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DIRECTII S TR ATE GICE DE DE ZV OLT ARE , OBIE CTIV E,
AC TIV IT ĂŢI

Consultantul şi membrii Comitetului de Lucru pentru Dezvoltare Locală (CLDL) au avut ca
punct de plecare analiza Strategiei de dezvoltare a municipiului Petroşani pentru perioada 2007 –
2013 şi documentele revizuite în anul 2013 (Analiza SWOT şi Planul de acţiuni pentru perioada
2014-2020) aşa cum au fost ele aduse la cunoştinţă

pentru cuprinderea în strategiile de

dezvoltare viitoare la nivel județean și regional.
La acestea s-a adaugat analiza informaţiilor rezultate în cadrul întâlnirilor de consultare a
cetăţenilor realizate de Consultant cu sprijinul consilierilor locali, întâlniri care au permis
identificarea nevoilor acestora.
În acest context , în paralel cu analiza datelor statistice şi economice puse la dispoziţie de
către instituţiile abilitate dar şi cu analiza SWOT realizată pe domenii de interes, a fost posibilă
identificarea direcţiilor strategice de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, obiectivele de urmărit
în cadrul acestor direcţii, precum şi activităţile care trebuiesc puse în practică astfel încât prin
atragerea şi folosirea judicioasă a oportunităţilor de finanţare din programe naţionale, ale Uniunii
Europene şi internaţionale, în exercițiul financiar 2014-2020 să se asigure dezvoltarea durabilă
economică, socială şi culturală a Municipiului Petroşani plecând de la nevoile reale și ţinând cont
de resursele locale existente la acestă dată.

Direcţiile strategice de dezvoltare propuse sunt:
Direcţia strategică 1: DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
DE BAZĂ
Obiective:
1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport
2. Construire, reabilitare construcţii publice de interes local
3. Reabilitare şi reconfigurare reţele de preluare a apelor pluviale / stradale
4. Plan de mobilitate urbană
5. Regenerare economico-socială a comunităţilor urbane marginalizate – componenta de
infrastructură
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Direcţia strategică 2: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
Obiective:
1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
2. Revitalizarea ariilor rurale cu potenţial agrozootehnic
3. Dezvoltarea infrastructurii de inovare, comunicaţii şi IT
4. Sprijinirea investiţiilor
5. Dezvoltarea sectorului IMM care să valorifice resursele locale
6. Incubator de afaceri – START UP pentru tineri
Direcţia strategică 3: DEZVOLTAREA TURISMULUI
Obiective:
1. Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng
2. Introducerea în circuitul turistic a obiectivului Peştera Bolii – Cetatea Băniţa
3. Mediatizarea potenţialului turistic
4. Marketing turistic şi îmbunătăţirea serviciilor
5. Includerea zonei montane a Văii Jiului în „Reţeaua Europeană a plimbării pedestre”
6. Deschidere căi de acces catre cetăţile dacice din munţii Orăştiei
7. Dezvoltarea turismului rural
Direcţia strategică 4: DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
UTILITĂŢI ŞI SERVICII PUBLICE
Obiective:
1. Extinderea reţelei de gaze naturale
2. Reabilitarea şi modernizarea sistemului de încălzire
3. Implementarea Planului de Acţiune Pentru Energie Durabilă
4. Realizare şi reabilitare sistem de alimentare cu apă şi canalizare
5. Extindere şi modernizare spaţii de comercializare produse agroalimentare, preambalate
şi industriale xtinderea şi reabilitarea/ modernizarea reţelei de iluminat
6. Extindere şi modernizare spaţii de comercializare produse agroalimentare, preambalate
şi industriale
7. Amenajare zone de agrement şi petrecere a timpului liber
8. Creşterea siguranţei cetăţeanului
9. Extindere cimitire în municipiul Petroşani
Direcţia strategică 5 : PROTECŢIA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI
Obiective:
1. Modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor din municipiul Petroşani
2. Regularizare pârâuri
3. Ecologizarea râului Jiul de Est
4. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător
5. Ecologizarea zonei montane Parâng
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Direcţia strategică 6: ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI PROMOVAREA IMAGINII MUNICIPIULUI
PETROŞANI
Obiective:
1. Îmbunătăţirea imaginii municipiului
2. Promovarea imaginii municipiului
Direcţia strategică 7: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CULTIVAREA
SPIRITULUI CIVIC ŞI ÎNCURAJAREA VOLUNTARIATULUI
Obiective:
1. Reabilitarea infrastructurii pentru educaţie
2. Dezvotarea resurselor umane
3. Încurajarea voluntariatului
4. Implicarea largă a comunităţii în dezvoltarea municipiului
5. Ridicarea gradului de educaţie civică
6. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor către populaţie
Direcţia strategică 8: SĂNĂTATE ŞI SERVICII SOCIALE
Obiective:
1. Reabilitarea infrastructurii de sănătate
2. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii sociale
3. Dezvoltarea cadrului administrativ și instituțional în vederea creșterii calității serviciilor
sociale în funcție de nevoile sociale existente la nivel local
4. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru protecţia copilului şi familiei
5. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice
6. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi
7. Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială
8. Dezvoltarea serviciilor sociale de medicină comunitară şi medicină şcolară
9. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele de etnie rromă
10. Regenerare economico-socială a comunităţilor urbane marginalizate – componenta
socială
11. Creșterea implicării comunității locale și a societății civile în procesul de furnizare,
diversificare și dezvoltare a serviciilor sociale
Activităţile sunt prezentate în cadrul Planului de Acţiuni pe perioada 2014 – 2020 şi a Planului de
Acţiuni 2015 – 2016.
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