcăminte specifică, un abataj la subsolul clădirii.  

În anul 2020 s-a finalizat reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului din municipiul Petroșani 

și a fost inaugurat obiectivul. La mansarda clădirii a fost amenajat și un muzeu al muntelui, 

unde sunt exponate folosite în drumețiile, explorările și ascensiunile montane din țara 

noastră. 

   

Sursa: https://www.facebook.com/ADRVest/photos/ 

Muzeul Momârlanului este o casă, alcătuită din două camere şi o tindă, ce adăposteşte o 

colecţie variată de obiecte ţărăneşti și costume populare, toate aparţinând culturii locale. 

Muzeul Instalatorului Român, cel mai ”tânăr” muzeu din Petroșani, a fost creat de 

maestrul Ion Barbu și inaugurat în anul 2016, în locul unei foste grădinițe aflată în 

paragină. 

Biserica Sfânta Mare Mucenică Varvara este o biserică deosebită, din lemn, situată în 

cartierul Aeroport şi a cărei piatră de temelie a fost pusă la 4 decembrie 1994. 

Teatrul Dramatic I.D. Sîrbu Petroşani, emblemă culturală a municipiului, a luat fiinţă în 

perioada interbelică. Societatea Anonimă Română Petroşani construieşte în Colonia de 

Jos, între anii 1923-1925, Cazinoul muncitoresc din Petroşani. Clădirea, în suprafaţă de 

1250 mp, cuprinde o sală de festivităţi cu 400 de locuri, cu scenă încăpătoare, pentru 

reprezezentaţii artistice şi teatrale. Pe scena acestui cazinou muncitoresc se vor perinda 

în perioada interbelică, şi după, trupe de teatru din mai toate marile oraşe ale ţării. Aici 

va funcţiona, în urma deciziei de înfiinţare nr. 2555/23 iunie 1948 a Ministerului Artelor 

şi Informaţiilor, Teatrul Poporului - filiala Valea Jiului. Un an mai târziu, în 1949, titulatura 

oficială a instituţiei se schimbă în Teatrul de Stat „Valea Jiului” Petroşani. În mai 1981 
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Teatrul de Stat „Valea Jiului” se mută în actualul sediu (construit în 1905), care de-a lungul 

timpului a avut diverse funcţiuni, cea mai cunoscută fiind cea de Cazinoul funcționarilor. 

Din 1981 până în 1983 clădirii i se adaugă un nou spaţiu adecvat activităţii teatrale, sală 

de spectacole, culise, foaier. La 31 mai 1983, Teatrul de Stat „Valea Jiului”, inaugurează 

această „nouă” clădire. Teatrul oferă publicului din Petroşani o neaşteptată bucurie a 

spiritului. 

Biserica Ortodoxă a Sânionilor din Lunca Jiului (zona Livezeni), este cea mai veche 

construcţie din Petroşani, care a rezistat trecerii timpului. Aceasta a fost ridicată în 1790, 

pe locul unei alte biserici, pustiite de trecerea hoardelor otomane prin Pasul Vâlcan. În 

această străveche biserică, construită din lemn, se mai păstrează şi astăzi clopotul original 

(inscripţionat cu anul montării în biserică -1790), câteva icoane din aceeaşi perioadă şi 

câteva cărţi religioase tipărite în secolul XVII şi XVIII.   

Peştera Bolii (situată la 6,5 km distanţă de Petroşani, la ieşirea din municipiu pe DN 66, 

înspre Ţara Haţegului) – Dealul și Peştera Bolii formează o arie naturală protejată de 

interes naţional situată pe raza Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina şi 

corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţii naturale, tip mixt). Situată în Muntii 

Şureanu, în apropierea DN 66 Deva –Petroşani, rezervaţia naturală are o suprafaţă de 10,0 

ha. Peştera Bolii este cea mai vizitată peşteră din judeţ, datorită cavernamentului de mari 

dimensiuni și a iluminatului ornamental. 

Piatra Crinului este o arie naturală protejată de interes cu o suprafaţă de 0,5 ha fiind 

inclusă în prezent unui sit de interes comunitar pentru protecția habitatelor naturale, a 

speciilor de floră și faună sălbatică. Rezervaţia se află în apropierea Municipiului 

Petroşani, în imediata vecinătate a zonei montane de agrement Parâng, deasupra limitei 

superioare a zonei forestiere, mai exact pe versantul sud-vestic al vârfului Parângul Mic la 

limita altitudinii de 1757 m. Aici se află niște formațiuni stâncoase pe care crește o plantă 

de stâncărie numită Potentilla haynaldiana, aceasta fiind unica zonă din țară în care găsim 

această specie.  

 
Sursa: www.cniptpetrosani.ro 
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Trasee turistice în Sațiunea Parâng: 

 
Sursa: www.cniptpetrosani.ro 

 

Zona de agrement Brădet- Îmbarcare telescaun (1073) 

• Marcaj: bandã roșie;  

• Timp de mers: 4 ore. 

Îmbarcare telescaun – Debarcare telescaun (1685m) 

• Marcaj: bandã roșie; 

• Timp de mers: 1 orã 30 minute. 

Debarcare telescaun (1685m) – Vf. Parângul mic -varianta creastã 

• Marcaj: continuare bandã roșie; 

• Timp de mers: 1 orã 15 minute. 

Debarcare telescaun (1685m) – Vf. Cârja (2405m) 

• Marcaj: bandã roșie; 

• Timp de mers: 3 ore 30 minute. 

Debarcare telescaun (1685m) – Vf. Parângul mare (2518m) 

• Marcaj: bandã roșie; 

• Timp de mers: 4 – 5 ore. 

Debarcare telescaun (1685m) – Lacul Mija 

• Marcaj: bandã roșie - apoi cerc galben; 

• Timp de mers: 2 – 2 ore 30 minute. 
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Șaua Gruiul – Lacul Roșiile – Refugiul Agãțat ( 1 oră – 1 oră 30 minute ) 

• Marcaj: punct roșu - cerc roșu; 

• Timp de mers: 1 orã – 1 orã 30 minute. 

Șaua Gruiul – Cabana Groapa Seacã 

• Marcaj: din creastã bandã roșie- ramificație punct roșu -cerc roșu; 

• Timp de mers: 2 – 3 ore. 

Debarcare telescaun (1685m) – Lacul Câlcescu 

• Marcaj: bandã roșie - din Șaua Piatra Taiatã cruce roșie; 

• Timp de mers: 6 – 7 ore. 

Cabana groapa Seacã – Lacurile Verzi 

• Marcaj: cruce galbenã; 

• Timp de mers: 3 – 4 ore. 

Cabana Obârșia Lotrului – Lac Câlcescu – Șaua Piatra Tãiatã 

• Marcaj: cruce rosie; 

• Timp de mers: 4 ore 30 minute. 

Șaua Piatra Tãiatã - Vf. Parângul Mare 

• Marcaj: bandã roșie; 

• Timp de mers: 1 orã 30 minute. 

 

NOTĂ: Traseelor turistice de drumeție enumerate li se adaugă și altele, care pleacă tot din 

zona turistică Petroșani și ajung până în Munții Lotrului, Munții Latoriței, Munții Șureanu, 

etc. Aceste trasee turistice sunt marcate și pot fi parcurse pe timp de vară, fiind de 

dificultate medie - grea. Sunt mai puțin preferate de turiști din cauza lipsei refugiilor 

montane cât și a marcajelor corspunzătoare pe toată lungimea lor. 

De asemenea, zona turistică prezintă potențial de dezvoltare în toate sezoanele, în special 

în ceea ce privește ciclismul montan, escalada, tabere educaționale ori parcuri de 

aventură, care necesită investiții rezonabile pentru a se desfășura în condiții de siguranță 

și a suscita interes din partea turiștilor. 

  



 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Petrosani, Județul Hunedoara 

Strategia integrată de dezvoltare urbană 2021 – 2027 pentru Municipiul Petroșani  

______________________________________________________________________________ 
 

 
80 

 

 

 

Accesul în Staţiunea turistică Parâng se face fie cu telescaunul vechi, staţia de plecare fiind 

la aproximativ 8 Km distanţă fata de oraș, urmând indicatoarele rutiere fie cu telescaunul 

nou TS3, staţia de plecare fiind la aproximativ 9 Km distanţă față de oras, în Zona Rusu. 

În timpul verii, accesul în stațiune se poate face și cu autoturismul (plecând din fața 

hotelului Rusu). Iarna accesul spre munte se face doar cu telescaunul, drumul fiind închis 

(momentan) circulației rutiere. 

Infrastructura turistică   

Conform listei Structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, publicată 

de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în ianuarie 2021, în Municipiul 

Petroșani sunt 41 unități (printre care hotelul Palace de 4 stele). Nici una dintre structurile 

de primire turistice cu funcțiuni de cazare nu erau încadrate, conform listei din ianuarie 

2021, în categoria pensiunilor agroturistice, a camping-urilor sau a căsuțelor de camping. 

Evoluția numărului de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare (Sursa INSSE) 

Tipuri de structuri de 
primire turistica 

2016 2017 2018 2019 2020 

Hoteluri 4 4 5 4 5 

Vile turistice - - 1 1 2 

Cabane turistice 1 10 14 14 15 

Pensiuni turistice 1 4 5 5 5 

Pensiuni agroturistice 1 1 - - - 
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Evoluția capacității de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire turistică 

(Sursa INSSE): 

Tipuri de structuri de 
primire turistica 

2016 2017 2018 2019 2020 

Hoteluri 372 372 463 373 405 

Vile turistice - - 10 10 18 

Cabane turistice 48 344 295 295 378 

Pensiuni turistice 28 87 131 131 103 

Pensiuni agroturistice 16 16 - - - 
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Evoluția sosirilor turiștilor în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri (Sursa 

INSSE): 

Tipuri de structuri de 
primire turistica 

2015 2016 2017 2018 2019 

Hoteluri 10084 10541 10160 8340 7658 

Vile turistice - - - 751 673 

Cabane turistice - 46 1340 1471 1537 

Pensiuni turistice 936 1123 3652 4842 4878 

 

 

 

Din punct de vedere al duratei sejurului în 2018, Valea Jiului se află, cu o medie de 1,4 zile, 

sub media națională (2,2 zile) și sub cea a Regiunii Vest (2,3 zile). În comparație cu alte 

zone turistice, diferența este și mai semnificativă. Numărul mediu de zile cazare pe 

litoralul românesc, la nivelul județului Constanța, a fost, în 2018, de 3,8 zile. Pe Valea 

Prahovei, în localitățile Azuga, Breaza, Bușteni, Comarnic și Sinaia, durata medie a 

sejurului a fost, în 2018, de 2,2 de zile. 

 

Innoptări în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri (Sursa INSSE): 

 

Tipuri de structuri de 
primire turistica 

2015 2016 2017 2018 2019 

Hoteluri 17687 18273 16352 12088 11985 

Vile turistice - - - 927 848 

Cabane turistice - 96 1737 1746 1895 

Pensiuni turistice 2317 3130 5840 7182 7463 
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Promovare 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică este un compartiment de 

specialitate, care funcționează în cadrul aparatului propriu al primarului și care 

colaborează cu autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul 

turismului și are sediul administrativ în Municipiul Petroșani, str. Mihai Viteazu, nr. 8. 

 
Sursa: www.cniptpetrosani.ro  

 

În cadrul activității de informare turistică, în cursul anului 2020, C.N.I.P.T. Petroșani a avut 

un număr de 1.857 vizitatori din diferite localități ale României, aceștia solicitând diferite 

informații turistice, consiliere privind ofertele de cazare ori de recreere. 

Începând cu luna martie 2020, din cauza pandemiei și instituirii ”Stării de urgență” pe 

teritoriul României, CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ 

PETROȘANI s-a conformat recomandărilor Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
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Administrației și și-a desfășurat activitatea în mediul on-line. Au fost promovate mesajele 

de interes public emise de Departamentul pentru Situații de Urgență privind măsurile de 

protejare a populației împotriva COVID-19.  

Pagina de internet a C.N.I.P.T. Petroșani, www.cniptpetrosani.ro este actualizată în 

permanență, la fel și  pagina de Facebook a Centrului Național de Informare și Promovare 

Turistică Petroșani. Atât pe rețeaua socială cât și pe www.cniptpetrosani.ro sunt postate 

știri, informații, fotografii referitoare la obiectivele turistice de interes local, regional și 

național sau legate de evenimentele culturale, sportive și de altă natură derulate în 

regiunea Văii Jiului. 

Angajații CNIPT Petroșani au consiliat mai mulți turiști străini, cu precădere în ultimul 

trimestru al anului 2020, care au solicitat sprijin pentru rezervarea unor spații de cazare 

în Petroșani sau Stațiunea Turistică Parâng. Facilitățile oferite de mediul on-line și 

posibilitățile de a obține informații detaliate despre obiectivele turistice au făcut ca 

3.900.000 de vizitatori să opteze pentru vizite în spațiul virtual. 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Petroșani a participat și participă la 

evenimentele de promovare a ofertei turistice, târguri de turism derulate pe plan național 

ori internațional.  

Evenimente  

Zilele municipiului Petroşani – prima ediţie a acestei manifestări cultural-artistice s-a 

desfăşurat în perioada 29-30 noiembrie 2001, iniţiativa primarului dr. Gherghe David fiind 

foarte bine primită de cetăţeni. Din acest motiv, s-a instaurat o tradiţie a sărbătoririi 

Zilelor Municipiului Petroşani, continuând an de an.  

Revelionul în stradă – pentru cetăţenii care vor să treacă pragul dintre ani şi să 

sărbătorească Anul Nou în stradă, Primăria organizează, an de an, un spectacol cu 

concerte de muzică și focuri de artificii.  

Aniversarea a 50 si 60 ani de căsătorie – cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie 

sunt premiate, de către Primăria Municipiului Petroşani, într-un cadru festiv, încă din anul 

1999. Cuplurile care au împlinit cel puţin 60 de ani de căsătorie au fost premiate pentru 

prima dată în anul 2013. 

Nedeile momârlăneşti – este o sărbătoare a munţilor, celebrată în România pentru prima 

dată în anul 1350 iar prima nedeie din zona Văii Jiului a avut loc în 1520. Cu ocazia acestei 

sărbători, ţăranii făceau schimburi de produse,venind din diferite zone ale ţării, limitrofe 

Văii Jiului, din judeţul Gorj, judeţul Vâlcea, etc. Obiceiul era prilej pentru locuitorii 

cătunelor de munte să îşi etaleze frumoasele costume populare, să încingă hore pe 

dealurile care străjuiesc aşezările de momârlani, nimeni neavând voie să lipsească. 

8 Martie Ziua Internaţională a Femeii – În fiecare an, Primăria municipiului organizează 

manifestări cultural-artistice dedicate sărbătorii femeilor din comunitatea locală. 
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Ziua Internațională a Romilor – se sărbătoreşte în fiecare an la începutul lunii aprilie. Ideea 

de a marca o astfel de zi a luat naștere la Londra, în 1971, la primul congres internațional 

al rromilor. În semn de respect faţă de această comunitate minoritară, Primăria 

Municipiului Petroșani marchează anual acest eveniment prin diverse acţiuni cultural-

artistice, importante pentru promovarea culturii şi istoriei romilor. 

Ziua Verde – eveniment lansat în 2012, care implică întreaga comunitate locală în 

protejarea mediului înconjurător pe de-o parte prin plantarea de puieţi, iar pe de altă 

parte, ecologizarea zonelor din intravilan. Acţiunile dedicate acestei zile sunt organizate 

în colaborare cu instituţiile de învăţământ din municipiu şi ONG-urile locale, şi au loc, în 

fiecare an, la începutul lunii aprilie. 

Ziua Europei – sărbătoare cu două semnificaţii importante pentru români, fiind o 

sărbătoare a păcii și unității Europei dar şi Ziua Independenţei României. Evenimentul este 

marcat anual, la Petroşani, prin manifestări cultural-artistice, la care participă o mare 

parte a comunităţii locale. 

1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului este motiv de bucurie pentru cei mici cât şi pentru 

cei mari. În fiecare an, Primăria municipiului Petroşani, în colaborare cu şcolile din oraş, 

organizează diverse acţiuni în care sunt implicaţi preşcolarii şi şcolarii noştri. Totodată, în 

această zi este organizată și o paradă a copiiilor, în zona centrală a municipiului. În cadrul 

paradei cei mici își etalează costumele de carnaval și participă la diferite întreceri sportive 

organizate pentru ei. 

Ziua Eroilor – anual, de Ziua Înălţării Domnului, la Petroşani, memoria eroilor este cinstită 

prin ceremonii religioase ce au loc la Cimitirul Eroilor. 

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice – Organizaţia Naţiunilor Unite a stabilit, în 

cadrul sesiunii din februarie 1991, ca ziua de 1 octombrie sa fie sărbătorită drept „Ziua 

Internaţională a Persoanelor Vârstnice”. Astfel, ziua de 1 octombrie este un simbol al 

aprecierii şi al respectului generaţiilor mai tinere faţă de cei care, de-a lungul vieţii lor, au 

muncit pentru a susţine dezvoltarea societăţii noastre, iar Primăria Municipiului Petroșani 

marchează această zi prin manifestări cultural-artistice, printre acţiunile dedicate acestei 

zile fiind şi cea de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. 

Ziua Mondială a Educatorului – se sărbătorește pe 5 octombrie și este un simbol al 

aprecierii şi al respectului pe care îl datorăm dascălilor de pretutindeni. Anual, la 

Petroşani, cu această ocazie, sunt premiate, în cadru festiv, toate persoanele care şi-au 

desfăşurat activitatea în instituţii de învăţământ, şi, pe parcursul anului respectiv, şi-au 

încheiat activitatea profesională. 

Târgul de Produse Tradiţionale – anual, în luna octombrie, timp de trei zile, în municipiul 

Petroșani are loc un eveniment prin care Primăria Municipiului Petroșani doreşte să 

promoveze produsele şi tradiţiile locale, unde producătorii autohtoni participă la târg cu 

produse ale căror reţete sunt păstrate din vechi timpuri.  
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Ziua Naţională a României – ziua de 1 Decembrie este sărbătorită de comunitatea locală, 

după ceremonia de arborare a drapelului şi acordarea onorului, printr-un spectacol la care 

participă artişti locali şi ansambluri locale de dans popular. De asemenea, a devenit o 

tradiţie ca participanţii la sărbătoare, în număr foarte mare, să deguste mâncarea 

tradiţională românească – iahnie de fasole cu cârnaţi, oferită gratuit de către Primăria 

Municipiului Petroșani 

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi – ziua de 3 decembrie a fost declarată de 

către Organizaţia Naţiunilor Unite Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi. În 

semn de solidaritate şi respect faţă de aceste persoane, Primăria Municipiului Petroșani 

organizează, anual, un eveniment al cărui scop este acela de a promova înţelegerea faţă 

de nevoile copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi precum şi necesitatea de a-i ajuta să se 

integreze în societate. 

Sărbătoarea Pomului de Crăciun – a devenit o tradiţie ca pe data de 5 decembrie, în Parcul 

Carol Central Schreter, să se pornească iluminatul festiv, într-o atmosferă de sărbătoare, 

cu participarea majorităţii copiilor din municipiu. Cu această ocazie au loc momente 

muzicale iar copiii aflaţi în parc primesc dulciuri, mere şi nuci de la ajutoarele lui Moş 

Crăciun. 

Festivalul Colindelor – organizat în fiecare an, în luna decembrie, cu participarea unor 

coruri ecumenice de la bisericile aparţinând diferitelor culte din localitate precum şi a 

unor coruri de la instituţiile de învăţământ din municipiu. 

Piţărăii – în Ajunul Crăciunului, în fiecare an, momârlanii din Petroşani, după slujba de la 

Biserica Sf. Varvara din cartierului Aeroport, bărbaţi, femei şi copii, îmbrăcaţi cu toţii în 

straie de sărbătoare, pornesc în căruţe şi călare pe cai frumoşi împodobiţi către Primărie, 

unde vin să colinde. Aici sunt aşteptaţi cu produsele tradiţionale: mere, nuci şi covrigi. În 

acest fel, cetăţenii şi instituţiile publice păstrează şi duc mai departe tradiţiile rămase de 

la întemeietorii oraşului. 

Revelionului Pensionarilor – în semn de respect faţă de seniorii din Petroşani, în fiecare 

an, în luna decembrie, Primăria Municipiului Petroșani organizează Revelionul 

Pensionarilor. 

Evenimente organizate în 2020: 

• Sărbătorirea Unirii Principatelor Române în 24 ianuarie 

• Participarea în calitate de coorganizator al concursului „Parângul Night 

Challenge”, ediţia a VII-a, alături de AS Bike & Run” Petroșani; 

• Sărbătorirea Zilei Minerului, în Parcul Central ”Carol Schreter”; 

• Sărbătorirea Zilei Familiei și a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, fiind 

premiate cuplurile cu 50 și 60 ani de căsătorie; 

• Sărbătorirea Zilei Naţionale a României, acţiune desfăşurată în Parcul Central 

„Carol Schreter”, unde s-a arborat drapelul naţional şi s-a dat onorul. 



 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Petrosani, Județul Hunedoara 

Strategia integrată de dezvoltare urbană 2021 – 2027 pentru Municipiul Petroșani  

______________________________________________________________________________ 
 

 
87 

 

 

În anul 2020, din cauza condițiilor generate de apariția visurului SARS-COV-2 s-a renunțat 

la organizarea unor evenimente de către Primăria Municipiului Petroșani, fondurile 

alocate pentru manifestări fiind redirecționate către spitale. 

 

III.8. Agricultură 

Suprafața fondului funciar în Municipiul Petrșani, în funcție de modalitatea de folosință 

are următoarea structură: 

- teren arabil: 133 ha 

- păşuni: 3.082 ha 

- fâneţe: 4.989 ha 

- păduri: 11.721 ha 

- terenuri cu apă: 90 ha 

- căi de comunicaţii şi căi ferate: 140 ha 

- terenuri ocupate cu construcţii şi curţi: 685 ha 

- terenuri degradate şi neproductive: 241 ha 

Suprafața cultivată (principalele culturi) se prezintă după cum urmează: 

- porumb – 46 ha 

- cartofi – 52 ha 

- legume – 13 ha 

Producția agricolă la nivelul Municipiului Petroșani constă în producție agricolă de origine 

animală (în principal carne, lapte, ouă, lână), și producție agricolă de origine vegetală (în 

principal cartofi, porumb și alte legume, fructe): 

Produse de origine animală: 

- carne –  peste 700 tone (greutate vie) 

- lapte – peste 30.000 hectolitri 

- ouă – peste 800 mii bucăți 

- lână – peste 7500 kg 

Produse de origine vegetală: 

- cartofi – peste 800 tone 

- portumb – peste 100 tone 

- alte legume – peste 150 tone 

- fructe – peste 250 tone/an 
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Totodată, pădurile reprezintă o resursă regenerabilă, care realizează, cu cheltuieli relativ 

reduse, în afară de produse lemnoase și o serie de alte produse, cum sunt: ciuperci, fructe 

de pădure, plante medicinale, produse de vânat și pescuit. 

Anual, Primăria Municipiului Petroșani organizează Târgul de produse tradiționale la care 

participă producători agroalimentari din Valea Jiului și din alte zone ale țării. Participarea 

producătorilor locali la târguri similare organizate în alte zone din țară este redusă. 

Prin organizarea periodică de târguri agroalimentare în municipiul Petroșani, cât și prin 

participarea la târgurile de profil din marile orașe ale României, va fi crescută notorietatea 

produselor locale și a brandului agroalimentar al municipiului. 

În prezent, doar 2 produse dintr-un total de 1.594 înregistrate în Catalogul Produselor 

Alimentare Certificate, dezvoltat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), 

provin din Municipiul Petroșani, respectiv salam Torpedo și mușchi file afumat, ambele 

produse de Edy - Ursu Comimpex S.R.L.. 

 

III.9. Mediul înconjurător 

 

Municipiul Petroşani dispune de două categorii de resurse naturale, şi anume: 

- huila, perimetrul minier al oraşului având o rezervă de 430 milioane tone, existând, 

de asemenea, şi rezerve neexploatate, cantonate în pilierii de siguranţă ai oraşului 

precum şi în perimetrul care a fost dat în administrarea Agenţiei Naţionale de Resurse 

Minerale; 

- fondul forestier, masa lemnoasă exploatabilă de pe teritoriul administrativ al 

municipiului fiind de 166.570 mc, din care se exploatează anual 6%, astfel că acesta 

constituie una din resursele naturale de mare importanţă pentru Petroșani, a cărui 

gestionare rațională trebuie să constituie un imperativ al programelor de dezvoltare 

durabilă a teritoriului. 

Conform Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România, pe suprafața celor 6 

UAT-uri care formează Valea Jiului, se află 6 rezervații naturale: Rezervația naturală de tip 

mixt Cheile Tăii și Rezervația naturală de tip mixt Cheile Jiețului (UAT Petrila), Rezervația 

naturală de tip mixt Dealul și Pestera Bolii și Rezervația naturală de tip botanic Piatra 

Crinului (UAT Petroșani), Rezervația naturală de tip speologic Peştera cu Corali și 

Rezervația naturală de tip speologic Peştera Zeicului (Uricani). În același timp, Rezervația 

Biosferei Retezat include și zone din UAT Uricani.  

De asemenea, 9 arii naturale protejate de importanță comunitară (situri Natura 2000) 

cuprind și zone din cele 6 UAT-uri din Valea Jiului. Dintre acestea, 7 sunt situri de 

importanță comunitară (SCI): Defileul Jiului (UAT-uri din Valea Jiului: Aninoasa, Petroșani, 

Vulcan), Grădiștea Muncelului – Cioclovina (Petroșani, Petrila), Parâng (Petroșani, Petrila), 

Nordul Gorjului de Est (Petroșani), Nordul Gorjului de Vest (Uricani), Retezat (Uricani) și 
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Strei – Hațeg (Lupeni, Uricani). Alte 2 sunt arii de protecție speciala avifaunistică (SPA): 

Grădiştea Muncelului - Cioclovina (Petroșani) și Munţii Retezat (Uricani). 

Pe teritoriul administrativ al Municipiului Petroșani se regăsesc două arii naturale 

protejate, Zona "Momârlani" - Valea Jiului şi Zona "Piatra Crinului", cu o suprafaţă de 0,5 

ha, situată pe versantul sud-vestic al vârfului Parângul Mic, la limita altitudinii de 1.757 m, 

fiind unica rezervaţie din ţară în care apare o plantă rară balcano-dacică Potentilla 

haynaldiana. 

Calitatea aerului 

Aerul prezintă o calitate relativ bună, cu valori sub CMA de 17 g/mp/lună. Sursele de 

poluare ale aerului sunt: transport auto, unitățile CNH din zonă, depozitarea necontrolată 

a deșeurilor menajere și societăți private. 

Deși în Parâng se resimte o domolire a gerurilor, asta nu înseamnă că durata acestora se 

reduce, căci zilele considerate geroase, cu temperaturi de sub -10 °C sunt mai numeroase 

pe munte decât la Petroșani, unde se produc răciri accentuate prin radiație. Tot datorită 

adunării aerului rece, putem să întâlnim în luna mai brume și zile cu înghețuri de 

primăvară. 

Calitatea apei 

În Jiul de Est care traversează localitatea de la nord la sud, se varsă pâraiele Maleia, 

Slătinioara și Sălătruc. Poluarea apelor de suprafață este cauzată de: deversarea apelor 

menajere neepurate; deversarea directă, fără epurare, a canalizării pluviale; deversarea 

apelor uzate industriale neepurate corespunzător în sistemul de canalizare; epurarea 

incompletă a apelor uzate în stația de epurare Livezeni, suspensiile de cărbune și steril de 

la spălarea cărbunelui.  

Jiul drenează Depresiunea Petroşani formându-se prin unirea a doi afluenţi principali: Jiul 

de Vest şi Jiul de Est. Până la localitatea Târgu-Jiu râul are un regim tipic de munte, 

caracterizat prin ape mari de primăvară de lungă durată. După ce străbate pe o lungime 

de 51 km pe direcţia vest-est depresiunea Petroşani, culegând apele din versantul sudic 

al Retezatului Mic şi din versantul nordic al munţilor Vâlcan, se uneşte cu Jiul de Est care 

izvorăşte din versantul sudic al munţilor Şurianu, la altitudini în jur de 1500 m. Este de 

înțeles că o calitate a apelor de suprafață ține în mare măsură de totalitatea 

componentelor de mediu, dar și a emisiilor eliberate la nivelul ecosistemului. Studiile 

efectuate la nivel de teritoriu și de laborator au evidențiat efectele negative ale 

mineritului asupra apelor de suprafață. 

Sursele de poluare a apelor subterane sunt : ploile acide datorate emisiilor de gaze și 

particule de la S.E. Paroșeni și depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere. 

Calitatea solului 

Conform raionării geotehnice, teritoriul municipiului Petroșani este delimitat în patru 

zone cu caracteristici diferite, după cum urmează:  
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Zona I – zona de sud situată pe vechea haldă de steril a minei Petrila, având în compoziție 

șlam de la Preparația Petrila, fiind o zonă improprie pentru construcții 

Zona II – zona centrală a municipiului Petroşani, situată pe terasa joasă a Jiului, la piciorul 

pantei de racord a acesteia cu versanții. Are în compoziție gresii, pietrișuri, argile, terenul 

fiind favorabil construcțiilor, dar necesită o atenție sporită la comportarea în timp a 

săpăturilor deschise  

Zona III – zona Aeroport, situată în lunca înaltă a Jiului, având în compoziție depuneri 

aluvionare grosiere, prafuri nisipoase argiloase, terenul fiind favorabil construcțiilor, cu 

condiția ca săpăturile pentru fundații să fie executate cu epuismente  

Zona IV – situată la vest de calea ferată, în lunca neinundabilă a Jiului, având în compoziție 

depuneri aluvionare de tipul pietrişurilor, prafuri argiloase, terenul fiind favorabil 

construcțiilor, cu atenție la spațiile funcționale de sub nivelul terenului. Sursa de poluare 

a solului o constituie în special haldele de steril de la exploatările miniere Dâlja și Livezeni. 

Calitatea pădurilor 

Pe forme de relief, în zona montană sunt concentrate pădurile de rășinoase și în amestec 

cu fag, iar în zona deluroasă păduri de fag sau în amestec cu quercinee. Suprafața 

teritoriului administrativ al municipiului Petroșani este acoperită cu păduri de foioase 

(gorun, cer și fag) și de pajiști. Pădurile de fag în amestec cu rășinoasele (brad, molid) le 

întâlnim pe versanții munțiilor, tot aici găsindu-se și pajiști alpine.  

Pădurile reprezintă o resursă regenerabilă, care realizează, cu cheltuieli relativ reduse, în 

afară de produse lemnoase și o serie de alte produse, cum sunt: ciuperci, fructe de 

pădure, plante medicinale, produse de vânat și pescuit. 

În concluzie, se poate afirma că fondul forestier constituie una din resursele naturale de 

mare importanță pentru municipiul Petroșani, a cărui gestionare rațională trebuie să 

constituie un imperativ al programelor de dezvoltare durabilă a teritoriului. 

Fondul cinegetic este format dintr-un număr mare de specii valoroase (cerb, urs, căprior, 

etc.). Domeniul alpin este populat de elemente tipice precum capra neagră, vulturul sur, 

acvila,etc. Apele de munte au fost colonizate cu păstrăvul indigen care trăiește alături de 

alte specii precum lipanul și scobarul.  

Situaţia spaţiilor verzi. Primăria municipiului Petroșani a inventariat toate spațiile verzi. 

Există un registru în care sunt inventariate toate zonele verzi și copacii conform Legii 

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

iar pe aceste zone nu se poate construi și nici nu li se poate schimba destinația. 

Evidența spațiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raționale a acestora, a 

regenerării și protecției lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor 

calitative și cantitative, precum și asigurarea informațiilor despre spațiile verzi. 
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La nivelul localității s-a încheiat acțiunea de elaborare a documentației “Registrul Local al 

Spațiilor verzi” din municipiul Petroșani, județul Hunedoara. Aceasta este structurată 

astfel: spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, scuaruri, fâșii plantate; spații 

aferente dotărilor publice: grădinițe, școli, unități sanitare și de protecție socială, instituții, 

edificii de cult, cimitire; spații aferente bazelor sportive pentru practicarea sportului de 

performanță; arbori izolați. 

Au fost inventariați și integrați în aplicația informatică și harta GIS un număr de 9.805 

arbori situați pe 130,9 hectare suprafețe zone verzi. 

Impactul asupra mediului: gazele emise din trafic contribuie atât la creşterea acidităţii 

atmosferei, cât şi la formarea ozonului troposferic, cu efecte directe sau indirecte asupra 

tuturor componentelor de mediu (vegetaţie, faună, sol, apă). Prezenţa metalelor în gazele 

de eşapament afectează calitatea solului şi apelor, starea de sănătate a florei şi faunei. 

De asemenea, are loc poluarea solului cu diferite deşeuri, în special în locurile de parcare, 

cu produse petroliere provenite de la unele defecţiuni ale autovehiculelor, precum şi cu 

diferite substanţe provenite din accidente rutiere.  

Impactul asupra calităţii vieţii: traficul produce disconfort locuitorilor din zonele căilor 

rutiere importante prin gazele de eşapament, prin zgomot şi vibraţii. Scăderea valorilor 

estetice ale peisajului este generată de emisiile de gaze arse şi de fum.  

O atenție deosebită a fost acordată infrastructurii domeniului schiabil Parâng, ca factor 

de dezvoltare și progres economic pentru localitate, ca punct de atracție turistică. Zonele 

de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt cele în care se permit activităţi de 

investiţii, cu prioritate de interes turistic. 

 

III.10. Administrație și bună guvernanță 

 

UAT Municipiul Petroșani funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 2015/2001 

Legea adminitrației publice locale, ale OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ și ale 

Regulamentului de organizare și funcționare, Regulamentului de ordine internă și Codului 

etic și de integritate. 

Conducerea UAT Municipiul Petroșani este asigurată de primar, un viceprimar, un 

administrator public și un secretar general, conform următoarei structuri: 

Consiliul local => Primar  

 Viceprimar 

o Cabinet Viceprimar  

 Secretar general 

 Administrator public 
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Primar 

- Birou Autorizare avizare 

o Compartiment Autorizare și avizare 

o Compartiment Comunicare 

- Compartiment Experți pentru problemele rromilor 

- Compartiment transport public local, salubrizare și iluminat public 

- Compartiment Unitate municipală de monitorizare 

- Compartiment Protecție civilă 

- Serviciul intern de prevenire și protecție 

- Compartiment Audit public intern 

- Cabinet Primar 

- Serviciu Public local SALVAMONT 

- Serviciu Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)  

Direcția Tehnică 

- Biroul Management al proiectelor cu finanțare internaționala și 

Achiziții publice 

- Compartiment Administrativ și Gestiune 

- Compartiment Tehnologia informației 

- Serviciu Administrare Cinematograf, Muzeul Mineritului, CNIPT 

o Compartiment Administrare Cinematograf 

o Muzeul Mineritului 

o Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) 

Direcția Economică 

- Birou buget finanțe 

- Compartiment contabilitate-salarizare 

- Serviciul Constatare și impunere persoane fizice și juridice 

- Serviciul Urmărire, încasare și executare silită impozite și taxe locale   

 

Serviciul Poliției Locală 

- Birou Ordine și liniște publică, Pază bunuri 

- Birou Circulație drumuri publice 

- Birou disciplină în construcții, protecția mediului, evidența 

persoanelor, centru monitorizare video-dispecerat 

o Compartiment centru monitorizare video-dispecerat 

o Compartiment disciplină în construcții, protecția mediului 

o Compartiment Evidența persoanelor 

Direcția Urbanism 

- Birou Cadastru, Registru agricol  

- Serviciu Urbanism, Amenajarea teritoriului 

- Compartiment Registratură urbană, Statistică și concesiuni 
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Secretar general 

- Birou Juridic, Legislație, Resurse umane, Administrație publică 

locală 

o Compartiment Juridic, Legislație 

o Compartiment Resurse umane 

o Compartiment Administrație publică locală 

- Serviciu Relații publice, Cultură, Relații internaționale 

o Biblioteca Municipală Petroșani 

Consiliul Local 

- Direcția de Asistență Socială 

- Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență 

- Direcția Administrarea Domeniului Public Privat 

- Serviciul Public Administrația Piețelor 

- Clubul Sportiv Municipal Petroșani. 

Transparență, accesul la informații publice 

Primăria Municipiului Petroșani asigură accesul la informații publice prin publicarea 

acestora pe pagina sa de internet (www.primariapetrosani.ro) și totodată, asigură 

transparență în procesul decizional prin diseminarea informațiilor relevante atât pe 

pagina de internet a Primăriei cât și în presa locală, asftel încât toate părțile interesate își 

pot exprima opinia cu privire la propunerile de acte normative și pot contribui la 

adoptarea celor mai bune decizii pentru comunitate. 

Totodată, Primăria organizează dezbateri publice ori de câte ori este necesar iar 

conducerea acesteia (primar, viceprimar, secretar general) au stabilit un program de 

audiențe în zilele de luni, miercuri și joi. 

Buget 

În anul 2020, Primăria Petroșani a estimat realizarea veniturile totale în valoare de 

77.700.700 lei, din care au fost realizate 72.056.217, respectiv 92.74%. Veniturile proprii 

locale prevăzute pe această perioadă au fost de 41.236.360 lei din care s-au realizat 

38.699.547 lei, respectiv 93.85%. 

Gradul de îndatorare al Primăriei Petroșani este sub limita de 30% din veniturile proprii, 

acesta fiind în anul 2019 într-un procent de 15,38%, în anul 2020 fiind 14,50% iar 

previzionat pentru 2021 și 2022 13,90% respectiv 13,22%, ceea ce va permite asigurarea 

surselor de finanțare pentru proiectele de investiții în următorii ani. 

În conformitate cu H.C.L. nr. 349/2019 pentru plata cu anticipaţie a impozitelor, 

persoanele fizice și juridice au beneficiat de o bonificaţie de 10%, fapt pentru care până 

la data de 31.03.2020 iar marea majoritate a contribuabililor, în special persoane fizice, 

şi-au achitat integral impozitele datorate bugetului local pentru întreg anul.  
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Simplificarea procedurilor administrative 

Pentru o mai bună organizare şi pentru a veni în sprijinul contribuabililor, există un centru 

de încasări a impozitelor şi taxelor și în cartierul Aeroport și având în vedere că Primaria 

Petroșani este înregistrată în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și 

impozitelor utilizând cardul bancar – SNEP, Serviciul Constatare și Impunere Persoane 

Fizice și Juridice ține evidența plăților prin ”Ghișeul.ro”, operează plățile efectuate pe rolul 

contribuabililor și ia măsurile necesare de virare a sumelor între conturi, oferă asistență 

contribuabililor care doresc să utilizeze ”Ghișeul.ro”. Contribuabilii pot achita impozitele 

la centrele de încasare în numerar sau cu cardul. 

Atragerea de fonduri nerambursabile 

Prin Direcţia Tehnică, Biroul de Management al Proiectelor cu Finanţare Internaţională şi 

Achiziţii Publice, municipalitatea, a realizat și realizează în continuare proiecte de 

dezvoltare. 

Proiecte finalizate: 

o Reabilitarea clădirii muzeului mineritului și amenajare muzeistică din municipiul 

Petroșani, finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.1.  

o WiFi4EU - Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale în Municipiul 

Petroșani, finanțat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) 

o Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Petroșani, 

finanțat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 5, DMI 5.3  

o Reabilitare, modernizare şi achiziţionare echipamente pentru ambulatoriul de 

specialitate al Spitalului de Urgenţă Petroşani, finanțat prin POR 2007-2013, Axa 

prioritară 3, DMI 3.1  

o Sistem de supraveghere video în zona centrală a municipiului Petroşani, proiect 

individual inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană: Revitalizarea centrului civic 

al municipiului Petroşani, finanțat prin POR 2007-2013; Axa prioritară 1 ; DMI 1.1  

o Reabilitare străzi zona centrală a municipiului Petroşani, proiect individual inclus în 

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană: Revitalizarea centrului civic al municipiului 

Petroşani, finanțat prin POR 2007-2013; Axa prioritară 1 ; DMI 1.1   

o Reabilitare zonă pietonală şi parcuri în centrul municipiului Petroşani, proiect 

individual inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană: Revitalizarea centrului civic 

al municipiului Petroşani, finanțat prin POR 2007-2013; Axa prioritară 1 ; DMI 1.1   

o O şcoală pentru viitor, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013; Axa 

prioritară 3, DMI 3.4.  

o Reabilitarea şi modernizarea arterei principale din municipiul Petroşani, finanțat 

prin POR 2007-2013; Axa prioritară 2, DMI 2.1.  
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o Construire Grădiniță cu program normal și prelungit – continuare lucrări–Școala 

Gimnazială I.G. Duca, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

Proiecte în implementare: 

o 4 proiecte privind Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul Petroșani finanțate prin Programul Operațional Regional 2014–2020, AP3, 

PI3.1 

o Proiect ”ePAS-eficientizarea Procedurilor Administrative prin Simplificare la Primăria 

Municipiului Petroșani, Cod SIPOCA 642/SMIS 127741”. 
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IV. Planificare participativă 

 

Introducere  

În cadrul procesului de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Petroșani pentru perioada 2021 – 2027, UAT Municipiul Petroșani, în spiritul 

asigurării transparenței în procesul decizional și în dorința de a obține informații cât mai 

complete și conform realităților de zi cu zi cu care se confruntă societatea locală, a decis 

implicarea publicului local într-o manieră deschisă, încă de la debutul acestui proces. 

În acest sens, a fost creată o pagină de internet (www.infpetrosani.ro) special dedicată 

exprimării opiniilor și propunerilor de către publicul local, iar Primăria Municipiului 

Petroșani a adresat printr-o scrisoare deschisă invitația către toți cei interesați, de a 

contribui la stabilirea viitoarelor direcții și priorotăți de dezvoltare a municipiului și de 

crea un viitor în care să se utilizeze potențialul economic, turistic și social al acestuia. Sub 

sloganul ”Opinia ta contează” Primăria Municipiului Petroșani a publicat pe pagina sa de 

internet informații privind redirecționarea celor interesați de a se implica activ în 

elaborarea strategiei. 

Opiniile exprimate pe pagina de internet dedicată, prin metoda chestionarului, au fost 

avute în vedere la identificarea nevoilor comunității și analizării situației actuale, iar în 

continuare la elaborarea direcțiilor de dezvoltare viitoare și a propunerilor de proiecte.  

Strategia urmărește creșterea gradului de dezvoltare a domeniilor prioritare și a gradului 

de conștientizare în rândul actorilor locali cu privire la acțiunile și măsurile viitoare ale 

administrației publice locale ca răspuns la neajunsurile identificate în plan social, de 

infrastructura, sănătate, economie, mediu, educație și cultura/sport, etc..  

Obiective generale urmărite în cadrul procesului participativ 

Obiectivele generale ale chestionarelor au vizat o mai buna înțelegere a situației actuale 

precum și viziunea participativă atât a persoanelor private cât și a mediului de afaceri, 

mediului academic, asociații profesionale, organizații negurvernamentale, etc..  

Prin utilizarea metodei chestionarului s-a dorit a urmări în ce măsură populația și 

antreprenorii locali cunosc direcțiile de dezvoltare ale Strategiei de dezvoltare urbana 

pentru perioada 2014-2020 a Municipiului Petroșani, gradul de dezvoltare, principalele 

nevoi ale comunității, dar și problemele pe care autoritatea publica le poate rezolva în 

mod realist în perioada 2021-2027.  

Metodologie 

Sondajul a fost efectuat respectând metodologia și designul cercetării pornind de la o 

analiză a contextului actual și având în vedere determinările metodologice. 

Procedura de completarea a chestionarelor a fost deschisă timp de 30 de zile pentru a 

oferi posibilitatea tuturor celor interesați de a lua la cunoștință de această inițiativă și de 
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a-și aduce contribuția. Chestionarul a fost structurat sub forma a 12 rubrici iar durata de 

completare a unui chestionar a fost calculată la maxim 10 minute. 

Așa cum se va prezenta în cele ce urmează, răspunsurile la chestionare reflectă percepția 

diferiților actori implicați activ în procesul decizional, gradul de conștientizare a acestora 

cu privire la măsurile luate la nivel local și cu privire la principalele axe de dezvoltare a 

Municipiului Petroșani. 

Instrumentul cercetării 

Sondajul de opinie a avut la baza o anchetă sociologică pe baza de chestionar. 

Chestionarul este cel mai frecvent instrument utilizat, populaţia începând să fie din ce în 

ce mai familiarizată cu acest tip de metodă de cercetare. Prin intermediul chestionarului 

pot fi obţinute informaţii referitoare la atitudinile, cunoşținţele, motivaţia şi interesele, 

dispoziţiile şi înclinaţiile persoanelor care fac parte din populaţia cercetării.  

La finalul derulării cercetării, au fost culese, analizate și centralizate răspunsurile, 

comentariile și propunerile respondenților pentru a stabili concluziile ce pot fi deduse. 

În total s-au înregistrat 102 răspunsuri la chestionare, 95% dintre acestea fiind completate 

în proporție de 100% iar 5% fiind incomplete, ceea ce reflectă gradul mare de interes al 

respondenților de a își aduce contribuția la dezvoltarea municipiului. 
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La întrebarea cu privire la cunoașterea direcțiilor de dezvoltare stabilite în Strategia 

anterioară (pentru perioada 2014 – 2020) 52% din respondeți au răspuns afirmativ în timp 

de 48% au răspuns negativ.  

 

 

 

 

Referitor la gradul de dezvoltare a Municipiului Petroșani, se concluzianează că dintre 

cei 102 respondenti, 7% apreciază că municipiul este foarte bine dezvoltat, 36% consideră 

că municipiul se situează la un nivel mediu de dezvoltare, în timp ce 9% opinează că 

municipiul este foarte slab dezvoltat. 

 

 

 

În legătură cu principalele nevoi ale comunității, se poate stabili o ierarhizare a acestora 

pe primul loc fiind infrastructura, urmată de sănătate, educație, economie, protecție 

socială și turism, în timp ce mediul înconjurător a înregistrat cele mai puține aprecieri. 
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86,27% dintre respondenti au opinat că sunt necesare măsuri în domeniul infrastructurii, 

79,41% în domeniul sănătății, 75,49% în sfera educației, 71% în zona economică, 66,67% 

către protecție socială și turism/agrement iar 64,61% consideră necesare măsuri în 

domeniul protecției mediului. 
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Respondenții consideră că în perioada 2021 - 2027 administrația publică locală ar putea 

rezolva în mod realist problemele din domeniul infrastructurii (65,69%), în domeniul 

sănătății (57,84%), în timp ce problemele de mediu și protecție sociala au cel mai mic grad 

de încredere, respectiv 41-42%. 

 

 

 

În ceea ce privește propunerile de proiecte, se constată faptul că un număr semnificativ 

de respondeți au ales să avanseze propuneri și au pus accent pe infrastructură, turism, 

economie, digitalizare. 
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Respondenții consideră că direcțiile de dezvoltare a municipiului ar trebui să vizeze în 

principal turismul, sportul, cultura precum și competitivitatea economică.  

 

 

 

Respondenții consideră că bugetul Primăriei, ar trebui, alocat preponderent pentru 

investiții în infrastuctura (83,33%) și măsuri pentru protecție socială (81,37%). Aproape la 

egalitate se află serviciilee de sănătate, programele educaționale, sportive și culturale, pe 

când 73% și 74% doresc acoperirea investițiilor în zonele verzi și de agrement și investiții 

în administrația publică. 
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Referitor la alocările bugetare din anii precedenți, doar 19% dintre participanții la sondaj 

au ales să furnizeze opinii. Conform opiniilor exprimate, bugetul Primăriei a fost alocat 

fără succes pentru construirea de biserici, pentru protecție socială, sănătate, 

infrastructură. Punctual, o investiție nerentabilă este considerată cea privind parcul aflat 

în cartierul Aeroport între blocul 44 și 42, suprafață care era de preferat să fie utilizată 

pentru amenajarea unei parcări.  

 

Gradul de comunicare intre Primărie și comunitate este apreciat la un nivel mediu în 

proporție de 60% dintre respondenți și bună pentru un procent de 27%, comparativ cu 

doar 6% cei ce reclama o foarte slaba comunicare, aspecte importante în relaționarea 

eficientă ulterioară. 
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În ceea ce privește problemele cu care se confruntă mediul de afaceri, repondenții au 

clasat pe primele locuri impredictibilitatea fiscală și accesul limitat la finanțare urmate de 

forța de muncă necalificată, birocrație excesivă și calitatea infrastructurii. 

 

 

 

Printre sugestiile de măsuri ce pot fi adoptate pentru dezvoltarea eficienta a Municipiului 

Petroșani se regăsesc cele referitoare la programele educaționale și de formare 

profesionala, consolidarea managementului turistic cu dorință explicita de a dezvolta 

această zonă, îmbunătățirea comunicării dintre administrația publică și mediul de afaceri, 

societatea civilă, organizațiile neguvernamentale. 

Este important de remarcat faptul că 90% dintre respondenți nu își doresc să continue 

parteneriatul cu administrația locală și să fie informați cu privire la stadiul și evoluția 

implementării măsurilor și proiectelor planificate și un număr foarte redus de respondenți 

au furnizat informații de contact. 
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Concluzii 

În urma analizei informațiilor colectate se pot identifica domeniile, considerate de 

respondenți, mai puțin dezvoltate sau chiar problematice și se pot stabili direcții de 

dezvoltare pe termen mediu și lung. 

Rezultatele consultărilor, în special cu privire la propunerile de proiecte ce ar putea fi 

derulate în perioada următoare arată o slabă implicare în rândul comunității, însă, pe de 

alta parte, este important de subliniat faptul că cele mai multe dintre propunerile de 

proiecte erau deja planificate la nivelul administrației locale. 

Datele obținute reflectă necesitatea îmbunătățirii interoperabilitatii și comunicării între 

autoritățile locale și societatea civilă, mediul de afaceri, mediul academic, în vederea 

atingerii scopurilor comune. 

De remarcat este faptul că respondenții cunosc gradul de dezvoltare al municipiului, sunt 

conștienți de potențialul turistic și economic al acestuia și își doresc parteneriate pentru 

un management al resurselor, bazat pe încredere și concentrat pe rezultate. 
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V.     ANALIZA SWOT
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Concluzii analiză S.W.O.T. 

 

Amplasarea la confluența Jiului de Est cu Jiul de Vest, precum și existența a numeroase 

resurse naturale (lacuri, cascadă, peșteră, chei, defile, vărfuri) creează cadrul propice 

dezvoltării turistice și a deschiderii de noi oportunități de dezvoltatre prin determinarea 

potențialului natural. 

Pe de altă parte, relieful denivelat, clima răcoroasă și inversiunile termice limitează raza 

de acțiune și dezvoltarea de terenuri arabile. Condițiile de mediu atenuează și chiar 

restrâng posibilitatea exploatării miniere, fapt ce va duce la o reconversie și reorientare 

profesională a persoanelor ce aveau ca ocupație de bază mineritul. 

Poziționarea în afara rețelei central TEN-T-Core Network determină îngreunarea 

accesului la piața internă și dezvoltatrea durabilă a regiunilor. 

În schimb, pozitia fața de Munții Parâng și de râurile din apropiere, oferă bune 

oportunități de exploatare a potențialului turistic și agrement. Există o bună perspectivă 

de imbunătațire a conexiunilor cu rețeaua TEN-T, lucru ce va facilita accesul către rute 

naționale și europene, cu perspective reale de dezvoltare economică. 

Cadrul geografic permite dezvoltarea unor rute de ciclism care să înlesnească circulația 

atât în scop de agrement cât și în scopul deplasării personale în condiții de siguranță. 

Costurile relativ mari pentru implementarea proiectelor de infrastructură ar putea 

reprezenta un aspect important în derularea și implementarea proiectelor de investiții. 

Din punct de vedere economic se constată posibilitea creșterii condițiilor mediului de 

afaceri existând deja un mediu stabil în acest sens, numărul societăților aflate în creștere, 

precum și accesul la servicii bancare rapide. Totodată, se evidențiază existența unui 

climat de afaceri prielnic prin prezența măsurilor de dezvoltare a IMM-urilor și facilitățile 

oferite investitorilor. 

Ca puncte slabe, se remarcă o scădere a producției industriale, reducerea utilizării 

cărbunelui în consumul de energie primară și exploatarea insuficientă a potențialului 

turistic al zonei. Dezvoltarea durabilă este posibilă prin accesul la fondurile europene 

nerambursabile în vederea investirii în surse alternative de energie și specializare 

inteligentă. Potențialul de diversificare și adaptare a economiei locale sunt posibile prin 

îmbunătățirea cooperării între mediul autorități și mediul de afaceri. Se are în vedere 

încurajarea micilor producători de energie și conectarea acestora la sistemul energetic 

local precum și restaurarea zonelor miniere cu scopul introducerii acestora în circuitul 

turistic-cultural. 
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Ca factor amenințător în implementarea și efectuarea unei tranziții graduale către o 

dezvoltare durabilă și o economie sustenabilă se pot indentifica: perioada îndelungată, 

migrația forței de muncă, limitarea puterii de cumparare în absența unor politici de 

stimulare a antreprenoriatului sau reducerea investițiilor din cauza impredictibilității 

fiscale, a taxelor și impozitelor prea ridicate, dar și a accesului la finanțare. 

Existența structurilor de invățământ mediu și superior pot asigura o pregătire optimă 

inclusiv prin existența centrelor de pregătire și formare profesională. Deprecierea 

demografică reprezintă un real impediment ca urmare a migrației populației, dar și a 

reducerii natalității. Rata ridicată a șomajului și creșterea numărului de pensionari 

amplifică impedimentele de incluziune socială. 

Se poate remarca un potențial al diversificării ofertei forței de muncă prin programe de 

reconversie profesională a forței de muncă, dar și prin lansarea unor programe de 

atragere a forței de muncă. 

Turismul se poate dezvolta, iar Petroșani poate deveni o importantă zonă turistică de 

interes național. Existența obiectivelor precum pârtiile de schi și a existenței 

infrastructurii aferente acestora, dar și prezența a numeroase obiective turistice, a 

traseelor naturale, serviciilor de salvare montană, pot reprezenta un potențial de 

dezvoltare a ofertei turistice. Pentru aceasta se are în vedere promovarea diversității 

turistice, sprijinirea realizării/modernizării de camping-uri, cabane montane și pensiuni 

turistice ce vor reprezenta o sursă a dezvotării economice. Obiectivele turistice 

beneficiază de finanțări pemtru dezvoltarea turismului sustenabil. Toate acestea au 

nevoie de un timp suficient de implementare, fiind într-o strânsă concurență cu regiunile 

turistice din jur. 

În domeniul sănătații se poate identifica existența serviciilor de sănatate necesare 

(urgență, medicină de laborator, medicina de familie, îngrijire la domiciliu, etc.). 

În ceea ce privește mediul înconjurător, se remarcă diversitatea ecositemului prin 

existența faunei alpine: capra neagră, răsul, cerbul, acvila de munte, cocoșul de munte, 

păstrăvul, nevertebratele rare, iar ca punct slab utilizarea cu preponderență a 

mijloacelor de transport poluante. Astfel, se subliniază necesitatea măsurilor de 

restaurare și populare cu floră și fauna a zonelor miniere dezafectate, continuarea 

lucrărilor de protecție a zonelor inundabile și utilizarea fondurilor disponibile pentru 

regenerearea urbană precum și reducerea emisiilor de CO2. 

Pentru implementarea proiectelor se asigură transparență la nivel decizițional și 

planificare strategică în domenii de importanță vitala precum mediu, protecție socială, 

energie, dezvoltare durabilă, etc.  

Urbanizarea, globalizarea, schimbările demografice și dinamica pieței, efectele 

schimbărilor climatice și reglementările, precum și digitalizarea și inovarea au un impact 
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semnificativ asupra orașelor și regiunilor urbane căre trebuie să se mobilizeze și să 

răspundă tuturor provocărilor prin utilizarea oportunităților existente. 

Muncipiul Petroșani se confruntă, alături de alte orașe din Valea Jiului, cu provocarea de 

a susține și de a îmbunătății calitatea vieții, de a dezvolta infrastructura într-un mod 

sustenabil și de a stimula economia în condițiile unui buget limitat. 

UAT Municipiul Petroșani dispune de capacitate și experiență în elaborarea și 

implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile având o bună 

comunicare cu cetațenii și mediul de afaceri. 
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VI. Viziune, Misiune, Obiective 

 

Viziunea de dezvoltare a Municipiului Petroșani este generată de analiza documentelor 

strategice și programatice anterioare și cele existente la nivel de regiune și la nivel 

național și european în raport cu analiza situației actuale din punct de vedere socio-

economic, al mediului și nivelului de echipare tehnică și socială, pornind de la punctele 

tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările identificate în cadrul analizei SWOT și 

pe durata consultărilor publice. În procesul de planificare strategică s-au desprins o serie 

de concluzii care pun bazele dezvoltării orașului. 

Viziunea pentru Municipiul Petroșani este de a deveni un municipiu revigorat și prosper 

printr-o dezvoltare durabilă și inteligentă a economiei locale bazată pe îmbunătățirea 

infrastructurii locale, exploatarea petențialului turistic și cultural oferit de regiune și pe 

atragerea investițiilor.  

Viziunea pentru dezvoltare a municipiului este concentrată pe dezvoltarea și 

regenerarea urbană a orașului, regenerare care trebuie să aibă ca rezultat creșterea 

calității vieții, înțelegând prin aceasta un mediu de viață curat și civilizat, ofertant pentru 

petrecerea timpului liber, susținut de o infrastructură modernă și de accesul la servicii 

publice de bună calitate și pe creșterea economică ca rezultat al susținerii mediului de 

afaceri existent și dezvoltarea unui sector al IMM-urilor locale puternic și dinamic. 

Municipiul Petroșani își propune să își valorifice potențialul cultural și turistic, devenind 

o destinație atractivă în peisajul multicultural european, cu eforturile concentrate ale 

unei administrații eficiente și eficace. Atingerea acestor obiective strategice asociază în 

mod obligatoriu interesul pentru dezvoltarea unei administrații publice prompte și 

eficiente. 

Misiunea strategică a UAT Municipiul Petroșani este de a îmbunătății calitatea vieții 

populației din municipiu prin transformarea turismului în motor al economiei locale, prin 

îmbunătățirea calității mediului, prin crearea unui climat propice dezvoltării afacerilor, 

prin dezvoltarea parteneriatelor pentru atragerea investițiilor și sprijirea mediului de 

afaceri bazate pe inovare în scopul creșterii competivității. 

Investițiile planificate pentru dezvoltarea infrastructurii municipiului vor contribui la 

îmbunătățirea ofertei turistice din zonă, susținând mai departe creșterea economică.  

Măsurile și proiectele vizate de prezenta Strategie urmăresc crearea de noi oportunități 

atât pentru locuitorii municipiului cât și pentru potențialii investitori. 

Pentru îndeplinirea misiunii stabilite, sunt propuse o serie de măsuri și proiecte, 

structurate în piloni, obiective și măsuri de intervenție, prezentate în cele ce urmează. 
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Pilonul I: Dezvoltare sustenabilă și inteligentă 

Obiectivul I. 1. Un municipiu regenerat cu un mediu urban curat și nepoluant 

Măsuri de intervenție: 

o reabilitarea, modernizarea și extinderea spațiilor verzi, regenerarea urbană a 

zonelor marginale ale municipiului; 

o crearea și amenajarea de locuri de joacă pentru copii;  

o restaurarea, reconversia a zonelor miniere dezafectate, redarea lor circuitului 

economic,turistic, educativ; 

o ecologizarea explatatiilor miniere inchise;  

o realizarea de perdele forestiere, aliniamente de arbori, de-a lungul 

coridoarelor majore de transport care imapcateaza teritoriul municipiului 

Petrosani;  

o reducerea emisiilor de CO2 inclusiv prin realizarea unui transport pubic verde 

și monitorizarea calității aerului; 

o creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale 

o creșterea gradului de utilizare a energiei verzi 

o măsuri privind protecția zonelor inundabile; 

o creșterea gradului de colectare selectivă, reciclare și valorificare a deșeurilor; 

o campanii de conștientizare a populației privind economia circulară și pentru 

creșterea interesului de protejare a mediului și resurselor naturale. 

 

Obiectivul I. 2. Un municipiu atractiv și modern 

Măsuri de intervenție: 

o extinderea/reabilitarea rețelelor stradale și îmbunătățirea conexiunilor cu 

cartiele marginalizate;  

o reabilitarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare; 

o reabilitarea și extinderea rețelelor de gaze naturale; 

o implementarea/extinderea sistemelor de iluminat public inteligent; 

o implementarea sistemelor de transport public ecologic și crearea 

infrastructurii necesare; 

o cresterea sigurantei cetatenilor municipiului prin extinderea monitorizării 

video  în spațiile publice; 

o crearea/extinderea parcărilor inteligente, inclusiv subterane. 

o extinderea rețelelor wifi în spațiile publice 
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Obiectivul I.3. Un municipiu mai accesibil, mai bine conectat 

Măsuri de intervenție: 

o îmbunătățirea conexiunilor cu rețeaua TEN-T; 

o amenajarea de HUB-uri intermodale de transport;  

o dezvoltarea unui sistem de transport public nemotorizat, atractiv și eficient și 

construirea de pasarele pietonale și piste de biciclete, inclusiv amenajarea 

unor stații de încărcare/închiriere/service mijloacele de deplasare electrice;   

o îmbunătățirea căilor de acces către zonele turistice și de agrement și a  

infrastructurii aferente; 

o dezvoltarea de parteneriate cu localitățile vecine pentru îmbunătățirea 

conexiunilor velo; 

o asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate cu toți 

cetățenii, la mediul fizic, la transport, la informație și mijloace de comunicare. 

 

Pilonul II: Valorificarea oportunităților turistice, culturale, sportive și 

recreative 

Obiectivul II. 1. Dezvoltarea turismului ca motor al economiei locale 

Măsuri de intervenție: 

o dezvoltarea și moderznizarea infrastructurii publice turistice și de agrement; 

o stimularea mediului privat de a dezvolta afaceri in domeniul turismului, 

atragerea de potențiali investitori, stimularea antreprenorilor pentru 

diversificarea și creșterea calității serviciilor în turism; 

o diversificarea ofertei turistice prin dezvoltarea turismului ”all seasons”  de 

tipul: sanie pe șină, trasee pentru ciclism montan, long-board-ului, parapantă, 

drumeții și alergării montane, pescuit sportiv, etc.; 
o extinderea domeniului schiabil și a duratei sezonului de schi prin: creșterea 

numărului de pârtii și de kilometri de pârtie existenți în zona Parâng-Petroșani prin 

realizarea de instalații și amenajări pentru producerea de zăpadă artificială și prin 

realizarea de noi instalații de transport pe cablu; 

o sprijinirea programelor de promovare la nivel internațional a ofertei turistice 

și de agrement; 

o elaborarea unui plan de marketing a zonelor turistice; 

o dezvoltarea unor noi trasee turistice naturale; 

o valorificarea turistică a rețelei hidrografice; 

o includerea obiectivelor culturale în circuitele turistice; 
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o valorificarea patrimonului industrial și exploatarea acestuia în scop 

economic; 

o digitalizarea în turism și implementarea unui sistem electronic ”one stop – 

one shop”. 

Obiectivul II.2. Promovarea culturii, sportului și industriilor creative 

Măsuri de intervenție 

o susținerea conservării patrimoniului natural și cultural; 

o conversia zonelor miniere în obiective cultural-turistice; 

o promovarea activităților cultural – sportive; 

o îmbunătățirea și extindrea infrastructurii sportive; 

o restaurarea și promovarea obiectivelor culturale; 

o sprijinirea și promovarea industriilor creative locale, tradiționale; 

o organizarea de evenimente culturale, competiții sportive, festivaluri cu 

caracter periodic, în special back to back cu alte evenimente din regiune 

dedicate artiștilor plastici, vizuali, scriitorilor, arhitecților, urbaniștilor; 

o crearea infrastructurii publice necesare pentru organizarea de evenimente în 

aer liber. 

 

Pilonul III: Un mediu de afaceri competitiv 

Obiectivul III.1. Crearea unui climat economic atractiv pentru investitori 

Măsuri de intervenție: 

o revitalizarea fostelor zone industriale (precum și utilizarea infrastructurii 

existente - de exemplu, amplasamente conectate la infrastructura locală de 

transport rutier și feroviar, utilități etc.) și reintroducerea lor în ciclul 

economic; 

o acordarea de facilități pentru atragerea investitorilor; 

o acces la finanțare prin oferirea de informații și servicii suport ; 

o creșterea apetenței IMM-urilor pentru inovare și colaborare; 

o crearea/modernizarea infrastructurii de comercializare a produselor 

autohtone; 

o promovarea turismului de afaceri și organizarea de conferințe și alte 

evenimente  dedicate schimbului de experiență (bune practici și exemple ”no 

go/așa nu”) 
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Obiectivul III.2 Crearea de parteneriate stabile pe termen mediu și lung 

Măsuri de intervenție: 

o constituirea unor parteneriate public-private pentru dezvoltarea economiei 

locale; 

o exploatarea spațiilor existente sau construirea unor spații noi cu rol de 

infrastructură de afaceri în sprijinul dezvoltării acestora; 

o susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor. 

 

Pilonul IV: Dezvoltare socială incluzivă și performantă 

Obiectiv IV.1. Îmbunătățirea accesului la educație și servicii medicale 

Măsuri de intervenție: 

o investiții în reabilitarea/modernizarea și dotarea cu echipamente specifice a 

unităților de învățământ; 

o sprijinirea categoriilor vulnerabile prin măsuri integrate pe termen scurt și 

mediu; 

o digitalizarea unităților de învățământ; 

o valorificarea competențelor disponibile la nivelul Universității din Petroșani și 

institutelor de cercetare din zonă, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri; 

o investiții în amenajarea, reabilitarea, consolidarea, crearea infrastructurii de 

sănătate, inclusiv TIC și telemedicină; 

o implementarea măsurilor de prevenție în domeniul sănătății în conformitate 

cu strategia națională de sănătate.  

Obiectiv IV.2 Îmbunătățirea accesului la servicii sociale și asigurarea incluziunii pe piața 

muncii 

Măsuri de intervenție: 

o creșterea accesului la servicii sociale a tuturor categoriilor defavorizate prin 

crearea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor sociale rezidențiale/de 

zi/de permanență etc., destinate persoanelor vulnerabile; 

o crearea de parteneriate între Direcția de  asistență socială din cadrul 

municipalității cu furnizorii de servicii sociale – ONG-uri, întreprinderi sociale 

și furnizori publici; 

o construire de locuințe pentru tineri /medici /alte categorii profesionale de 

interes pentru zonă și locuințe sociale pentru (re)integrarea în câmpul muncii; 
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o cooperare între autorități și mediul de afaceri pentru crearea de locuri de 

muncă și stimularea angarării tinerilor absolvenți și persoanelor din 

categoriile defavorizate și categoriile vulnerabile; 

o diversificarea programelor de învățământ superior, adaptate nevoilor pieței 

muncii; 

o dezvoltarea unor programe de reconversie profesională (pregătirea și 

atestarea ghizilor din rândul localnicilor); 

o sprijinirea creării unor centre de reconversie și formare profesională, în 

parteneriat cu Universitatea Petroșani. 

 

Pilonul V: Administrație și bună guvernanță 

Obiectiv V.1. Creșterea capacității admnistrației locale de a dezvolta, implementa și 

monitoriza proiecte 

Măsuri de intervenție: 

o stabilirea unui plan de formare profesională continuă a personalului din 

administrația publică; 

o dezvoltarea structurilor de planificare, implementare, monitorizare și 

evaloare a proiectelor; 

o îmbunătățirea cooperării între direcțiile, serviciile, birourile și 

compartimentele primăriei; 

o organizarea unor activități de recunoaștere a eforturilor personalului din 

administrația publică; 

o atragerea în administrație a profesioniștilor /cooperarea cu experți care pot 

sprijini dezvoltarea de proiecte. 

Obiectiv V.2. Crearea unui parteneriat bazat pe încredere între administrație și 

comunitatea locală 

Măsuri de intervenție: 

o digitalizarea serviciilor administrației publice în vederea simplificării 

procedurilor administrative; 

o implementarea unor sisteme moderne de comunicare rapidă și eficientă cu 

comunitatea locală și partenerii interesați; 

o creșterea gradului de cooperare cu administrațiile publice din localitățile 

vecine; 

o realizarea unor demersuri pentru sporirea accesului la resurse financiare 

pentru realizarea investițiilor 
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VII. Prioritizarea măsurilor și propuneri de proiecte 
 

ANEXA  1
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VIII. Implementarea, Monitorizarea și Evaluare 
 

Primăria Municipiului Petroșani este instituția mandatată legal să implementeze 

Strategia prin procese care constau în: 

o Monitorizarea implementării; 

o Evaluarea impactului Strategiei; 

o Actualizarea și revizuirea Planului de acțiuni; 

o Reluarea ciclică a procesului. 

Pentru coordonarea și gestionarea acțiunilor Strategiei Integrate de Dezvoltare a 

Municipiului Petroșani se consultă în comun cu structuri formate din: 

- reprezentanți interni ai Primăriei Municipiului Petroșani prin direcțiile de 

specialitate și reprezentanții desemnați sau colaboratori externi (operatori 

economici, direcții publice, companii de stat, organizații non-guvernamentale, 

alte entități private) 

- alte autorități sau instituții 

Monitorizarea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului 

Petroșani se vă efectua pe baza rapoartelor de indicatori anuali, indicatori ce vor fi 

analizați pe tot parcursul implementării strategiei. 

Indicatorii relevanți sunt de ordin:  

- Financiar, în legătură cu cheltuielile atribuite 

- De realizare, cu privire la activitățile care primesc contribuții 

- De rezultat, cu referire la măsurile stabilite 

Scopul monitorizării și evaluării este de a reliefa stadiile și impactul strategiei. Pentru 

aceasta se va avea în vedere o analiză care să conțină informații legate de perioada de 

implementare, sursele de date utilizate și obstacolele întâlnite, o latură descriptivă a 

activității de monitorizare, o secțiune de evidențiere a masurilor și acțiunilor care au 

făcut obiectul monitorizării și eventuale recomandări pentru implementarea specifică a 

fiecărei acțiuni, dar și o concluzie generală cu privire la evoluția implementării strategiei. 

Este important ca în procesul de evaluare a impactului Strategiei să fie implicată și 

comunitatea locală, membrii acesteia fiind în fapt beneficiarii finali ai Strategiei. Aceasta 

se poate realiza prin diseminarea informațiilor disponibile privind progresul 

implementării și prin colectarea de date din partea părților interesate la nivel local astfel 

încât să se obțină o viziune cât mai corectă asupra situației de fapt și asupra modului în 

care aceștia percep rezultatele implementării Strategiei. 

Odată cu implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabila Urbana a Municipiului 

Petroșani pot fi necesare acțiuni specifice de minimizare și înlăturare a unor riscuri din 

sfera tehnică sau financiară.  
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O comunicare optimă între structurile de implementare și monitorizare a Strategiei 

poate duce la o buna gestionare și identificare a posibilelor situații cu grad crescut de 

risc. Analiza S.W.O.T din cadrul prezentei strategii reflectăși  riscurile care au fost avute 

în vedere în planificarea acesteia. 

Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Petroșani reprezintă un interes major 

pentru comunitatea din zonă cu scopul clar de dezvoltare a Municipiului prin acțiuni 

specifice de ameliorare a condițiilor de mediu, reabilitări și modernizări ale 

infrastructurilor publice, sociale, educaționale, de sănătate, acțiuni ce vor contribui la 

sporirea calității vieții și a importanței economice a Municipiului Petroșani. Proiectele 

propuse înglobează viziunea municipalității în legătură cu perioada 2021-2027 și conferă 

direcții importante în trasarea obiectivelor viitoare, precum și în prioritizarea și eficiența 

acestora. 

Implementarea strategiei constă în soluționarea obiectivelor-țintă și în acoperirea 

domeniilor în care sunt necesare intervenții pe termen scurt, mediu și lung, dar și în 

atingerea rezultatelor cantitative și calitative prin utilizarea resurselor disponibile. 

Pe parcursul implementării strategiei se vor avea în vedere evaluări periodice cu menirea 

de a verifica atribuirea corespunzătoare a resurselor, desfășurarea efectivă a strategiei 

și eventuale remedieri necesare, eficacitatea și relevanța strategiei și, în final, analiza 

rezultatelor atinse și impactul asupra mediilor asupra cărora s-a acționat. Se vor lua în 

calcul și acțiuni viitoare de creștere a calității vieții comunității și a mediului de afaceri, 

economic și socio-cultural. 

Procesele de evaluare vor consta în următoarele: 

- Verificarea datelor în vederea stabilirii alocării corespunzătoare a resurselor în 

conformitate cu obiectivele strategice și a domeniilor de intervenție 

- Progresul implementării strategiei  

- Ponderea în care rezultatele corespund obiectivelor strategice 

- Impactul acțiunilor în domeniile relevante 

- Gradul de sustenabilitate  

- Analiza obstacolelor avute în implementarea strategiei și a cadrului legal și 

administrativ și prezentarea unor exemple de bună practică 

- Elaborarea unor recomandări pentru îmbunătățirea procesului de implementare. 

În funcție de rezultatele monitorizării și evaluării, se recomandă actualizarea și revizuirea 

Planului de acțiuni, ocazie cu care proiectele implementate se vor introduce într-o listă 

a realizărilor și se va organiza o listă a proiectelor ce se vor implementa în perioada 

rămasă. 

Adoptarea politicii de ajustare structurala având în vedere, pe de o parte, îmbunătățirea 

capacității de transformare și adaptare, iar pe de altă parte, creșterea capacității de 

inovație și creație. 
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IX. Anexe 

 

Priorități și propuneri de proiecte pentru perioada 2021 – 2027 și indicatorii de 

monitorizare 

Răspunsurile la chestionare 

Lista figurilor 

Lista tabelelor 

 


