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Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari

2021-2027

Partea I - Diagnosticul socio-economic

CADRUL GENERAL

Prezentare generală
Orașul Rovinari este un oraș nou
înființat la data de 9 decembrie 1981,
printr-un decret al Consiliului de Stat,
la întemeierea localității identificânduse rezerve de cărbune în perimetrul
Roşia-Jiu. Acesta este localizat în sudvestul României, în județul Gorj, pe
cursul râului Jiu.
Orașul are ca bază economică
exploatarea
(de
suprafață
și
subterană) cărbunelui și producerea
energiei
electrice
în
cadrul
termocentralei Rovinari.
Principalele centre urbane din
proximitate sunt: Târgu Jiu (24 km),
Turceni (38 km), Motru (37 km), Filiași
(55 km) și Craiova (91 km).
Datorită poziției sale geografice,
iernile sunt blânde (temperatura
medie în luna ianuarie e de -2oC), iar
verile sunt moderate (temperatura
medie în luna iunie e de +22,5oC).
Începând cu mijlocul lunii octombrie
este sezonul ploilor de toamnă,
această zonă având o climă mai
călduroasă în comparație cu alte zone
ale țării.

Economia
La începutul anului 2021 în orașul
Rovinari erau 330 de agenți economici
în funcțiune. Aceștia se încadrează
după numărul de angajați în 4
categorii principale. Cele mai multe

Sursă: Primăria Rovinari

firme, un procent de 90,91%, sunt
microîntreprinderi.
Firmele
de
dimensiuni mari sunt într-un procent
subunitar, de doar 0,51%, existând un
singur agent economic considerat
mare contribuabil. Categoriile de
agenți economici mici și mijlocii sunt
apropiate din punct de vedere
procentual și anume 2,53%, respectiv
6,06% din total.
Densitatea la nivel național este de
27,30 IMM-uri la o mie de locuitori, iar
cea de la nivelul orașului Rovinari este
egală cu 14,88 IMM-uri la o mie de
locuitori.
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Domeniile cu cea mai mare
productivitate
sunt
industria
prelucrătoare cu cifra de afaceri de
170,3 mii lei per salariat, agricultura cu
154,2 mii lei per salariat și comerțul cu
151,9 mii lei per salariat. La polul opus,
domeniile cu productivitate scăzută
sunt:
informații și comunicații,
hoteluri și restaurante datorită lipsei
turismului în zonă (82 mii lei per
salariat) și intermedieri financiare și
asigurările cu o productivitate de 88,9
mii lei per salariat.

Demografia
muncă

și

forța

de

Populația orașului Rovinari la 1
ianuarie 2020 era egală cu 13.109 de
persoane, dintre care 49,88% (6.539
persoane) de sex masculin, iar restul
de 50,12% (6.570 persoane) de sex
feminin.
Densitatea populației în anul 2019 era
de 5,41 (locuitori/mp). Suprafața
orașului Rovinari este relativ mică în
contextul județean, iar numărul
populației este unul ridicat.
Populația de etnie română reprezintă
94,06% din total, cea de etnie romă
0,45%, cea maghiară 0,07%, cea italiană
0,04%, iar pentru 5,38% dintre locuitori
etnia este necunoscută.
Durata medie a vieții, la nivelul
județului Gorj, în anul 2020 era de
76,33 ani pentru ambele sexe,
respectiv 73,2 ani pentru sexul
masculin și 79,59 ani pentru sexul
feminin.
Rata sporului natural din anul 1992
până în prezent a fost pozitiv, în anul
2019 înregistrând valoarea de 3,25% în
orașul Rovinari.
Soldul migrator la nivelul orașului este
negativ. În anul 2019, 18,13 persoane
din 1.000 de locuitori părăsesc orașul.
Din punct de vedere a numărului
mediu de angajați, în orașul Rovinari,
se observă o creștere treptată a

acestora, concomitent cu reducerea
ratei șomajului.

și Colegiul ”Gheorghe Tătărescu”
Rovinari pentru învățământul liceal.

Sectorul cu cei mai mulți angajați este
cel al activităților profesionale,
științifice și tehnice, cu 1.782 angajați.
În comerț sunt înregistrați cei mai
mulți agenți economici, iar numărul
angajaților este de 680. Numărul de
angajați per firmă în domeniul
economic
surclasează
celelalte
domenii. Din acest motiv, în cazul
ieșirii de pe piață al unui agent, rata
șomajului
nu
este
afectată
semnificativ, fiind disponibilizate în
medie 4,66 persoane. În industria
prelucrătoare,
fiecarui
agent
economic îî revin în medie 254,57
angajați.

În cadrul bibliotecilor, în anul 2019
lucrau 4 persoane responsabile de
circa 55.693 volume, câte un angajat
în fiecare unitate de acest tip.

Educația și cultura
În orașul Rovinari numărul total al
elevilor înscriși în unitățile de
învățământ are în anul 2019 valoarea
de 1.678.
Numărul cadrelor didactice a fost în
descreștere în orașul Rovinari, de la
157 profesori în anul 2010, la 125
profesori în 2015 și 114 profesori în
2019.
În anul 2019 numărul unităților școlare
este 4: Grădinița cu program
prelungit
Rovinari
pentru
învățământul preșcolar, două școli
primare
și
gimnaziale:
Școala
gimnazială numărul 1 Rovinari și
Școala gimnazială numărul 3 Rovinari,

Sănătatea
socială

și

protecția

Principala unitate medicală din orașul
Rovinari este Spitalul orășenesc
„Sfântul Ștefan”, care oferă o gamă
largă de servicii de analize medicale și
investigații de specialitate, servicii
medicale spitaliceşti și ambulatoriu
integrat.
Complementar, la nivelul orașului au
funcționat, în perioada 2010-2019, un
număr de 8 cabinete de medicină de
familie; ulterior, numărul entităților
medicale s-a majorat cu 2 cabinete
stomatologice
care
deservesc
populația orașului. Numărul unităților
farmaceutice a crescut în ultimii ani,
de la 4 unități în 2010 la 7 unități în
anul 2019 .
În anul 2019 erau 36,26 medici per
10.000 persoane în orașul Rovinari și
22,6 la nivel județean. În rândul
personalului sanitar mediu, se
înregistrează o valoarea mai ridicată la
nivelul orașului, de 94,44 persoane la
10 mii de locuitori, față de nivelul
județean, de 68,62 persoane la 10 mii
de locuitori.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari 2021-2027 | 9

În orașul Rovinari există un singur
centru de asistență socială pentru
copiii din sistemul de protecție
socială. Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Gorj are
sediul într-un bloc de apartamente și o
capacitate de 25 de copii.

Mediul
Orașul Rovinari are o suprafață de de
2632 ha, fiind situat în depresiunea
Jiului, la intersecția subcarpaților
Getici cu piemontul Getic, pe cursul
râului Jiu. Zona este învecinată la est
cu dealul Bran, la vest cu dealurile
Mageac și Lupului, la
Nord
cu depresiunea Târgu Jiu-Câmpu
Mare, iar la sud depresiunea se

deschide către lunca Jiului, altitudinea
medie fiind de 150 m.

evita acest scenariu s-a realizat lacul
de acumulare Rovinari.

Față de municipiul Tîrgu-Jiu, reședința
județului Gorj, oraşul Rovinari se
află 25 km sud-vest, fiind legat de
acesta prin drumul național DN 66.
De asemenea, orașul Rovinari este
traversat de către calea ferată
electrificată Filiaşi – Tîrgu-Jiu.

Riscurile tehnologice sunt legate de
activitatea industrială și exploatarea
minieră din zonă. Din cauza
termocentralei Rovinari, aerul este de
o calitate slabă, punând în pericol
sănătatea locuitorilor.

Rovinari este al treilea oraș din județul
Gorj în funcție de numărul locuitorilor,
după municipiile Târgu-Jiu și Motru.
Fiind un oraș minier, poluarea este un
subiect care trebuie atent urmărit.
Riscurile naturale prezente în orașul
Rovinari sunt reduse. Pe cursul râului
Jiu există riscul de inundație. Pentru a

Capacitatea administrativă
Estimările făcute de către primăria
orașului Rovinari pentru următorii 3
ani prognozează o creștere a
veniturilor anuale în medie cu 4,15% în
fiecare an. În ceea ce privește
estimările anuale pentru următorii 3
ani, cuantumul veniturilor de încasat

Sursă: Primăria Rovinari
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este relativ egal cu cel al cheltuielilor
programate. Până în 2024 se

prognozează o creștere a veniturilor
cu 14,65% față de anul 2020.
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Capitolul I.1 DEZVOLTAREA URBANĂ

Dezvoltare urbană

Încadrarea în teritoriu
Orașul Rovinari este un oraș minier,
format recent în partea de sud - vest a
României, având în componența sa
cartierele Vârț și Poiana. Orașul a fost
creat în procesul de urbanizare prin
decretul
prezidențial
nr.
367/09.12.1981. Orașul Rovinari este
amplasat pe cursul râului Jiu și
aparține județului Gorj, aflându-se la o
distanță de 25 de km de reședința
județului.

Informații privind populația orașului Rovinari în contextul urban județean, în anul 2019
-comparație cu nivelul județean și naționalPopulație
Suprafață
Densitate
(loc.)
(kmp)
(loc./kmp)
România
22.215.217
238.390,7
93,19
Jud. Gorj
357.015
5.601,74
63,73
Mun. Târgu Jiu

95.080

103,81

915,90

Mun. Motru

21.736

49,79

436,55

Oraș Rovinari

13.236

26,53

44,79

Oraș Bubești-Jiu

9.585

214,02

32,28

Oraș Târgu Cărbunești

8.592

129,56

498,91

Rovinari este al treilea oraș din județul
Gorj ca mărime, după municipiile
Tîrgu-Jiu și Motru.

Oraș Turceni

7.992

78,28

66,32

Oraș Tismana

6.939

297,86

64,24

Oraș Novaci

Activitatea principală a locuitorilor a
fost pentru o perioadă îndelungată
mineritul, principala resursă minerală
fiind cărbunele inferior (lignitul)
exploatat
din
carierele
din
împrejurimile orașului și folosit
drept combustibil în
centralele
termoelectrice.

5.644

174,85

23,30

Oraș Țicleni

4.644

Județul Gorj are în componență 2
municipii și 7 orașe. Orașul Rovinari se
află pe locul al 3-lea după efectivul
populației, cu 13.236 de locuitori, după
municipiul Târgu Jiu (82.504 locuitori)
și municipiul Motru (21.836 locuitori).
Ca suprafață , orașul este considerat
mic, fiind pe poziția a 7-a cu 448 kmp,
după orașul Turceni (548 kmp) și
orașul Țicleni (427 kmp).
Din punct de vedere a densității
populației, orașul Rovinari ocupă locul
al 7-lea pe județ cu valoarea de 44,79

*estimări Addvances pe baza datelor INS;

72,29
102,10
Sursa datelor: INS;

Indicatori ai locuirii în orașul Rovinari și județul Gorj, în anul 2000 și 2019

Locuințe
existente
(unități)
Suprafața locuibilă (mp)

Gorj
2000

Gorj
2019

Rovinari
2000

Rovinari
2019

143.458

161.305

4.418

5.135

4.587.220

6.964.738

142.555

204.015

43,18

32,27

39,73

19,51

12,31

15,41

Suprafața medie a unei
31,98
locuințe (mp)
Suprafața
locuibilă/locuitor
11,86
(mp/locuitor)
*estimări Addvances pe baza datelor INS;

locuitori pe kilometru pătrat, după
orașul Turceni (66,32 locuitori pe
kilometru pătrat).

Sursa datelor: INS;

Aspecte ale locuirii
Numărul de locuințe disponibile
orașul Rovinari în anul 2019 este
5.135, care au o suprafață totală
204.015 metri pătrați locuibili.

în
de
de
În
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județul Gorj, numărul de locuințe
disponibile este de 161.305, care au o
suprafață totală de 6.964.738 metri
pătrați.
Evoluția
numărului
locuințelor
urmează un trend similar cu cel al
populației, fiind înregistrate creșteri
simultane. Potrivit datelor Institutului
Național de Statistică în orașul
Rovinari, la nivelul anului 2000,
populația avea un efectiv de 11.579
locuitori, care erau repartizați la 4.418
locuințe. Creșterea numărului de
unități locuibile s-a realizat treptat
până în anul 2019. La nivelul județului
Gorj procentul cu care a crescut
numărul de unități locuibile este
11,06% în perioada de referință, de la
valoarea de 143.458 unități locuibile în
anul 2000 la 161.305 unități locuibile în
2019.
Suprafața medie a unei locuințe a
înregistrat o creștere din anul 2000 în
anul 2019, efectul fiind mai mulți metri

pătrați per locatar. În Rovinari
suprafața medie a unei locuințe s-a
majorat de la valoarea de 32,27 mp in
anul 2000, la valoarea de 39,73 mp in
anul 2019. Suprafața locuibilă ce
revine unui locuitor din oraș crește de
la 12,31 mp/locuitor în anul 2000 la
15,41 mp/locuitor în anul 2019.
Suprafața medie a unei unități locative
crește cu peste 10 mp per locuință,
valoarea fiind de 31,98 mp în 2010 și
de 43,18 mp în 2019. Per cap de
locuitor suprafața crește de la 11,86
mp în anul 2000 la 19,51 mp în anul
2019.
În ceea ce privește serviciile
disponibile pentru cetățenii orașului
Rovinari, este remarcată o evoluție a
accesibilității și acoperirii acestora în
teritoriu. În anul 2020 accesibilitatea
serviciilor era asigurată în procent de
100%.
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Infrastructura de petrecere
a timpului liber
Orașul dispune de spații publice
amenajate precum:
•
•
•
•
•

Parcul Central
Parcul Casei de cultură
Zona de Picnic
Parcul Sfântul Ștefan
Ștrandul orășenesc Rovinari

În orașul Rovinari infrastructura de
petrecere a timpului liber s-a
dezvoltat puțin în ultimii ani, locurile
de relaxare și petrecere a timpului de
care dispun cetățenii fiind insuficiente.
Spațiile verzi disponibile în oraș sunt
constituite din parcurile menționate
anterior și zona de picnic. La nivelul
Rovinariului, suprafața de spații verzi
a înregistrat o involuție în perioada
anilor 1993-2019. În anul 1993 erau
disponibili 37,73 mp de spațiu verde

Dezvoltare urbană

per locuitor, valoare care a scăzut cu
48,40% până în anul 1997 rămânând
18,64 mp per locuitor. Deși s-a
înregistrat o creștere a suprafeței
spațiilor verzi la 30 mp/loc în
următorul an, involuția a continuat
ulterior până în anul 2008 (2,91 mp per
locuitor), valoare constantă până în
anul 2019. Scăderea suprafeței de
spațiu verde din oraș este rezultatul
procesului de urbanizare, suprafața de
spații verzi diminuându-se pentru a
face loc noilor construcții.
Parcul Central este cel mai mare
spațiu verde amenajat pentru
petrecerea timpului liber și se întinde
pe 22.400 mp, fiind situat în zona
centrală a orașului.
Zona de picnic a orașului se afla în
apropierea malului râului Jiu. Parcul

Picnic este amenajat cu spații special
prevăzute pentru grătar, mese și
bănci pentru petrecerea timpului în
natură. Spațiul verde a fost
modernizat în anul 2014, între timp
fiind vandalizat.

parc ecologic, luând denumirea de
Eco-Parc.

Ștrandul orășenesc Rovinari este
popular în rândul localnicilor și
disponibil doar pe timp de vară.
Redeschis din anul 2011, când a fost
reamenajat, ștrandul este dotat cu 2
piscine, terasă, dușuri și șezlonguri
pentru vizitatori.

Comparativ cu situația la nivel
județean, în orașul Rovinari, în
perioada 1993 – 2007, suprafața
spațiilor verzi a avut valori mult
superioare celor județene. Din anul
2008 indicatorul la nivel județean
devine superior celui de la nivelul
orașului Rovinari. La nivelul județului
Gorj valorile au scăzut treptat de la
7,69 mp/loc în anul 1993 până la 4,29
mp/loc în anul 2019.

Parcul Casei de cultură și parcul
Sfântul Stefan sunt amplasate în
spațiul instituțiilor publice, respectiv
în cadrul spitalului orășenesc „Sfântul
Ștefan” și la casa de cultură. Parcul
orășenesc din cadrul spitalului a fost
modernizat în anul 2012 la nivel de

De asemenea, în anul 2021 a fost
modernizat parcul din fața primăriei
orașului.
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Capitolul I.2 INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA TEHNICOEDILITARĂ

Infrastructura și echiparea tehnico-edilitară

Infrastructura rutieră
La nivelul anului 2019, orașul Rovinari
dispunea de o rețea de străzi a căror
lungime era de 29 km, dintre care 26
km
modernizați,
gradul
de
modernizare
fiind
de
89,66%.
Lungimea străzilor se referă atât la
străzile europene, cât și la cele
județene și locale. Starea drumurilor
orășenești se menține bună, datorită
modernizărilor care au avut loc în
ultimii ani și a interesului internațional
pentru drumul european care
traversează orașul.
Din totalul străzilor orașului doar 60%
dispun de iluminat public, rețeaua de
iluminat având o lungime de 35 km.
În perioada anilor 2002 – 2019
lungimea străzilor în valoare absolută
este constantă și este de 29 km.
Modernizarea
drumurilor
este
realizată treptat începând din anul
2011. Ulterior, până în anul 2013, fost
modernizați încă 4 km de stradă, alți 2
km până în anul 2016 și încă 1 km până
în anul 2019.
Raportat la situația la nivel județean,
orașul era considerat subdezvoltat în
anul 2013 în ceea ce privește gradul de
modernizare al străzilor; acest aspect
a determinat modernizărilor străzilor
cu 7% până în anul 2016 și cu încă 3
procente până în anul 2019. În județ
lungimea străzilor județene și locale
este de 468 km, dintre care 404 km
modernizați (indicând un grad de

Lungimea străzilor orășenești și a celor modernizate în orașul Rovinari și județul Gorj, în
anii 2013, 2016 și 2019
Rovinari
Gorj
2013

2016

Lungimea străzilor
391
449
(Km)
Lungimea străzilor
327
373
modernizate (Km)
Gradul de
modernizare al
83,63%
83,07%
străzilor (%)
*estimări Addvances pe baza datelor INS;

modernizare de 86,32%). Acest
indicator este relativ constant din anul
2013 (83,63%) până în anul 2016
(83,07%), înregistrând o creștere cu 3
procente în anul 2019.
Principalul
drum
ce
oferă
accesibilitate orașului este drumul
european E79 cu o lungime totală de
535,4 km pe teritoriul țării și care
leagă în România municipii importante
precum Oradea – Deva – Petroșani –
Târgu Jiu – Craiova – Calafat. Drumul
european a fost reabilitat în anul 2017
și se află în prezent într-o stare bună
de funcționare.
Al doilea drum principal care face
legătura dintre Rovinari și localitățile
județului este DJ674B, care are o
lungime de 37,250 km și prin care se
poate ajunge în localități precum
Bohorel, Ursoaia și se termină la
Borăscu.
Orașul dispune de o gară și o haltă
pentru accesul la transportul feroviar.
Gara Rovinari este principala stație

2019

2013

2016

2019

468

29

29

29

404

23

25

26

86,32%

79,31%

86,21%

89,66%

Sursa datelor: INS;

locală pentru accesul la trenurile de
mare viteză (inter-regio), în timp ce
prin halta Rovinari Sud opresc doar
trenurile regionale (regio) care
transportă călători în localități din
județul Gorj.
Cel mai apropiat aeroport de Rovinari
se află la o distanță de 93 km,
respectiv Aeroportul Internațional
Craiova.

Sistemul de distribuție al
apei
Orașul Rovinari dispunea în anul 2019
de un sistem de furnizare a apei
potabile cu o lungime de 26,1 km.
Lungimea sistemului de distribuție a
variat în timp datorită procesului de
reabilitare și modernizare continuu,
de la 23,7 km în anul 2010, la 33,7 km în
anul 2015, urmând o scădere a lungimii
până în anul 2019 la 26,1 km.
La nivelul județului creșterea lungimii
rețelei este datorată extinderii rețele
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de distribuție în zonele rurale sau
urbane.
În ultimii 20 de ani cantitatea de apă
distribuită a scăzut considerabil, de la
valoarea maximă de 1.341 mii metri
cubi atinsă în anul 2000, la valoarea
minimă de 205 mii metri cubi din anul
2018. Trendul descrescător se poate
datora atât modernizărilor, fiind din
ce în ce mai puține pierderi, cât și
printr-un
comportament
de
economisire general.
Totalitatea gospodăriilor racordate la
sistemul de distribuție al apei
însumează 4.030 gospodării în care se
folosesc până la 300 mii mc de apă
anual. Procentul de apă utilizată
pentru uz casnic în anul 2000 este de
88,96% din totalul apei potabile
utilizate. În ultimii 20 de ani a fost
consumată în medie 76% apă pentru
uz casnic, din totalul apei consumate.
Valoarea maximă procentuală este
înregistrată în anul 2006 când 98,48%
din apa distribuită este consumată

pentru uz casnic, iar valoarea minimă
procentuală se înregistrează în anul
2002 (64,13%).
Starea generală a rețelelor de
distribuție a apei din orașul Rovinari
este bună, ținând cont de vechimea
sistemului care are în jur de 16 – 25 de
ani.
În prezent există un proiect de
modernizare la care se vor racorda
alte
402
gospodării
prin
suplimentarea rețelei cu 14 km de
conducte.

Sistemul de evacuare al
apelor uzate
Lungimea rețelei de canalizare din
orașul Rovinari este de 14,3 kilometri.
Evoluția rețelei de canalizare reflectă
o creștere a lungimii acesteia de la 8,1
km în anul 1990, la 10,4 km în anul
2000, ajungând la 14,3 km în anul 2019

18 | Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari 2021-2027

.
Sistemul de canalizare este în prezent
învechit, cu o uzură de cel puțin 10 ani
a celor mai noi conducte și de peste
30 ani a sistemului de bază.
Prin implementarea proiectului de
modernizare a sistemului de furnizare
a apei potabile, se va îmbunătăți
automat și sistemul de evacuare al
apei uzate pentru toate gospodăriile.
Spre deosebire de sistemul de
distribuție al apei potabile, cel de
canalizare are o vechime înaintată de
peste 25 de ani.
În trecut, deversarea apelor uzate se
făcea direct în râul Jiu, pentru orașul
Rovinari. În ultimii anii a fost aprobat
un proiect de construire a unei stații
de epurare. Lucrările au început în
anul 2013, au fost sistate în anul 2014,
fiind reluate în anul 2016. Termenul de
finalizare al construcției a fost pe 31
decembrie 2020, proiectul aflându-se
în derulare la începutul anului 2021.

Infrastructura și echiparea tehnico-edilitară

Sistemul de distribuție al
gazului

Lungimea rețelelor de canalizare în orașul Rovinari și județul Gorj, în anii 2013, 2016 și 2019

Rovinari

Lungimea rețelei de distribuție a
gazelor a avut o valoare relativ
constantă în ultimii 4 ani (2015-2019)
de 23,9 km.
În ultimii 10 ani lungimea rețelei de
distribuție a gazelor a variat de la an la
an cu maxim 0,1 km, iar cantitatea
gazelor distribuite a avut modificări
semnificative. Cantitatea de gaze a
scăzut de la valori de 48.371 mii metri
cubi în anul 2007 la 3.731 mii metri cubi
în anul 2019. Scăderea a avut loc
treptat
până
în
anul
2016,
stabilizându-se mai apoi la valori în jur
de 3.700 – 3.800 mii metri cubi. Din
aceste cantități de gaze naturale un
procent de 5,38% a fost folosit pentru
uz casnic în anul 2007, în gospodării.
Începând cu anul 2016 o valoare
medie de 66,98% a început să fie
folosită pentru uzul casnic al
gospodăriilor. La nivel județean
observăm o creștere treptată a
consumului casnic. Se poate spune că
reducerea cantității de gaz metan
utilizată la nivel județean și orășenesc
este datorată scăderii cantității
folosite în industrie și a utilizării
gazelor naturale ca materie primă
pentru încălzirea locuințelor.

Gorj

2013

2016

2019

14,3

14,3

14,3

264,7

295,1

381,9
Sursa datelor: INS;

Lungimea rețelelor de distribuție de gaz în orașul Rovinari și județul Gorj, în anii 2013, 2016 și
2019
Gorj
Rovinari
2013

2016

Lungimea rețelei de
distribuție a gazelor
23.8
23,9
naturale (Km)
Consumul de gaze
11.498
3.782
naturale (mii mc)
Din care: Consumul
23,42%
66,98%
în uz casnic (%)
*estimări Addvances pe baza datelor INS;
INS;

2019

2013

2016

2019

23,9

904,1

913,9

890,1

3.731

70.630

72.271

86.705

68,16%

53,80%

52,25%

51,37%

Sursa datelor:

Lungimea sistemului de distribuție a apei în orașul Rovinari și județul Gorj, în anii 2013,
2016 și 2019
Rovinari
Gorj

2010

2015

2019

23,7

33,7

26,1

1.524,2

1.819,6

1.952,4
Sursa datelor: INS;

Serviciile publice

transport este oferită
autocar (52 locuri).

de

către

Transportul public din Rovinari este
furnizat de societatea SC Livdandor
SRL, care prestează servicii atât
locale, cât și interjudețene. Serviciile
companiei asigură legătura dintre
orașul Rovinari, localitățile învecinate
și reședința de județ, Târgu Jiu. Parcul
auto al companiei are în dotare un
autocar, un midibus și două
microbuze. Capacitatea maximă de

În prezent, primăria orașului Rovinari
are în implementare un proiect de
înființare
și
modernizare
a
transportului public local.
Serviciile de salubrizare din Rovinari
sunt oferite de către societatea SC
Apa Canal Salubritate SRL în
subordonarea Consiliului Local. În
zona blocurilor colectarea deșeurilor
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se face în punctele amplasate și
echipate
cu
euro-containere
standardizate după tipul de deșeu
colectat (biodegradabil, plastic și
metal, sticlă, hârtie și carton). În zona
de case deșeurile se colectează în
europubele
de
120l;
deșeurile
reciclabile sunt colectate o dată sau
de două ori pe lună. Deșeurile
biodegradabile din zona de blocuri
sunt colectate la o zi-două sau chiar
zilnic, iar în zona de case o dată pe
săptămână.
Siguranța și ordinea publică în orașul
Rovinari este asigurată de către
instituții publice precum Institutul
pentru Situații de Urgență Rovinari,
Poliția locală a orașului Rovinari,
Detașamentul de Pompieri Târgu-Jiu,
Serviciul Urgent de Descarcerare
Rovinari și Secția de Jandarmi
Rovinari.

În anul 2017 s-au aplicat 1.082
sancțiuni contravenționale în cazul
criminalității economico-financiare, cu
un prejudiciu recuperat de 5.013.070
lei reprezentând un procent de 82,76%
din totalul prejudiciului.
Infracțiuni sesizate în județul Gorj, în anii 2016 și 2017
Gorj
Indicatori

2016

2017

Infracțiuni sesizate - TOTAL

9.703

9.573

-economico financiare

1.154

1.144

-judiciare

5.502

5.482

-altă natură

3.047

2.947

Coeficientul de criminalitate specifică
la nivelul orașului Rovinari este ridicat,
având valoarea de 820,89. Acest
indicator
reflectă
numărul
de
infracțiuni (820,89) raportat la 100 de
locuitori.
La nivelul județului Gorj se observă
scăderea numărului de infracțiuni din
anul 2016 până în anul 2017 cu 130
infracțiuni, care corespunde unui
procent de 1,34%. Dintre categoriile
infracțiunilor, cea mai mare scădere
procentuală o înregistrează cele de
altă
natură
decât
economicofinanciare și judiciare.
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Sursa datelor: IPJ Gorj;

Diagnosticul socio-economic al orașului Rovinari

Capitolul I.3 DEMOGRAFIA

Structura
populației

și

evoluția

Conform recensământului realizat în
anul 1992, populația cu domiciliul
stabil în orașul Rovinari, la data
menționată, era de 8.522 persoane.
Această valoare ocupă un procent de
2,21% din totalul populației înregistrat
în județul Gorj în anul 1992.
Dinamica numărului persoanelor cu
domiciliul în orașul Rovinari a urmat
un trend ascendent pe o perioadă de
2 decenii, din anul 1992 până în 2011.
Creșterea
rapidă
a
efectivului
populației face ca orașul să atingă în
numai 5 ani valoarea de 10.730
persoane (la nivelul anului 1997).
Populația atinge nivelul maxim în anul
2011, când se înregistrează 13.900
persoane, creștere cu 63,1% față de
anul 1992.
Din anul 2011 a început declinul
demografic al populației până în anul

2020, efectivul populației diminuânduse cu 5,9%, până la valoarea de 13.079
persoane, trend care se păstrează
descrescător și în viitor.
În anul 2018, din totalul persoanelor
domiciliate în orașul Rovinari, se
observă că ponderea cea mai mare o
dețin persoanele active
(81%),
respectiv populația cu vârsta cuprinsă
între 15 și 64 de ani. Vârstnicii de peste
65 de ani reprezintă 4%, iar populația
tânără de până în 14 ani reprezintă 15%
din total. Această structură a
populației, cu o pondere mai mare a
tinerilor și a persoanelor de vârstă
activă, poate fi explicată prin activități
sporite de găsire a unui loc de muncă,
ce a atras resursa umană din
vecinătatea orașului Rovinari. Pe
termen lung, această pondere de
peste 80% a populației de 15-64 de ani,
poate reprezenta o amenințare de
apariție a fenomenului de îmbătrânire
demografică, în contextul în care
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sporul natural va fi unul negativ.
Evoluția soldului migrator la nivelul
orașului și a județului, înregistrează
valori negative începând cu anul 1994,
trend care continuă până în anul 2019.
Soldul migrator este diferența dintre
numărul imigranților și cel al
emigranților, raportat la 1.000 de
locuitori existenți. În ceea ce privește

Demografia

orașul Rovinari soldul migrator este
negativ sau egal cu zero. Populația
scade din cauza emigrărilor masive.
Valoarea cea mai scăzută a acestui
indicator se înregistrează la nivelul
anului 2019 când 18 din 1.000 de
locuitori au părăsit orașul.
Și în cazul județului valoarea maximă a
acestui indicator se înregistrează tot
în anul 2019, dar este de 3,50
persoane la 1.000 locuitori.

Structura populației pe
confesiuni religioase și etnii
La ultimul recensământ (din anul 2011)
distribuția pe confesiuni religioase în
orașul Rovinari includea 11 categorii, în
condițiile în care 5,42% dintre
informații nu sunt disponibile.
Din totalul populației 91,81% sunt de
religie ortodoxă, 0,96% de religie
Romano-Catolică, 0,05% reformați,
0,28% penticostali. Religia GrecoCatolică ocupă doar 0,03% din total,
cea Baptistă 0,30%, Adventistă de ziua
a șaptea 0,11%. Din totalul populației
orașului Rovinari 0,03 sunt de religie
Musulmană, 0,94% fac parte din
confesiunea Martorii lui Iehova, 0,03%
se declară fără religie, iar un procent
egal cu cel anterior sunt Atei.

Distribuția populației din orașul Rovinari,
în anul 2011, pe etnii
Romani

Maghiari

Romi

Italieni

Informație nedisponibila

94,06%

0,07%

0,45%

0,04%

5,38%
Sursa datelor: Recensământ 2011

Distribuția populației din orașul Rovinari, în anul 2011, pe confesiuni religioase
Ortodoxă

91,81%

Romano-Catolică

0,96%

Reformată
Penticostală

0,05%
0,28%

Greco-Catolică

0,03%

Baptistă

0,30%

Adventistă de ziua a șaptea

0,11%

Musulmană

0,03%
0,94%
0,03%
0,03%
5,42%

Martorii lui Iehova
Fără religie
Atei
Informație indisponibilă

Sursa datelor: Recensământ 2011

Din totalul populației 94,06% sunt
români, iar pentru 5,38% informația nu
este disponibilă. Din totalul populației,
0,45% sunt persoane de etnie rromă,
0,07% maghiară iar 0,04% sunt italieni.
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Indicatori demografici
Rata de îmbătrânire demografică are
o evoluție ascendentă atât la nivelul
județului Gorj cât și la nivelul orașului
Rovinari. Astfel, dacă în anul 2010 erau
înregistrați 118,16 vârstnici la 1.000 de
tineri, în cei 10 ani de referință (până
în anul 2020) rata a crescut cu peste
100% ajungând la 346,75 de vârstnici la
1.000 tineri. La nivelul județean, în
anul 2020 valorile sunt mult
superioare, respectiv de 1.267,17
vârstnici la 1.000 de tineri. Indicatorul
a înregistrat o creștere din anul 2010
(874,4 vârstnici la 1.000 de tineri),
care se datorează soldului migrator
negativ și a ratei natalității cu valori
scăzute.

Rata
de
demografică

dependență

este calculată prin
raportarea sumei dintre populația

tânără, cu vârsta între 0 și 14 ani și
populației cu vârsta mai mare de 65
ani, la 1.000 persoane active
(populația cu vârste între 15 și 64 ani).
În orașul Rovinari se observă o
scădere a ratei de la 277‰ la 264‰,
din 2010 până în 2015, urmată de o
creștere în 2020 până la 275‰.
Comparativ cu nivelul județean,
valorile sunt inferioare , în județul Gorj
rata de dependență având valori de
peste 400‰ în fiecare an.
Rata de dependență a tinerilor are
valori apropiate atât la nivelul
județului cât și la nivelul orașului, cu o
maximă atinsă în anul 2010 de 232,
respectiv 248 de tineri la 1.000 adulți.
Această
rată urmează un trend
descrescător, tinerii fiind din ce în ce
mai puțini, ceea ce indică o scădere a
presiunii acestora asupra populației
active.

Numărul tinerilor din oraș este în
scădere, iar asta rezultă într-o rată de
înlocuire a forței de muncă în scădere.
Această rată se calculează
prin
raportarea numărului populației tinere
cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani la o
treime din populația activă cu vârsta
de 15-64 ani. În orașul Rovinari în anul
2020 deficitul forței de muncă este
egal 387,48‰, iar la nivel județean de
397‰. Rata de înlocuire a forței de
muncă de către tinerii din Rovinari
este descendentă, în cei 10 ani
analizați (2010-2020) fiind înregistrată
o scădere de 130‰.

Mișcarea
populației

naturală

În anul 1992 populația totală a orașului
era de 8.522 de oameni, iar în anul
2019 s-a înregistrat un efectiv de
13.236 oameni.

Indicatori demografici în județul Gorj și orașul Rovinari în anii 2010, 2015 și 2020
Um=‰
Indicator

Județul Gorj

Oașul Rovinari

Explicație

2010

2015

2020

2010

2015

2020

Rata de dependență
demografică

435,13

440,98

455,70

277,45

264,28

274,97

Rata de dependență a
tinerilor

232,14

215,37

201,00

248,13

221,09

204,17

874,40

1.047,52

1.267,17

118,16

195,34

346,75

696,43

646,11

603,00

744,39

663,27

612,52

Rata de îmbătrânire
Rata de înlocuire a
forței de muncă

*calcule Addvances pe baza datelor INS;
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a

Raportarea populației dependente
(tineri și vârstnici) la 1.000
persoane aflate în vârsta de muncă
Presiunea exercitată de persoanele
tinere asupra celor adulte, în
vârstă de muncă
Raportarea populației vârstnice la
1.000 de tineri
Raportarea populației cu vârsta de
0-14 ani la o treime din populația cu
vârsta 15-64 ani
Sursa datelor: INS;

Demografia

Rata natalității a avut fluctuații
continue pe perioada anilor 1992 –
2019, valoarea maximă înregistrată
fiind de 13.26 nou născuți la 1.000
locuitori în anul 1993. Comparativ cu
nivelul județean al aceluiași an de
12,76 valoarea orașului Rovinari este
superioară. Rata natalității a avut
valori apropiate de 10‰ până în anul
2011 când a scăzut brusc la 7,63‰.
Rata mortalității are valori apropiate
de 3‰ în orașul Rovinari, excepție
făcând anul 2015 și 2019 când
indicatorul a depășit valoarea de 5‰.
Rata se observă a fi astfel
descendentă pe toată perioada. Ca o
consecință a creșterii ratei mortalității
la valoarea de 5,44%, se observă o
scădere a sporului natural în orașul
Rovinari (de la 5,67% în anul 2018 la
3,25% în 2019).
Puterea de regenerare a populației
este dată de indicatori precum rata de
nupțialitate și rata fertilității, analizate
împreună. Se observă și în acest caz
un trend descrescător atât la nivelul
județean cât și la nivel local. În
Rovinari se înregistrează o rată a
fertilității de 38,38% în anul 2018 și
29,55% în 2019, fiind la un nivel inferior
celei județene (31,25%). Deși la nivelul
județului Gorj rata de nupțialitate
rămâne constantă pentru anii 2018 și
2019,
în
orașul
Rovinari
se
înregistrează o scădere de 0,89%.
Putem spune astfel că populația nu
are putere regenerativă suficientă

Evoluția ratelor demografice în orașul Rovinari și în județul Gorj, în anii 2018 și 2019
Indicator

Rata
sporului
natural
Rata
mortalității
Rata
mortalității
infantile
Rata
de
nupțialitate
Rata
fertilității

Orașul Rovinari

Județul Gorj

2018

2019

2018

2019

5,67%

3,25%

-3,28%

-3,88%

4,70%

5,44%

11,16%

11,48%

0%

26,0%

6,0%

7,0%

7,0%

6,11%

5,96%

5,96%

38,38%

29,55%

37,14%

31,25%

Calcule: Addvances

pentru ca numărul persoanelor cu
domiciliul în orașul Rovinari să rămână
constant în urma acțiunii fenomenului
de migrare și în urma mortalității.
Principalul indicator care explică
evoluția efectivului populației este
sporul natural. În cazul orașului
Rovinari sporul natural este pozitiv în
fiecare an de după 1992, urmând un
trend general descrescător. Fluctuații
ale sporului natural sunt prezente
începând cu anul 1992; în anul 1993 în
orașul Rovinari sporul natural are
valoarea de 10,29% urmând o scădere
cu 4,8 procente până în 1995. Cea mai
mică valoare este întâlnită în anul 2019
de 3,25% iar cea mai mare în anul
1993.
Comparativ cu nivelul național și cel
județean, valorile sporului natural din
orașul Rovinari sunt superioare. După

Explicație

diferența dintre numărul de
născuți vii și numărul de decese
raportată la populația totală
raportul dintre numărul de
decedați și numărul total al
populației
numărul de decedați în vârstă
de sub un an raportat la
numărul de născuți vii
numărul de căsătorii raportat
la populația stabilă
frecvența născuților vii în
raport cu numărul femeilor de
vârstă fertilă (15-49 ani)
Sursa datelor: INS;

anul 1996 valorile sporului natural
devin negative, numărului noilor
născuți fiind mai mic în mod
semnificativ decât numărul deceselor.
Acest lucru poate explica scăderea
numărului populației și îmbătrânirea
acesteia.
Structura pe grupe de vârstă a
locuitorilor orașului Rovinari (piramida
vârstelor) este realizată pentru anul
2020 și comparată cu structura din
anul 1992 pentru a vedea cum a
evoluat populația în ultimele 3 decenii.
Se observă o diferență semnificativă a
numărului persoanelor domiciliate în
oraș, fiind mai multe persoane în
2020, predominant adulți și vârstnici.
De asemenea, există o diminuare
consistentă a tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 0 și 14 ani. În intervalul
analizat crește numeric populația cu
vârsta cuprinsă între 40 și 79 de ani.
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Valorile ridicate ale numărului de
persoane cu vârsta între 15 și 40 de ani
va explica creșterea ratei de
dependență a bătrânilor în 15 ani.

propria persoană, întemeierea unei
familii rămânând pe un loc inferior,
numărul noilor născuți fiind în
scădere.

Totodată, comparând persoanele care
aparțin grupelor de vârstă 0-14 și cele
peste 65 ani, găsim explicația pentru
creșterea ratei de îmbătrânire
demografică. Totodată, împreună cu
evoluția socială, economică și
tehnologică, femeile deși fertile, aleg
să pună în primul plan cariera și

În ceea ce privește sexul persoanelor
se observă că predomină populația de
sex feminin pentru grupele mai mari
de vârstă, în timp ce în cazul tinerilor
sunt mai multe persoane de sex
masculin. Acest lucru se poate datora
și industriei dezvoltate în zonă.
Bărbații sunt supuși riscurilor, lucrând
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în industria extractivă a cărbunilor,
astfel femeile au o speranță de viață
mai mare. Baza piramidei are tendința
de a se îngusta, de la peste 500 de
persoane de fiecare sex din categoriile
0-4 ani și 5-9 ani s-a ajuns la valori de
maxim 332 persoane pe fiecare
segment.
Baza cu tendința de îngustare
continuă, comparativ cu tendința de
creștere a vârfului, explică apariția
fenomenului
de
îmbătrânire

Demografia

demografică, scăderea puterii de
regenerare a forței de muncă și
totodată
scăderea
numărului
populației. Se observă că predomină
persoanele active, persoanele de
peste 30 de ani, ceea ce indică că
momentan există forță de muncă
pentru a susține economia locală.
Problema existentă este rata de
înlocuire a forței de muncă, aceasta
fiind diminuată odată cu scăderea
numărului de nou născuți și apariția
îmbătrânirii demografice în orașul
Rovinari.
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Capitolul I.4 ECONOMIA ȘI FORȚA DE MUNCĂ

Economia și forța de muncă

Evoluția economică
Orașul Rovinari a luat naștere pe
suprafața a foste 6 sate și devenit
oraș la data de 9 decembrie 1981.
Orașul este situat în sud-vestul
României pe cursul râului Jiu și
datorită resurselor de subsol a fost o
perioadă îndelungată de timp oraș
minier. Exploatarea în bazinul
carbonifer Rovinari a început în anul
1964, principala resursă extrasă fiind
cărbunele termogen-lignit, iar în
cantități mai mici s-au extras și resurse
precum marmură și calcar. Așadar,
principalul motor al economiei zonale
a fost, până în anii 2000, mineritul.
Odată cu închiderea carierelor,
firmele de producție care foloseau
cărbunele în proces au fost nevoite să
caute o nouă materie primă
substituentă. În momentul actual
resursele din carierele Beterega,
Cicani și Balta Unchiașului sunt
epuizate, iar suprafața pe care s-au
aflat este dată în folosință pentru alte
sectoare de activitate. Carierele Gârla
și Rovinari au fost active până de
curând, respectiv 2021.
O altă industrie dependentă de
resursele exploatate în zonă este
industria
energiei
electrice
(termocentrala Rovinari). Aceasta
este una din cele 3 centrale din
Oltenia care produc o treime dintre
resursele necesare întregii țări. CE
Oltenia este afectată de închiderea
carierelor, fiind nevoită să apeleze la

Dinamica cifrei de afaceri pe sectoare de activitate în Rovinari, în 2015 și 2019
2015

Pondere

2019

Pondere

Intermedieri financiare și asigurări

8.678.246

2,54%

11.470.909

1,72%

Activități de spectacole, culturale și
recreative
Imobiliare

12.144.173

3,55%

17.001.012

2,56%

16.765.047

4,90%

28.389.734

4,27%

Transport și depozitare

28.208.948

8,25%

38.301.411

5,76%

Activități de servicii administrative
și activități de servicii suport
Construcții

32.069.699

9,38%

47.949.546

7,21%

32.069.699

9,38%

51.439.503

7,74%

Comerț

57.731.056

16,89%

103.314.666

15,54%

Industria prelucrătoare

77.090.921

22,55%

155.990.026

23,46%

Activități profesionale, științifice și
tehnice
Alte activități si servicii

77.090.921

22,55%

211.146.287

31,75%

28.815.611

3,12%

21.394.815

7,77%

*estimări Addvances pe baza datelor MF date anuale de bilanț;
FM;

ajutorul statului pentru a-și păstra
activ procesul de producție.
De asemenea, centrala trebuie să
urmeze anumite prevederi de
restructurare pentru a continua planul

Sursa datelor:

de decarbonare național. Se așteaptă
ca industria energiei electrice să își
îmbunătățească
activitatea
în
următoarele trimestre, chiar dacă
urmează a fi închise secții din cadrul
companiei.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari 2021-2027 | 29

Calitatea solului este slabă, aflându-se
în perioada de refacere după ce a fost
exploatat și după ce ploile acide și-au
pus amprenta asupra acestuia. Drept
urmare, agricultura nu poate deveni
un domeniu de activitate important în
orașul Rovinari.
Sectorul serviciilor este slab dezvoltat
în Rovinari, spre deosebire de nivelul
județean.
Dintre diversele categorii de prestări
servicii, în orașul Rovinari se regăsesc
atelierele de reparații auto, coafură,
frizerie, reparații electronice, ș.a.
Serviciile sunt în continuă dezvoltare.
Lipsește în totalitate turismul de orice
tip, existând un singur agent
economic care oferă servicii de cazare
în oraș. Principalul motiv este lipsa
obiectivelor turistice și a activităților
culturale. Turismul poate fi dezvoltat
însă pe alte planuri, în forme precum
turismul de tranzit sau turismul de
afaceri,
odată
cu
dezvoltarea
infrastructurii și a economiei locale.

Structura economiei
La începutul anului 2021 în orașul
Rovinari erau 330 de agenți economici
în funcțiune. Aceștia se încadrează
după numărul de angajați în 4
categorii: mari, mijlocii, mici și micro.
Un procent de 90,91% din companiile
orașului se încadrează în categoria
micro. Firmele de dimensiuni mari
sunt într-un procent subunitar, de
doar 0,51%, existând un singur agent

economic în această categorie.
Categoriile de agenți economici mici și
mijlocii au valori apropiate: 2,53%,
respectiv
6,06%
din
totalul
companiilor.
O economie este considerată stabilă
atunci când există cât mai mulți agenți
economici de dimensiuni micro, mici și
mijlocii.
Raportând
numărul
total
al
companiilor de tip IMM la numărul de
locuitori putem afla gradul efectiv de
stabilitate al economiei locale, prin
densitatea IMM-urilor.
Densitatea la nivel național este de
27,30 IMM-uri la o mie de locuitori,
valoare care reflectă stabilitatea
economiei.
La nivelul județului Gorj, valoarea
acestui este de 20,76 IMM-uri la o mie
de locuitori.
Comparativ, orașul Rovinari are
valoarea de 14,88 IMM-uri la o mie de
locuitori, ceea ce reflectă o economie
instabilă, ce poate fi mai ușor afectată
de ieșirea unui agent economic din
piață.
În ceea ce privește cifra de afaceri
realizată,
0,3%
dintre
agenții
economici locali depășesc suma de
50.000.000 lei, în vreme ce agenții
economici cu cifre de afaceri de peste
10.000.000 lei cumulează un procent
de 1,21% din totalul agenților
economici din orașul Rovinari.
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În ceea ce privește sectoarele de
activitate de activitate, conform
clasificării realizate de Oficiul Național
al Registrului Comerțului, vom analiza
primele 9 cele mai dezvoltate
sectoare din oraș, în care activează cei
mai
mulți
agenți
economici:
Intermedieri financiare și asigurări;
Activități de spectacole, culturale și
recreative; Imobiliare; Transport și
depozitare; Activități
de servicii
administrative și activități de servicii
suport; Construcții; Comerț; Industria
prelucrătoare; Activități profesionale,
științifice și tehnice.
Din anul 2015 până în anul 2019
numărul agenților economici din
orașul Rovinari rămâne aproximativ
constant, iar sectoarele de activitate
care își modifică dimensiunea sunt
sectorul Activităților de spectacole,
culturale și recreative de la 7 unități cu
un procent de 2,18%, la 12 unități cu
3,64%. Acest sector, ca mărime, este

Economia și forța de muncă

pe locul 5 în clasamentul în funcție de
agenții economici activi. Pe locul 1 ca
dimensiune
regăsim
sectorul
Comerțului cu un procent de 44,24% în
anul 2019, cu 1,24% mai puțini agenți
economici decât în 2015. Următoarele
locuri sunt ocupate de sectorul
Construcțiilor cu un procent de 10,61%
în anul 2019 și 10,90% în anul 2015, iar
în sectorul Industriilor prelucrătoare se
regăsesc în anul 2019 9,39% dintre
companii. Ultima poziție este a
sectorul Intermedierilor financiare și
asigurări cu doar 1,82% în anul 2019 și
1,87% în anul 2015. Procentul agenților
economici a avut scăderi subunitare în
cazul sectoarelor Imobiliare (de la
1,25% la 1,21%), Transport și depozitare
(de la 5,30% la 5,15%), Activități de
servicii administrative și activități de
servicii suport (de la 4,05% la 3,94%) și
în cazul Activităților profesionale,
științifice și tehnice (de la 2,18% la
2,12%).
Sectoarele de activitate care dețin
monopol, ori cifra de afacere este
foarte mică ori în care există o
pondere subunitară a agenților
economici și anume Distribuția apei;
salubritate, gestionarea deșeurilor,
activități
de
decontaminare;
Agricultura; Informații și comunicații;
Alte activități și servicii; Sănătate și
asistență
socială;
Hoteluri
și
restaurante, au fost cumulate în
categoria Alte activități și servicii.
Pentru această categorie ponderea
este de 17,13% în 2015 și nesemnificativ
mai ridicată în 2019.

În ceea ce privește cifra de afaceri
ierarhia este diferită. Pe primul loc
este sectorul Activităților profesionale,
științifice și tehnice cu un procent de
31,75% din cifra de afaceri totală în
anul 2019, în creștere cu aproximativ
10 procente față de anul 2015.
Creșteri semnificative ale cifrelor de
afacerii în valoare absolută întâlnim în

sectoare
precum
Industria
prelucrătoare și comerțul. În valoare
relativă această evoluție nu este
foarte vizibilă, cauza fiind creșterea
impresionantă
a
sectorului
Activităților profesionale, științifice și
tehnice și a categoriei Alte activități și
servicii.
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De asemenea, de remarcat faptul că în
fiecare sector al economiei cifra de
afaceri s-a mărit, în decursul celor 4
ani, fapt ce confirmă faptul că
economia se află într-un proces
continuu de dezvoltare în orașul
Rovinari.
În funcție de structura cifrei de afaceri
în anul 2019 pe sectoare CAEN, in
orașul Rovinari, cel mai mare procent
din cifra de afaceri corespunde
Activităților profesionale, tehnice și
științifice cu 31,75% (din total cifra de
afaceri de 707.792.724 lei)
Industria prelucrătoare este, de
asemenea, unul dintre marii jucători
pe piața locală cu 23,46% din totalul
cifrei de afaceri înregistrată în anul
2019, respectiv 22,55% în anul 2015.
Exploatarea lignitului la dezvoltarea
activității economice se manifestă prin
asigurarea unei surse principale de
producere a energiei electrice și
termice, element esențial pentru
celelalte domenii ale economiei
naționale.
Pe locul al treilea în funcție de cifra de
afaceri realizată se află activitatea de
comerț care deține 15,54% din cifra
totală de afaceri la nivelul anului 2019,
cu 1,35% mai puțin decât în anul 2015.
Comerțul este ramura cu cei mai mulți
agenți economici, mici sau mari, ceea
ce face ca ieșirea de pe piață a unui
jucător să nu influențeze sectorul
semnificativ.
Procente apropiate ale cifrei de
afaceri înregistrează în anul 2019

sectoarele Construcții (7,74%) și
Activități de servicii administrative și
activități de servicii suport (7,21%).
Sectorul Transport și depozitare deține
un procent de 5,76% din totalul cifrei
de afaceri, fiind urmat de sectorul
Imobiliare cu 4,27%, Activități de
spectacole, culturale și recreative cu
2,56% și Intermedieri financiare și
asigurări cu 1,72%.
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În domeniul Activități, profesionale,
științifice și tehnice, activează 7 agenți
economici, în Industria prelucrătoare
31 agenți economici, iar în sectorul
Comerț un număr de 146 de companii.

Economia și forța de muncă

Cele mai fragile sectoare sunt
Activitățile profesionale, științifice și
tehnice, sectorul Imobiliarelor cu 4
agenți
economici
și
sectorul
Intermedierii financiare și asigurărilor
cu 6 agenți economici.

Forța de muncă
Forța de muncă este un factor decisiv
în economia locală. Se observă că
procentul angajaților din populația

totală a orașului Rovinari este
superior celui național și județean.
În anul 2013 în Rovinari s-a înregistrat
cel mai ridicat procent al angajaților,
respectiv 29,74% din totalul populației,
o creștere cu 4,06% față de anul 2012.
La nivelul județului Gorj se observă o
scădere a procentului de angajați de la
11,43% în 2012 la 11,15% în anul 2013,
valori inferioare atât nivelului național
cât și nivelul orașului Rovinari.

Procentul minim al angajaților la
nivelul județul Gorj este înregistrat în
anul 2015 când indicatorul atinge
valoarea de 10,96%. Până în anul 2019
se observă un trend general crescător
la nivel național ( 23,27%) și la nivel
județean (12,30% din populație ocupa
un loc de muncă), și un trend ușor
descrescător pentru orașul Rovinari
(26,34% din populație ocupa un loc de
muncă în anul 2019).
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Creșterea numărului de angajați se
poate observa și urmărind indicatorul
rata șomajului, care a înregistrat o
scădere concomitent cu creșterea
numărului de angajați. În anul 2013, an
în care este atins numărul maxim de
angajați raportați la populație, orașul
înregistrează o creștere a ratei
șomajului de la 1,51 la 1,67, cauzele
acesteia fiind îmbătrânirea populației
și gradul scăzut de înlocuire a forței de
muncă.
În ceea ce privește sectoarele în care
este concentrată cererea de forță de
muncă, acestea pot fi identificate prin
numărul mediu al angajaților per
companie. Cel mai mare număr mediu
de salariați este întâlnit în sectorul
Activităților profesionale, științifice și
tehnice atât în anul 2015, cu o valoare
de 93,43 de salariați per sector de
activitate, cât și în anul 2019 cu o
valoare de 254,6 de salariați per
sector de activitate. Al doilea domeniu
ca număr de salariați este sectorul
Imobiliarelor cu valori apropiate de 65
salariați atât în anul 2015 cât și în anul
2019. Cea mai mare scădere a
numărului de angajați este în
domeniul Sănătate și asistență socială
de la 55 de angajați în anul 2015
scăzând cu peste 50% până în anul
2019 (la 25 salariați). În perioada de
referință în orașul Rovinari numărul de
angajați crește treptat, diminuându-se
rata șomajului odată cu acesta,
aducând efecte benefice economiei
locale.

Evoluția ratei șomajului în Rovinari, în intervalul 2011-2020
-comparație cu nivelul județean și naționalAnul
2011
2013
2015
2017
2020
*estimări Addvances;
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Rovinari

Gorj

1,74
1,67
1,28
1,48
0,59

1,75
1,88
1,67
1,38
0,86

România
2,05
2,29
1,96
1,58
1,34
Sursa datelor: INS;

Economia și forța de muncă

Domeniile de interes în care continuă
să crească numărul angajaților sunt
sectoare
precum
Activități
profesionale, științifice și tehnice,
Industria prelucrătoare și Imobiliare.
Dimpotrivă, sectoarele care prezintă
interes scăzut pentru forța de muncă
locală, sau cele care și-au pierdut cel
mai mult din forța de muncă sunt
Sănătate și asistență socială, Activități
de spectacole, culturale și recreative și
Informații și comunicații.
Productivitatea
salariaților
din
economia orașului per fiecare salariat
a crescut în toate sectoarele, cu
excepția sectorului Informațiilor și
comunicațiilor unde a scăzut de la
66,57 mii lei per salariat, cât era la
nivelul anului 2015, la 55,3 mii lei per
salariat în anul 2019. Cea mai mare
creștere a productivității unui salariat
se înregistrează în sectorul Comerțului
de la valoarea de peste 50 mii lei la
95,9 mii lei în anul 2015, respectiv 151,9
mii lei în anul 2019.
De asemenea, productivități ridicate
sunt
obținute
în
Industria
prelucrătoare, cu 170,3 mii lei realizați
per salariat, în Agricultură cu 154,2 mii
lei per salariat și în Comerț cu 151,9 mii
lei per salariat. La polul opus,
productivitatea cea mai redusă se
înregistrează în domenii precum
Informații și comunicații (55,3 mii lei
per salariat), Hoteluri și restaurante
datorită lipsei turismului în zonă ( 82
mii lei per salariat ) și Intermedierile
financiare și asigurările cu o

productivitate de 88,9 mii lei per
salariat.
Productivitatea muncii crește odată
cu creșterea nivelului de pregătire și al

eficienței activității unui angajat și
concomitent cu creșterea cifrei de
afaceri a unei firme.
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afaceri din U.A.T.. Acest agent
economic deține cel mai mare număr
de angajați din oraș (866 de
persoane).

Clasamentul celor mai mari
firme
După cifra de afaceri rezultată în anul
2019 putem face un clasament al celor
mai mari companii din orașul Rovinari.
În acest top se găsesc 3 firme din
sectorul de activitate „Comerț cu
ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor”, 6
firme
din
sectorul
„Industria
prelucrătoare” și una din sectorul
„Activități profesionale, științifice și
tehnice”.

Al doilea agent economic din
clasament este societatea comercială
ENOVA AUTOMATION & SERVICES
SRL care desfășoară activități din
sectorului industriei prelucrătoare,
mai exact Fabricarea aparatelor de
distribuție și control a electricității. În
anul 2019 reușește să obțină o cifră de
afaceri de 28.737.069 lei și un profit
care reprezintă 7% din aceasta,
respectiv 2.106.980 lei, având 91 de
angajați.

În anul 2019 cea mai mare cifră de
afaceri a fost obținută de compania
MOVEOS SRL care desfășoară
Activități profesionale, științifice și
tehnice, mai precis Activități de testări
și analize tehnice. Această firmă
obține o cifră totală de 55.126.261 lei și
un profit de 4.280.888 lei care
reprezintă aproximativ 8% din cifra de

Al treilea loc în clasament este al
companiei UZITMET INDUSTRY SRL
activând în sectorul industriei
prelucrătoare. În anul 2019 a
înregistrat o cifră de afaceri de
23.938.291 lei și un profit de 3.635.652
lei. Tot în același an compania a avut

un total de 145 salariați.
Locul al 4-lea este ocupat de
societatea comercială SIRACRIS SRL
care desfășoară activități comerciale.
În anul 2019 această companie a avut
o cifră de afaceri de 16.757.795 lei și un
profit de 2.882.338 lei. Pentru a obține
aceste cifre financiare, compania a
avut 32 de salariați.
Următoarele 3 poziții și anume locul 5,
6 și 7 sunt ocupate de companii care
activează în sectorul industriei
prelucrătoare. Cea mai mare cifră de
afaceri obținută de acestea în anul
2019 este de 9.401.227 lei, obținută de
compania TREFO SRL urmată de
compania ENOVA MECHANICS SRL cu
o cifră a afacerilor de 7.347.655 lei și
compania SOCEND IND SA cu
5.784.637 lei. Societatea comercială
TREFO SRL a avut un profit de
2.658.792 lei și 44 de salariați.
Societatea
comercială
ENOVA

Clasamentul celor mai mari firme din orașul Rovinari după cifra de afaceri obținută, în anul 2019
Denumire firmă

CAEN

MOVEOS SRL

Activități profesionale, științifice și tehnice

55.156.261

4.280.888

ENOVA AUTOMATION & SERVICES SRL

Industria prelucrătoare

28.737.069

2.106.980

91

UZITMET INDUSTRY SRL

Industria prelucrătoare

23.938.291

3.635.652

145

SIRACRIS SRL
TREFO SRL

Comerț
Industria prelucrătoare

16.757.795

2.882.338

32

9.401.227

2.658.792

44

ENOVA MECHANICS SRL
SOCEND IND SA
CONLIN LUCIA SRL
VIARITVAN SRL
ENOVA ELECTRIC SRL

Industria prelucrătoare
Industria prelucrătoare
Comerț
Comerț
Industria prelucrătoare

7.347.655
5.784.637
4.639.120
3.987.963
3.956.766
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Cifra de afaceri (lei)

Profit
(lei)

Nr. salariați
866

40.895
39
507.402
73
2.167.222
8
211.055
13
20.020
12
Sursa datelor: ONRC
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MECHANICS SRL a avut un profit de
40.895 lei și 39 de salariați. Societatea
comercială SOCEND IND SA a avut un
profit de 507.402 lei și 73 de salariați.
Compania CONLIN LUCIA SRL
activează în sectorul comerțului și a
înregistrat în anul 2019 o cifră de
afaceri de 4.639.120 lei și un profit de
2.167.222 lei. Această companie deține

cel mai mare profit raportat la
numărul de angajați (8 persoane).
A 9-a poziție din clasament aparține
societății comerciale din sectorul
comerțului,
VIARITVAN
SRL.
Compania reușește în anul 2019 să
obțină o cifră de afaceri de 3.987.963
lei și un profit de 211.055 lei cu cei 13
salariați ai săi.

O ultimă poziție revine companiei
ENOVA ELECTRIC SRL care desfășoară
activități din sectorul industriei
prelucrătoare. În anul 2019 a obținut o
cifră de afaceri de 3.956.766 lei și un
profit de 20.020 lei, având 12 salariați.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari 2021-2027 | 37
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Educație și cultură

Populația școlară
În orașul Rovinari totalitatea elevilor
înscriși în unitățile de învățământ
atinge în anul 2019 valoarea de 1.678
persoane. Comparativ cu anul 1992,
când
erau 4.293 elevi, a fost
înregistrată o scădere de 60,91%
Din totalitatea elevilor, mai mult de
jumătate, 57,85%, sunt înscriși la școlile
primare și gimnaziale locale. Din
totalul de 1.679 elevi, cel mai mic
procent este ocupat de liceeni, cu o
valoare de 19,13%, în timp ce un
procent de 23,02% dintre elevi sunt în
învățământul preșcolar în anul 2019.
Din totalitatea elevilor județului Gorj
(53.585 elevi), populația școlară a
orașului Rovinari este doar 3,13%
(1.678 elevi).

profesori în anul 2015 și 114 profesori

în anul 2019. De asemenea, o scădere

Numărul elevilor a fost în continuă
scădere, atât la nivelul orașului
Rovinari, cât și la nivelul județului Gorj
și al țării. În anul 2010 la nivelul țării se
înregistrau 4.029.226 elevi ajungând în
anul 2019 să scadă cu jumătate de
milion de persoane. În județul Gorj
populația școlară scade din 2010 în
2019 cu 20.000 elevi, iar în orașul
Rovinari cu 900 elevi. Aceste scăderi
pot fi datorate fenomenului de
abandon școlar, direct sau indirect.

Cadrele didactice
Numărul cadrelor didactice în Rovinari
urmează un trend descrescător, de la
157 profesori în anul 2010 la 125
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semnificativă se înregistrează și la
nivelul județului Gorj, de la 4.409
cadre didactice în anul 2010, la doar
3.891 cadre didactice în anul 2019.

unui cadru didactic în România,
migrației populației din oraș sau a
lipsei dezvoltării sistemului de
învățământ.

După
structura
sistemului
educațional, cei mai mulți profesori
predau în învățământul primar și
gimnazial, cu un procent de 51,89%,
procent apropiat de cel al elevilor din
aceleași cicluri de învățământ. Unui
procent de 23% a elevilor îi corespund
doar 19,3% dintre profesori, situație
prezentă în învățământul preșcolar. În
învățământul liceal 29,9% dintre
profesori care predau elevilor.
Scăderea
numărului profesorilor
poate fi datorată venitului mic oferit

Pentru a evidenția calitatea sistemului
de învățământ urmărim indicatorul
evoluția numărului de elevi raportat la
un cadru didactic. Cu cât sunt mai
puțini elevi per profesor calitatea
studiilor crește. În anul 2010 în orașul
Rovinari existau 16 elevi la un
profesor, valoarea scăzând până la 14
elevi per profesor în anul 2019. Acest
indicator scade și la nivel național în
perioada de referință de la 16 elevi per
profesor, la 15 elevi per profesori.

Raportul elevi-profesori este superior
nivelului național și județean cu
valoarea de 22,6 elevi per profesor,
pentru anul 1994, an în care
indicatorul a atins valoarea maximă în
Rovinari.

Infrastructura școlară
În orașul Rovinari în anul 2000 erau 9
unități de învățământ, iar în 2005
numărul acestora era de 3. În anul
2015 a mai apărut o unitate și numărul
a rămas constant 4 până în 2019.
Astfel, în oraș există 4 unități școlare
cu personalitate juridică. Grădinița cu
program prelungit Rovinari pentru

Evoluția populației școlare și a cadrelor didactice în județul Gorj și orașul Rovinari în anii 2010, 2015 și 2020
Județul Gorj
Indicator
Populația
școlară
Profesori
Elevi/profesor

Orașul Rovinari

România
2010

2015

2019

4.029.226

3.642.632

3.526.189

2010

2015

2019

2010

2015

2019

74.595

61.182

53.585

2.525

1.960

1.678

4.409

4.296

3.891

157

125

114

252.953

237.443

234.848

14,72

15,93

15,34

15,02

16,92

14,24

*calcule Addvances pe baza datelor INS;
INS;

13,77

16,08

15,68

40 | Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari 2021-2027

Sursa datelor:

Educație și cultură

învățământul preșcolar, două școli
primare
și
gimnaziale
Școala
gimnazială numărul 1 Rovinari și
Școala gimnazială numărul 3 Rovinari.
Pentru învățământul liceal există
Colegiul
„Gheorghe
Tătărescu”
Rovinari.
Aceste
unități
de
învățământ
cumulează în jur de 70 de săli de clasă,
13 laboratoare școlare, 2 săli de
gimnastică, 6 ateliere școlare, 3
terenuri de sport și sunt dotate de
asemenea cu 158 PC-uri destinate
elevilor. Comparativ cu numărul
înregistrat la nivelul județului acestea
sunt mult inferioare, dar pentru a
observa eficiența și a putea compara
nivelele, vom analiza câți elevi sunt
repartizați per fiecare dotare anterior
menționată.
În orașul Rovinari vom întâlni
aproximativ 24 sau 25 de elevi în
fiecare sală de clasă, pe când la nivelul
județului media elevilor per sală de
clasă este de 22. Diferența dintre
nivele este relativ mică,
nivelul
orașului fiind apropiat de numărul
maxim ce poate fi repartizat într-o
sală de clasă ca spațiu dar și ca
eficiență a studiilor.
În ceea ce privește numărul de
laboratoare, numărul de elevi
repartizați pe fiecare laborator în
orașul Rovinari este de 131, iar în
județul Gorj de 136 elevi, valori
apropiate, și care depășesc cu mult
infrastructura
existentă.
O
discrepanță mare se observă în cazul

sălilor de gimnastică unde în Rovinari
sunt repartizați 24 elevi per sală și în
județ 623 de elevi per sală de
gimnastică. Aceste valori extreme se
datorează lipsei sălilor de gimnastică
din multe unități școlare de la nivelul
județului, mai ales din mediul rural.
În județul Gorj sunt câte 542 elevi per
atelier, iar în Rovinari 284 de elevi per
atelier. Terenurile de sport sunt de
asemenea puține, câte unul per
fiecare unitate de învățământ, oricare
ar fi capacitatea acesteia. La nivelul
orașului Rovinari întâlnim 559
elevi/teren de sport în comparație cu
județul Gorj unde sunt 419 elevi/ teren
de sport.
În cazul PC-urilor în orașul Rovinari
sunt câte 20 de elevi per calculator iar
în județ sunt câte 14 elevi la calculator.

Evoluția tehnologiei aduce nevoia
acesteia în fiecare domeniu din viața
populației, de aceea prezența
tehnologiei în sistemul educațional
este primordială.
Aceste diferențe de raportare a
elevilor per dotare (13 la nivel de
județ/elev și 20 la nivel de oraș/elev)
arată gradul de dezvoltare al școlilor
din regiunea analizată. Acest grad de
dotare necesită o dezvoltare continuă
pentru
a
îmbunătăți
calitatea
învățământului.

Biblioteci
Orașul Rovinari dispune de o
bibliotecă orășenească în interiorul
casei de cultură înființată în anul 1982.
De asemenea, fiecare unitate de
învățământ primar, gimnazial și liceal,
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dispune de o bibliotecă școlară pentru
elevii înscriși. Astfel din totalul de 4
biblioteci una este cea orășenească și
3 sunt biblioteci școlare.
În cadrul bibliotecilor din oraș, în anul
2019, lucrau 4 persoane responsabile
de circa 55.693 volume disponibile
cititorilor, câte un angajat în fiecare
unitate de acest tip.
Interesul localnicilor din orașul
Rovinari pentru citit s-a înjumătățit în
ultimii 8 ani, astfel că de la 2.071
cititori în anul 2011, numărul acestora
a ajuns la 1.105 în anul 2019. Valoarea
minimă înregistrată în acești 9 ani a
fost în anul 2018, când s-au înregistrat
1.013 cititori.
Numărul volumelor disponibile a
crescut cu aproximativ 1.000 volume
în ultimii 9 ani, însă acest lucru nu a
motivat populația să continue să
citească. Trendul numărului de cititori
este opus celui numărului de volume
de cărți disponibile.

Cultura
Orașul Rovinari este un oraș tânăr
fiind format în 1981, de aceea nu are o
tradiție culturală bogată, putând fi
menționată ca monument istoric
biserica de lemn „Sfântul Ioan
Botezătorul”, care datează din anul
1800. Biserica a fost restaurată în 1936
de către prim-ministrul Gheorghe
Tătărescu care era originar din zonă.
În 1985 bisericii i s-a făcut soclu din
ciment, iar acoperișul a fost refăcut
din șindrilă. Construită inițial în satul
Roșia, odată cu urbanizarea a fost
inclusă în perimetrul orașului, în
prezent fiind înconjurată de blocuri.
Dintre personalitățile originare din
zona, putem menționa fostul primministru Gheorghe Tătărescu care a
avut primul mandat între anii 1934 1937 și pe al doilea între 1939 – 1940.
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Teodor D. Costescu a fost om politic,
dar și profesor, membru de onoare al
Academiei Române, născut în Rovinari
în 30 martie 1964.
O altă personalitate originară din
Rovinari este cântăreața Maria
Mirabela Cismaru născută în 12 martie
1995.
Primăria orașului Rovinari organizează
anual o serie de evenimente culturale;
pe lângă cele de interes național
precum ziua unirii, ziua României, ziua
drapelului, sărbătorile sezoniere de
iarnă ori toamnă sunt câteva care se
fac remarcate prin tematica locului.
Evenimente specifice locului sunt
Brâncușiana, sărbătorind renumitul
sculptor care este originar din județul
Gorj sau Ziua Olteniei, ziua regiunii
etnografice din care face parte
județul. De asemenea, orașul își
serbează ziua la jumătatea lunii iunie .

Educație și cultură

Evenimentele culturale în decursul unui an
Perioada evenimentului
19 februarie

Tip eveniment
Brâncușiana – 145 de ani de la nașterea
sculptorului

Primăria Orașului Rovinari

21 martie

Ziua Olteniei

Primăria Orașului Rovinari

28 mai

Bicentenar Tudor Vladimirescu

Primăria Orașului Rovinari

24 iunie

Ziua Universală a Iei
Simpozion – „Valori istorice și literar-artistice
gorjene”

Primăria Orașului Rovinari

Medalion Tudor Arghezi
„Eroina de la Jiu” – 105 ani de la luptele de la
Podul Jiului

Primăria Orașului Rovinari

Jumătatea lunii iunie

Zilele Orașului Rovinari

Primăria Orașului Rovinari

Jumătatea lunii august

Festivalul Berii

6 iulie
14 iulie
14 octombrie

Organizator

Primăria Orașului Rovinari

Primăria Orașului Rovinari
Primăria Orașului Rovinari
Sursa datelor: Primăria orașului Rovinari
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Capitolul I.6 SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

Sănătate și protecție socială

Infrastructura sanitară
Orașul Rovinari fiind un oraș tânăr, cu
o suprafață de dimensiuni scăzute,
odată cu dezvoltarea orașului a
devenit o prioritate infrastructura
sanitară, pentru a facilita accesul
rezidenților la serviciile medicale.
Unitățile sanitare pot fi publice,
administrate de stat sau private. Cel
mai dezvoltat la momentul actual este
domeniul sanitar public, unitățile
private începând să apară după anul
2003.
La nivelul local, locuitorii dispun de
Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan”.
Spitalul a fost dat în folosință în anul
1989 cu o capacitate de 250 paturi. În
anul
2019
numărul
paturilor
disponibile a scăzut la jumătate (121).
Această unitate care tratează
afecțiuni cu grad mic și mediu de
complexitate deservește populației
din Rovinari si localităților apropiate

pe o rază de 25-30 km.
În prezent infrastructura sectorului
sanitar este următoarea:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 spital public
1 ambulatoriu
2 cabinete medicale școlare
8 cabinete medicină de
familie private
4 cabinete stomatologice
private
11 cabinete medicale de
specialitate private
1 farmacie publică
6 farmacii private
3 laboratoare medicale
publice și unul privat
4 alte tipuri de cabinete
medicale.

În Rovinari din anul 2010 până în anul
2019 a rămas constant numărul
spitalelor (1 spital) și al cabinetelor de
medicină de familie (8 cabinete). În
anul 2010 s-au deschis 2 cabinete
stomatologice, iar numărul farmaciilor

s-a majorat de la 4 farmacii în anul
2010, la 7 farmacii în anul 2019.
Dispensarele au dispărut din oraș în
anul 2019, rămânând doar 4 în tot
județul.
Un alt indicator care descrie
disponibilitatea sistemului sanitar din
Rovinari este numărul de paturi
raportate la 10.000 locuitori. În anul
1995 populația era în creștere în oraș,
spitalul era deschis recent, cu circa 6
ani în urmă și se înregistrează numărul
maxim de paturi, de 175,97 la 10 mii de
locuitori. În același an în județul Gorj,
la 10 mii de persoane erau atribuite
81,55 de paturi. Valoarea acestui
indicator s-a menținut superioară în
oraș în ultimii 24 de ani.
Cel mai mare deficit al paturilor
disponibile în unitățile sanitare este
înregistrat în anul 2007 când în
Rovinari erau doar 75,82 de paturi la
10 mii de oameni și în județ 56,69.
După anul 2007 valorile urmează un
trend constant, până în 2019 cu o
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valoare în jur de 90 de paturi la 10 mii
de persoane în Rovinari, iar în județul
Gorj valoarea se află în jur de 60 de
paturi la 10 mii de oameni.
Spitalul orășenesc a trecut printru-un
proces de reabilitare și modernizare în
perioada 2013 – 2015, în prezent starea
acestuia fiind bună. De asemenea,
ambulatoriul integrat al acestuia a
fost modernizat cu noi echipamente
pentru a facilita tratarea pacienților.
Luând în considerare numărul scăzut
al unităților sanitare și numărul
crescut al pacienților, problema apare
când vine vorba de existența
resurselor pentru a face față
solicitărilor populației.
În anul 2019, raportat la 100.000
locuitori observăm că atât la nivel
județean cât și la nivel local nu era
disponibil nici măcar un spital.
Valoarea spitalelor per 100.000
locuitori era de 0,22 spitale în Gorj, iar
în Rovinari de 0,76 spitale. Factorul de
influență al acestui indicator este
numărul
rezidenților,
numărul
spitalelor fiind constant în ultimii 5 ani.
De asemenea, fiecare 6 cabinete de
medicină de familie trebuie să
servească nevoilor a 100.000 oameni
în orașul Rovinari, comparativ cu doar
5,46 cabinete la nivelul județului Gorj.
În ceea ce privește farmaciile, la
100.000 persoane sunt disponibile
5,29, respectiv 2,6 farmacii, iar din
punct de vedere al cabinetelor
școlare, sunt 1,51 respectiv 0,5
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cabinete școlare la 100.000 de
persoane. Toate aceste valori
înregistrate
în
Rovinari
sunt
superioare nivelului județean, situația
fiind diferită doar în cazul cabinetelor
stomatologice.
În
oraș
sunt
disponibile
3,02
cabinete
stomatologice la 100.000 locuitori,
valoare inferioară nivelului județean,
de 4,99 cabinete stomatologice la
100.000 persoane.

Personal sanitar în județul Gorj și orașul Rovinari în anii 2010, 2015 și 2020
Județul Gorj
Personal sanitar
Medici

2010

2015

Oașul Rovinari
2019

2010

2015

2019

658

729

807

121

35

48

Stomatologi

121

166

178

2

2

4

Farmaciști

133

162

263

4

7

7

2.092

2.046

2.450

88

103

125

Personal sanitar mediu

*calcule Addvances pe baza datelor INS;

Sursa datelor: INS;

Personalul medico-sanitar
Unitățile sanitarei în județul Gorj și orașul Rovinari în anii 2010, 2015 și 2019

Un alt factor important care susține și
formează întregul sistem medical este
personalul angajat în unitățile
disponibile. Persoanele instruite în
domeniul sanitar tind să rămână în
orașe mai dezvoltate sau să migreze
către acestea datorită facilităților pe
care le oferă. Însă, după ultimele
modernizări
ale
spitalului
și
ambulatoriului integrat, personalul
este mai motivat să rămână în oraș.
Trendul pe care îl urmărește numărul
de persoane angajate în domeniu este
crescător, excepție făcând cazul
medicilor din orașul Rovinari care
înregistrează o scădere bruscă între
2010 și 2015 de la 121 la 35 de medici.
Ulterior din 2015 până în 2019 numărul
crește la 48 de medici, perioadă ce
coincide cu modernizarea spitalului.
Numărul
farmaciștilor
și
al
stomatologilor din județ este în
creștere alertă ajungând de la 121 la
178 stomatologi, respectiv de la 133 la

Județul Gorj
Unitate sanitară

2010

Spitale
Dispensare

2015

Oașul Rovinari
2019

2010

2015

2019

7

8

8

1

1

1

4

4

4

0

0

0

Cabinete medicale școlare

14

12

18

1

1

2

Cabinete Medicină de familie

213

209

195

8

8

8

Cabinete stomatologice

178

159

119

2

2

4

Farmacii

100

106

93

4

6

7

*calcule Addvances pe baza datelor INS;

263 de farmaciști. În Rovinari, în anul
2019 erau 4 stomatologi și 7
farmaciști.
Cei mai numeroși din sistemul medical
sunt din personalul sanitar mediu care
pot activa în spitale, policlinici,
cabinete. În județul Gorj în anul 2019
erau 2.450 persoane din personalul
sanitar mediu și în Rovinari 125.
Raportat la numărul populației în anul
2019 erau 36,26 medici per 10.000
persoane în orașul Rovinari și 22,6 la

Sursa datelor: INS;

nivelul întregului județ. De asemenea
valoarea mai ridicată în oraș este
înregistrată în rândul personalului
sanitar mediu cu 94,44 persoane la 10
mii de locuitori pe când în județ sunt
68,62 persoane la 10 mii de locuitori.
Valori superioare sunt întâlnite în
rândul stomatologilor cu 4,99
stomatologi la 10 mii de persoane la
nivel județean, iar la nivel local sunt
3,02 stomatologi la 10 mii de
persoane.
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Farmaciștii sunt 7,37 la 10 mii de
locuitori la nivelul județului și 5,29 la
10 mii de locuitori la nivelul orașului
Rovinari, în anul 2019.

Protecția socială
Forța de muncă disponibilă în orașul
Rovinari înregistrează un trend
descrescător începând cu anul 1997.
Numărul persoanelor angajate a
crescut apoi până în 2002 la 10.899

continuând descrescător până în 2019,
la valoarea de 6.298. Populația
orașului până în 1997 a fost inferioară
numărului de salariați, ca urmare
persoanele angajate în orașul Rovinari
făceau naveta din zonele apropiate
pentru a susține economia locală și a
acoperi cererile de forță de muncă.
Populația, deși a continuat să crească
după 1997, numărul angajaților a
scăzut sub numărul populației,
valoarea minimă fiind atinsă în anul
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2015, când a fost de 5.622 persoane
salariate. Linia trendului tinde a se fi
stabilizat în ultimii ani, valorile
aflându-se în jur de 6.000 persoane
din 13.000 locuitori.
Rata șomajului este în legătură directă
cu populația activă și numărul
salariaților. Dacă numărul salariaților
este în descreștere, este așteptată
creșterea ratei. Rata șomajului din
orașul Rovinari se plasează la valori
inferioare nivelului județean și celui

Sănătate și protecție socială

național, singurul an în care are o
valoare superioară ambelor nivele
fiind 2016, cu valoarea de 1,98% iar
valoarea cea mai mică din oraș a fost
obținută în anul 2019 de doar 0,42%.
Aspectul pozitiv în evoluția ratei
șomajului este faptul că din 2011 până
în prezent trendul a fost descrescător.
Din populația României, a județului

Gorj și chiar a Rovinariului din ce în ce
mai
puține
persoane
sunt
disponibilizate sau inactive.
În orașul Rovinari există un singur
centru de asistență socială pentru
copii ai sistemului de protecție socială.
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Gorj își are sediul

într-un bloc de apartamente cu o
capacitate de 25 de copii, cu toate
locurile ocupate în prezent. Acest
sediu va fi modernizat prin
intermediul unui proiect de reabilitare
și modernizare al sistemului de
încălzire.
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Capitolul I.7 MEDIUL

Mediu

Condiții
climatice

geologice

și

Orașul Rovinari este localizat la
întâlnirea Subcarpaților Getici cu
Piemontul Getic, pe cursul râului Jiu.
Zona s-a format datorită erodării
râului, fiind la o altitudine medie de
150 m. Zona descrisă este de altfel cel
mai mare bazin carbonifer, de aceea
principala activitate a localnicilor a
fost extracția de cărbune din trecut și
până în prezent.
Clima României este temperat
continentală, în zona județului Gorj
întâlnindu-se de altfel și influențe submediteraneene
sau
oceanice
favorizate de zona de depresiune și de
masele de aer cald sud-vestice.
Temperatura medie în lunile de vară
depășește 20 de grade Celsius, fiind
cuprinsă între 20 și 25 de grade
Celsius.
Pe
perioada
iernii
temperaturile variază în jurul valorii de
zero grade Celsius.
În zona județului Gorj vânturile care se
întâlnesc sunt vânturile rumbas cu o
viteză maximă de 8 m/s.
Precipitațiile
medii
în
zona
depresionară sunt de 750 mm/an,
categorie în care se încadrează și
orașul Rovinari. Valorile maxime ale
precipitațiilor se întâlnesc în luna iunie
cu 1.000 mm/an și valoriler minime se
întâlnesc în luna ianuarie de 600
mm/an.

de

poluări accidentale ale râului Jiu care
uneori
depășește
valoarea
substanțelor organice admise.

Fiind un oraș cu sectorul industriilor
dezvoltate și de asemenea un oraș
minier, poluarea este un subiect care
trebuie atent urmărit pentru a oferi
populației un grad al calității vieții mai
ridicat. Complementar, pe lângă
influențele majore precizate anterior,
poluarea
se
realizează
prin
depozitarea deșeurilor, revărsarea
apelor uzate fără epurare, noxele
mașinilor care se află în tranzit pe
șoseaua europeana E79 și emisiile din
gospodării.

Platformele
neconforme
de
depozitare a deșeurilor menajere pot
polua atât apele de suprafață, cât și
cele
subterane
prin
încărcare
biologică, dar și compuși azotici.

Din cauza existenței industriei
miniere, zona prezintă risc de poluare
atmosferică ridicat, prin depășirea
constantă a normelor standardizate
ale indicatorilor de calitate a mediului.

Calitatea apelor

Calitatea
mediu

factorilor

Poluarea solului are loc din cauza
depozitării necontrolate a deșeurilor,
colectarea apelor uzate neepurate,
prin pierderile cauzate de industria
energetică, dar și prin defrișarea,
decopertarea și exploatarea solului
necesar industriei miniere.

Poluarea apei subterane are loc prin
surse punctiforme și surse difuze. Prin
surse punctiforme facem referire la
poluarea prin gospodării, industria
metalurgică, a construcției de mașini,
a construcției de locuințe, zootehnie
și poluare alimentară, aceasta fiind
cea mai mare sursă de poluare a apei.
Prin surse difuze facem referire la
agricultură,
prin
utilizarea
fertilizatorilor și a pesticidelor și prin
consumul materiilor prime din
industria extractivă.

Alimentarea cu apă și epurarea apelor
uzate în Rovinari este realizată de
către societatea comercială Apa Canal
Salubritate SRL. Apa furnizată
populației provine din 2 surse diferite,
una subterană și alta de suprafață.
Rețeaua de apă subterană cuprinde 13
foraje de mare adâncime dintre care 4
sunt concesionate, restul fiind
dezafectate sau conservate. Sursa de
apă de adâncime a orașului Rovinari
este conducta Izvarna, din care se
alimentează și municipiul Craiova.
Malul drept al râului Jiu conține
amplasamentul a 10 foraje front 160 m
adâncime pentru alimentarea cu apă a
orașului.

Apele de suprafață ajung să fie
poluate prin deversările de ape uzate,
neepurate corespunzător, dar și prin

În pânza freatică din care se extrage
apa subterană se găsesc concentrații
mari de sulfați datorate exploatării de
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lignit. De asemenea, apa distribuită în
rețea are un indice al amoniului care
nu corespunde normelor de mediu.
Sursa subterană este sursa de rezervă
pentru oraș. Ceilalți indicatori ai
calității apei culoare, gust, miros, pH,
nitrați, clor rezidual, bacterii, nitriți au
fost în parametrii normali.
Sursa subterană de apă potabilă, este
afectată de agricultura locului.
Principalii compuși chimici găsiți pe
teritoriul din Rovinari sunt nitriții.
Orașul fiind amplasat pe cursul râului
Jiu este afectat de procesul de
urbanizare. Pentru o perioadă lungă
de timp, apele uzate care au fost
colectate prin rețeaua de canalizare a
orașului, au fost revărsate în râul Jiu
fără a fi tratate anterior. Acest lucru a
afectat starea apei, situația fiind greu
de remediat. Pentru a evita poluarea
continuă a Jiului, primăria are un
proiect de construcție a stației de
epurare a apelor uzate.
Pe lângă sistemul de canalizare al
orașului, extracția de cărbune și
activitatea termocentralei își pun
amprenta în mod negativ asupra
calității apei râului. Termocentrala
Rovinari folosește apa pentru sistemul
de răcire, ceea ce face ca apa să își
crească temperatura și ajunge înapoi
în râu fără a fi tratată, poluată cu
cenușă, zgură și chiar produse
petroliere. Prin urmare, apa utlizată
pentru răcire ajunge înapoi în râu
având o temperatură mai ridicată.

În apropierea orașului Rovinari există
3 lacuri, lacul Beterega, lacul Cristal și
bazinul de acumulare Rovinari. Lacul
Beterega este cel mai mare din cele 3,
format în timp și folosit ca groapă
pentru cenușa pentru Complexul
Energetic Rovinari. Ulterior, pentru a
evita poluarea orașului, s-a aruncat
steril în apa acestuia. Acum, deși este
o apă poluată, există pește sălbatic,
iar lacul este o atracție pentru
pasionații de pescuit. Lacul Cristal este
cel mai mic, folosit de asemenea
pentru pescuit.
Lacul de acumulare nepermanent
Rovinari este format pe cursul râului
Jiu și servește ca rezervă de apă
pentru
Termocentrala
Rovinari,
construită pentru a feri de inundație
terenurile agricole și cele folosite
pentru
exploatarea
resurselor
subterane. Pe lângă Jiu, lacul de
acumulare captează apă din afluenți
precum Tismana, Bistrița, Jaleșul,
Șușița și Amaradia.

Calitatea solurilor
Zona Gorjului se caracterizează prin
depuneri geologice din perioada
dacianului. Zona era un lac care la
sfârșitul dacianului s-a transformat
într-o mlaștină cu turbării și păduri de
mlaștini, care prin trecerea timpului sau transformat în depozite de lignit.
Acest lucru determinat începerea
exploatării de cărbune termogenlignit, în anul 1964.
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În județul Gorj se întâlnesc mai multe
tipuri de soluri în funcție de
componența și de productivitatea
acestora. Solul care predomină
datorită zonei geografice și a climei
este argiluvisolul. Acesta are un grad
de fertilitate moderat, putând fi
folosit în agricultură sau silvicultură.
Poluarea în zonă este accentuată
făcând ca fertilitatea solului să scadă
semnificativ, pretându-se mai bine
pentru silvicultură decât pentru
agricultură.
Deși solul are o fertilitate medie,
subsolul este bogat în resurse
(cărbune, petrol, gaze naturale).
Teritoriul din zona orașului Rovinari a
fost folosit preponderent pentru
activitatea de minerit, fapt pentru
care încă există cariere dezafectate.
Aceste exploatări de cărbune au
împiedicat agricultura în a se dezvolta
prin lipsa de spațiu suficient. Deși o
bună parte din suprafața pe care se
aflau carierele a fost dată spre
folosință, preponderent în agricultură,
calitatea solului lasă de dorit.
Zona furnizează și însemnate cantități
de produse de balastieră rezultate din
procesul de decopertare a cărbunelui.
Un alt factor care participă la
diminuarea calității solului este legat
de termocentrala Rovinari. Emisiile
produse de aceasta, și anume
pulberile sedimentabile alături cu cele
de la termocentrala Turceni, afectează
o suprafață destul de mare la nivelul
întregului județ Gorj.

Mediu

Calitatea aerului
Problematica aerului și a calității
acestuia este majoră în oraș, fiind
nevoie de o îmbunătățire. În Rovinari
există o stație de monitorizare de tip
industrial a calității aerului care
măsoară valorile poluanților principali
din componența aerului din zona
urbană. Parametrii monitorizați sunt
O3, CO, NOx, SO2, As, Cd, Ni, Pb și
PM10. Pe lângă compușii poluanți se
înregistrează valorile precipitațiilor,

presiunea aerului, temperatura în aer
și umiditatea relativă. Toți factorii, fie
ei poluanți sau nu, contribuie la
calitatea efectivă a aerului.

maximă de 53,54 µg/m³ în 2019,
scăzând brusc în 2020 la doar 25,91
µg/m³. Pragul maxim admis pe
teritoriul României este de 120 µg/m³.

Ozonul (O3) este un gaz înecăcios,
foarte reactiv la nivelul stratosferei
care oferă protecție împotriva
radiațiilor UV. La nivelul solului, într-o
concentrație mare poate afecta
vegetația,
afectează
sănătatea
populației la sistemul respirator și irită
ochii. În Rovinari concentrația medie
anuală a avut un trend crescător cu o

Monoxidul de carbon (CO) este un
gaz produs prin arderea incompletă a
combustibililor fosili, produs de
emisiile din trafic, rafinarea petrolului,
producerea oțelului sau cauze
naturale precum arderea pădurilor ori
descărcări electrice. O concentrație
crescută poate dăuna sistemului
respirator și a celui cardiovascular, la
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valori de peste 100 mg/m³ devenind
letal. Pragul maxim permis este de 10
mg/m³ sau 1.000 µg/m³., sănătatea
cetățenilor fiind în pericol la o valoare
mai mare. Acest compus al aerului nu
depășește pragul și nu atinge nici
jumătatea valorii acestuia pe teritoriul
orașului Rovinari în ultimii 5 ani.
Oxizii de azot (NOx) sunt gaze
formate în primul rând în trafic, dar și
în activități industriale sau în
producerea a energiei electrice, care
favorizează crearea smogului. Oxizii
de azot afectează calitatea atât a
aerului, cât și a apei și solurilor. Pragul
maxim anual admis pe teritoriul țării
pentru
menținerea
sănătății
populației este de 40 µg/m³. După
cum se observă în orașul Rovinari
valoarea medie anuală din 2016 a
depășit cu 8,07 µg/m³ valoarea
maximă admisă pe teritoriul țării
noastre. Această situație a fost
remediată în următorul an, ajungând
la 26,36 µg/m³, trendul fiind
descrescător până în 2020 când
ajunge la valoarea de 20,9 µg/m³.
Dioxidul de sulf (SO2) este produs de
sistemele de încălzire, centralele
termoelectrice, procese industriale
sau într-o mai mică măsură de emisiile
motoarelor diesel. Acest gaz poate
afecta sănătatea sistemului respirator
al populației în concentrații mari sau la
o
expunere
îndelungată.
De
asemenea,
dioxidul
de
sulf
accentuează efectele ozonului. În
natură este prezent efectul de
erodare al pietrelor, al vopselii și

corodează metalele. Prin producerea
de ploi acide cu această substanță
sunt afectate plantele, distrugând
culturi. În orașul Rovinari acest gaz nu
depășește limitele admise.
Particulele în suspensie (PM10) sunt
particule foarte fine și picături de
lichid care pătrund în plămâni
provocând inflamații și intoxicări.
Poluarea
excesivă
înrăutățește
simptomele astmului, provoacă dureri
în piept și dificultăți respiratorii.
Expunerea îndelungată poate provoca
cancer sau chiar moarte prematură.
Aceste particule sunt produse pe cale
naturală de polen, erupții vulcanice
sau artificial de activitatea industrială,
sistemele de încălzire sau chiar
pneurile mașinilor. Valoarea anuală
maximă admisă în România este de 40
µg/m³. Valorile nu au depășit în niciun
an acest prag, media concentrației
fiind 32,48 µg/m³. Valorile sunt totuși
apropiate de prag, ceea ce indică o
poluare mare a aerului cu PM10.
După cum se observă, din anul 2019
până în 2020 fiecare concentrația a
scăzut, iar în cazul particulelor în
suspensie și al ozonului, scăderea a
fost bruscă. Acest lucru se datorează
măsurilor extreme impuse de
pandemia actuală.
De asemenea, se observă că
majoritatea poluanților au valori
apropiate de pragul admis. Particulele
în suspensie sunt în concentrație
destul de mare, aerul din Rovinari fiind
greu de respirat, sănătatea localnicilor
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putând fi afectată dacă se vor păstra
valorile
ridicate
pe
perioadă
îndelungată. Valoarea monoxidului de
carbon a crescut, fiind apropiată de
jumătatea pragului admis. Pentru a nu
deveni un pericol creșterea ar trebui
să se oprească cel mult la valorile
actuale. Sistemul respirator al
rovinărenilor este afectat și de
concentrația actuală a monoxidului.
Trendul a fost crescător din anul 2015
când valoarea era de 194,47 µg/m³
până în anul 2019 când a ajuns la
valoarea maximă de 431,15 µg/m³.
Valoarea ozonului și a dioxidului de
carbon se află la valori mici
comparativ cu celelalte, efectul
asupra sănătății fiind scăzut.
Valoarea poluantului care depășește
pragul maxim este cel al oxizilor de
azot. Acest lucru se poare datora
traficului de pe șoseaua europeană
E79 și a activității industriale specifice
zonei.
Acest poluant a contribuit la scăderea
fertilității solului și a poluării râului din
apropiere. Populația poate fi afectată
la nivelul sistemului respirator prin
dificultăți de respirație, iritații are
căilor respiratorii sau chiar distrugerea
țesutului pulmonar.

Gestionarea deșeurilor
Pe teritoriul orașului Rovinari există 2
furnizori de servicii de transport și
colectare a deșeurilor după tipul
acestuia. SC Apă Canal Salubritate SRL

Mediu

se ocupă de colectarea și transportul
deșeurilor
menajere,
reciclabile,
deșeuri din parcuri și grădini, din piețe
și deșeurile stradale. Pe lângă
colectare și transport se ocupă și de
sortarea lor, prelucrarea deșeurilor
colectate selectiv și operează stația de
transfer din oraș.
Cel de-al doilea furnizor este Solivet
Concept SRL care se ocupă de
colectarea,
transportul
și
neutralizarea deșeurilor din anumite
categorii. Printre deșeurile colectate
de aceștia se regăsesc: azbest, deșeuri
din construcții, acumulatori, deșeuri
veterinare, ulei alimentar uzat, deșeuri
petroliere,
industriale,
medicale,
electronice, periculoase și alimente
expirate.

Riscurile
antropice

naturale

și

Riscurile naturale prezente în orașul
Rovinari sunt restrânse datorită
reliefului zonei. Pe cursul râului Jiu
există riscul de inundație, acesta
traversând orașul dintr-un capăt în
celălalt. Pentru a evita un asemenea
scenariu a fost creat lacul de
acumulare Rovinari.
Orașul Rovinari este înconjurat de
podișul Getic și Subcarpații Getici,
zone cu activitate seismică,un
cutremur fiind iminent.
Un alt tip de risc natural prezent în
Rovinari este de incendiu forestier.

minieră din zonă. Din cauza
termocentralei Rovinari, aerul este de
o calitate slabă, punând în pericol
cetățenii. De asemenea, depozitele de
zgură și cenușă sunt un pericol pentru
mediul înconjurător, la fel ca și emisiile
care rezultă din arderea cărbunelui.
Prin decarbonarea procesului se
urmărește
reducerea
impactului
asupra naturii și sănătății umane.
Mineritul a fost pentru o perioadă de
timp un factor care avea efecte
negative asupra apei subteran și a
apei de suprafață. Riscul legat de
cariere a scăzut datorită reducerii
activității acestora, urmate de
închiderea unităților.

Riscurile tehnologice sunt legate de
activitatea industrială și exploatarea
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Capitolul I.8 CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ

Capacitatea administrativă

Administrația publică
Administrația publică locală a orașului
Rovinari este formată din Consiliul
Local și primarul orașului. Aceștia sunt
aleși de popor prin vot pentru a intra
în funcție pe o perioadă de 4 ani,
însemnând un mandat.
Consiliul

Local

este

autoritatea

deliberativă a orașului care ia hotărâri
pentru
rezolvarea
problemelor
publice
locale
sau
pentru
îmbunătățirea traiului locuitorilor prin
modernizarea
instituțiilor
și
a
infrastructurii. În Rovinari această
autoritate este formată din 17
consilieri împărțiți pe 3 comisii de
specialitate: „Comisia pentru activități
economico-financiare”,
„Comisia
pentru amenajarea teritoriului și

urbanism,
agricultura,
protecția
mediului și turism” și „Comisia juridică
și de disciplină, activități socialculturale, culte, învățământ, sănătate
și familie, muncă și protecție socială”.
Primăria este instituția cu putere
executivă
care
implementează
deciziile luate de către Consiliul Local
. Această instituție este formată din
primar, viceprimar și secretar.
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Primarul este autoritatea care
relaționează cu instituțiile statului,
persoanele fizice sau juridice, atât
române cât și străine. De asemenea,
primarul
reprezintă
unitatea
orășenească în domeniul juridic și are
dreptul de semnătură pentru a aproba
proiectele locale, alături de secretar.
Viceprimarul
este
subordonatul
primarului care, în anumite cazuri,
este înlocuitorul său și îi preia
îndatoririle acestuia.
Secretarul și administratorul public
este o persoană cu studii superioare,
funcționar public și apolitic care se
ocupă de toate actele din instituție.

Veniturile
locale

și

cheltuielile

Pentru implementarea proiectelor
locale de dezvoltare urbană este
repartizat un buget specific, la final
realizându-se
bilanțul
resurselor
bănești utilizate și primite. La finele
anului 2020 remarcăm că veniturile au
fost de 46.335 mii lei, cu 31,48% mai
mult decât la finele anului 2019 (31.749
mii lei). În anul 2021 se propune un
buget de 47.801 de mii lei, cu 3,07%
mai mult decât în anul precedent.

Veniturile și cheltuielile realizate de primăria Rovinari, în perioada 2019- 2024*

Venituri totale
(mii lei)
Venituri proprii
(mii lei)
Cheltuieli totale
(mii lei)

2019

2020

2021*

2022*

2023*

2024*

31.749

46.335

47.801

49.677

51.979

54.291

20.390

27.560

28.755

30.020

31.576

33.121

33.424

45.062

47.801

49.677

62.979

54.291

Sursa datelor: Primăria orașului Rovinari

sunt egale cu veniturile și sunt mai
mari decât în 2020 cu 5,73%.
După estimările făcute de primăria
orașului Rovinari, în următorii 3 ani se
așteaptă o creștere a veniturilor
anuale în medie cu 4,15% în fiecare an.
Cheltuielile se estimează a fi egale cu
veniturile în anii previzionați, scopul
principal al primăriei este de a se
încadra în buget cât mai bine. Până în
2024 se așteaptă ca veniturile să
ajungă mai mari decât în 2020 cu
14,65%.

Se observă că dacă veniturile cresc,
cheltuielile cresc și ele, din 2019
(33.424 mii lei) în 2020 (45.062 mii lei)
este o mărire cu 25,82% a cheltuielilor.
Cheltuielile propuse pentru anul 2021
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Capitolul I.8 ANALIZA SWOT

Analiza SWOT

Analiza SWOT sectorială
Evaluarea situației curente a municipiului din perspectiva domeniilor cheie a permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor
pozitive și negative ale acestuia. Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale orașului
Rovinari pe termen lung, cât și stabilirea direcțiilor de dezvoltare. pentru a atinge obiectivelor stabilite.
În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument managerial, pentru evaluarea și prezentarea
sintetica a aspectelor celor mai importante care vor afecta, într-un mod sau altul, evoluția sa viitoare.

Dezvoltare urbană
Puncte tari

Puncte slabe

- Oraș tânăr format în anii 80;
- Creșterea fondului de locuințe cu 13,96%;
- Creșterea suprafeței de locuit disponibile per locuitor cu
20,11%;
- Creșterea gradului de modernizare al străzilor orășenești;
- Scăderea cantității de apă distribuită;
- Distanță mică fată de reședința de județ;
- Mărirea suprafeței intravilane;
- Existența spațiilor de petrecere a timpului liber (zona de
picnic, ștrandul municipal);
- Accesibilitate rutieră crescută (prin E79, DJ674B);

- Scăderea suprafeței de spațiu verde per locuitor cu 968%;
- Lipsa unei stații de epurare la nivelul orașului;
- Vechimea mare a rețelei de evacuare a apelor uzate, peste 30
de ani;
- Lipsa unei stații de epurare a apelor uzate;
- Vechimea mare a rețelei de distribuție a apei, între 16 și 25 de
ani;
- Lipsa transportului în comun local;

Oportunități

Amenințări

- Posibilitatea finanțării proiectelor de infrastructură rutieră
din fonduri nerambursabile europene și guvernamentale;
- Posibilitatea finanțării proiectelor de echipare edilitară din
fonduri nerambursabile europene și guvernamentale;
- Accesarea de programe naționale referitoare la
construirea de locuințe sociale și pentru tineri;

- Dezvoltarea amenajărilor urbane într-un ritm mult sub cel al
dezvoltării și expansiunii orașelor apropiate;
- Inexistența, în viitor a unui sistem de creditare acceptabil,
corelat cu veniturile populației, pentru construcția de
locuințe;
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Demografie și forța de muncă
Puncte tari

Puncte slabe

- Trendul pozitiv al evoluției demografice;
- Procent mare al populației în vârstă de muncă;
- Sporul natural pozitiv în ultimii aproximativ 30 de ani și
superior nivelului județean și național;

-

Soldul migrator negativ sau nul în ultimii 20 de ani;
Creșterea ratei de îmbătrânire demografică în ultimii 10 ani;
Scăderea ratei de înlocuire a forței de muncă;
Trendul negativ al sporului natural;
Scăderea fertilității și a nupțialității în 2019 față de anul
anterior;
- Deficit de tineri comparativ cu anul 1992;

Oportunități

Amenințări

- Accesare de proiecte pentru dezvoltarea locuințelor
sociale;
- Accesarea de proiecte de formare a forței de muncă pe
specializări pentru evitarea migrării;
- Posibilitatea accesării fondurilor structurale;

-

Migrarea populației;
Intensificarea fenomenului de îmbătrânire demografică;
Deficitul de forță de muncă;
Scăderea numărului populației și al tinerilor din cauza sporului
natural scăzut;

Economie
Puncte tari

Puncte slabe

- Economie tânără, dezvoltată odată cu orașul;
- Creșterea cifrei de afaceri cumulate la nivelul orașului din
2015 până în 2019;
- Potențial crescut de dezvoltare al industriei
prelucrătoare;
- Rata șomajului în scădere în ultimii 10 ani;
- Trendul crescător al numărului de salariați;
- Creșterea productivității medii pe salariat;
- Diversitate economică;

- Desființarea unui sector principal al economiei locale (industria
extractoare);
- Densitatea IMM-urilor cu valoare foarte mică;
- Influența crescută asupra economiei a numărului de agenți
economici dintr-un sector;

Oportunități

Amenințări

- Atragerea de investitori pentru crearea de locuri de
muncă;
- Dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat;
- Accesare de programe de formare și calificare a forțelor
de muncă pe sectoarele din oraș;
- Accesarea fondurilor europene care sprijină dezvoltarea
mediului antreprenorial;
- Acordarea de facilități tinerilor antreprenori.

- Migrarea forței de muncă în orașele învecinate cauzată de
încetarea activității minelor;
- Creșterea bruscă a ratei șomajului în cazul falimentării unei
companii cu puternic impact economic;
- Lipsa educației financiare a populației;
- Migrarea tinerilor din oraș;
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Educație și cultură
Puncte tari

Puncte slabe

- Numărul mic de elevi raportați la numărul sălilor de
gimnastică (24 elevi/sala de sport), extrem de redus
comparativ cu cel județean (623 elevi/ sală de sport);
- Numărul mic de elevi per atelier (284 elevi/atelier)
comparativ cu cel județean (542 elevi/atelier);
- Organizarea unor spectacole;
- Creșterea numărului de volume existente în bibliotecile
existente;
- Prezența unui lăcaș de cult cu o vechime uimitoare.

- Scăderea drastică a numărului de elevi;
- Scăderea numărului de personal didactic;
- Insuficiența activităților extrașcolare în care sunt implicați
elevii unităților de învățământ din Rovinari;

Oportunități

Amenințări

- Accesarea fondurilor europene direcționate spre
perfecționarea actului didactic;
- Accesarea fondurilor europene direcționate către
consolidarea instituțiilor de învățământ;
- Posibilitatea de a accesa diferite cluburi pentru diverse
activități educaționale de tip extrașcolar;
- Posibilitatea unor parteneriate privind creșterea calității
procesului
educațional
care
contribuie
la
prevenirea/reducerea părăsirii timpurie a școlii;
- Posibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile
pentru activități culturale;

- Menținerea trendului descendent al populației școlare și în
viitor;
- Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele didactice tinere
(salarizare, condițiile din școli, lipsa locuințelor sociale);
- Politica de salarizare existentă în domeniul educațional care
poate avea influențe negative asupra calității actului
educațional;
- Dezinteres general pentru cultură;
- Lipsa fondurilor locale necesare contractării de fonduri
europene în domeniul cultural;
- Dispariția meșterilor și creatorilor populari pe fondul lipsei
valorificării produselor create.
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Sănătate și protecție socială
Puncte tari

Puncte slabe

- Existența serviciilor medicale de urgență
- Modernizarea spitalului și a ambulatoriului;
- Numărul crescut al personalului medical din 2015 până în
prezent;
- Existența unui proiect ce vizează reabilitarea sediului
Protecției Copilului.

- Numărul mic de unități medicale per cap de locuitor;
- Migrarea personalului sanitar în afara localității/țării;
- Numărul mic al personalului medico-sanitar raportat la
populație;
- Scăderea numărului de angajați și automat creșterea ratei
șomajului;
- Numărul mic de apartamente rezervate Protecției Copilului.

Oportunități

Amenințări

- Existența fondurilor europene pentru reabilitarea
structurilor existente;
- Dezvoltarea mediului privat medico-sanitar (dezvoltarea
cabinetelor medicale de specialitate);
- Realizarea unor proiecte ce pot ajuta la creșterea
numărului de locuri în apartamentele Protecției Copilului.

- Închiderea anumitor secții ale spitalului din cauza
lipsei personalului medico-sanitar;
- Continuarea creșterii ratei șomajului;
- Amploarea fenomenului migratoriu în rândul personalului
medico-sanitar spre alte localități/state.

Capacitate administrativă
Puncte tari

Puncte slabe

- Personal calificat în administrația publică;
- Implicarea administrației locale în problematica dezvoltării
durabile a orașului.

- Veniturile totale egale cu cheltuielile totale;
- Măsuri administrative și financiare guvernamentale care
limitează activitatea administrației publice locale;

Oportunități

Amenințări

- Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru
consolidarea capacității administrative;
- Dezvoltarea activității de consultare a populației cu privire
la problemele orașului;
- Îmbunătățirea serviciului local de dezvoltare și
implementare a proiectelor;
- Desfășurarea unor programe de specializare a resurselor
umane din administrația publică;
- Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu localitățile
învecinate.

- Prezența fenomenului de corupție în structura Administrației
publice locale;
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Mediu
Puncte tari
- Existența furnizorilor de servicii de transport și sortare a
deșeurilor din localitate;
- Existența lacului de acumulare Rovinari ce deservește
localitatea în cazul pericolului de inundație;
- Existența unor zone împădurite care ajută la îmbunătățirea
calității aerului;
- Monitorizarea permanentă a calității aerului de către APM;

Puncte slabe
-

-

-

Prezența poluării datorată industriei miniere;
Prezența poluării cauzată de pesticidele folosite în
agricultură, depozitarea greșită a deșeurilor, revărsarea
apelor uzate fără epurare în prealabil, dar și a noxelor
autovehiculelor;
Calitatea apei distribuită de rețeaua din oraș nu corespunde
normelor, din cauza nivelului de amoniu ridicat;
Revărsarea apelor colectate de către sistemul de canalizare
direct în râul Jiu, fără a suferi vreo tratare;
Folosirea unui lac din cele trei pentru depozitarea cenușii
care rezultă din activitatea Complexului Energetic Rovinari;
Parametrii monitorizați de către stația care măsoară calitatea
mediului sunt foarte aproape de normele admise acest lucru
afectând pe termen lung atât sănătatea localnicilor, cât și
calitatea solului si a apelor ;
Insuficiența activităților educative privind mediul și
comportamentul ecologic.

Oportunități

Amenințări

- Existența unor programe guvernamentale de finanțare a
unor proiecte de mediu;
- Existența programelor de finanțare în domeniul energiei
regenerabile;
- Cadrul legislativ complet în domeniul protecției mediului;
- Implicarea populației în activitățile de educație ecologică;
- Dezvoltarea parteneriatelor în vederea protecției mediului;
- Elaborarea și implementarea unei strategii de eficiență
energetică la nivel local;

- Nerespectarea condițiilor impuse în perimetrele de protecție
sanitară și hidrogeologică a zonei miniere;
- Creșterea presiunii asupra mediului prin creșterea poluării;
- Condiții meteo nefavorabile (inundații, alunecări de teren) și
începerea activităților pronunțate ale plăcilor tectonice;
- Needucarea populației cu privire la colectarea selectivă
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Partea II – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană
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Capitolul II.1 Viziune și obiective strategice

Portofoliul de proiecte prioritare

Viziunea 2021-2027
Viziunea de dezvoltare reprezintă un concept strategic care cuprinde aspecte spațiale și non-spațiale, cantitative și
calitative, esențiale în evoluția localității.
Strategia de Dezvoltare Urbană Integrată Rovinari respectă obiectivele pe termen lung ale dezvoltării regionale și
naționale. Viziunea de dezvoltare cuprinde cele trei componente ale dezvoltării durabile și anume dimensiunea socială,
dimensiunea economică și dimensiunea de mediu.
Problema principală cu care se confruntă Rovinari este migrarea populației cauzată de închiderea treptată a minelor din
zonă. Regenerarea economiei locale se va baza pe dezvoltarea competențelor forței de muncă și pe stimularea
agenților economici în a crea noi locuri de muncă. Un procent semnificativ al persoanelor care își mută rezidența din
oraș este datorat nevoii de educație, de continuare a studiilor universitare și/sau de desfășurare a activității în care sunt
specializați.
De asemenea, datorită noilor reglementări de mediu, economia locală este afectată direct prin disponibilizarea
personalului din cele mai mari companii (ex. CE Oltenia) și prin scăderea producției, a cifrei de afaceri respective a
sectorului de activitate. Economia locală va fi stimulată prin încurajarea înființării societăților comerciale de tip IMM/
start-up, prin oferirea soluțiilor de decarbonare a economiei și stimularea agenților economici de a extinde activitatea
desfășurată. Calitatea mediului a avut de suferit în urma activității miniere locale, a activității CE Oltenia cu sediul în
Rovinari și a diminuării considerabile a suprafeței de spațiu verde, în ultimele 2 decenii.
Pentru a îmbunătăți calitatea mediului în care locuiesc cetățenii orașului, se vor avea în vedere măsuri de revitalizare a
spațiilor verzi urbane, crearea de noi spații verzi și implementarea politicilor de protecție a mediului. Ca urmare a
acestor acțiuni, populația va fi încurajată să petreacă cât mai mult timp în spațiile publice și să participe la activități
culturale, respectiv să practice sporturi.
Pentru o calitate îmbunătățită a vieții locuitorilor din Rovinari, pe lângă tipurile de acțiuni menționate, vor fi create
măsuri pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de către administrația locală, cum sunt serviciile educaționale, serviciile
sanitare și utilitățile publice.

În orașul Rovinari calitatea vieții va fi îmbunătățită datorită serviciilor publice calitative și a
unui mediu urban revitalizat, în condițiile unei economii locale inclusive cu forță de muncă
calificată și al unui sistem sanitar adaptat nevoilor populației.
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OB 1 Rovinari – Oraș al economiei revitalizate și
inovative
OS1.1.

Creșterea performanțelor economiei locale

Măsura 1.1.1. Sprijinirea dezvoltării de micro-întreprinderi și a proiectelor de tip start-up în orașul Rovinari
Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POTJ, POCIDIF, POEO

Acțiuni/intervenții:
Promovarea și sprijinirea antreprenoriatului local
Organizarea campaniilor de informare și îndrumare a antreprenorilor pentru accesarea
de fonduri pentru dezvoltare
Sprijinirea înființării de micro-întreprinderi prin crearea unei structuri de taxe și impozite
special
Susținerea dezvoltării afacerilor inovative pe teritoriul orașului Rovinari
Atragerea investitorilor externi prin oferirea spațiilor disponibile, calificarea forței de
muncă disponibile, existența unei economii tinere, în plină dezvoltare și nesaturată

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
CCIA Gorj
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.1.

Măsura 1.1.2. Dezvoltarea infrastructurilor de sprijin a afacerilor de tip incubatoare, centre de afaceri, parcuri
industriale
Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR Componenta C9
POEO, POR

Acțiuni/intervenții:
Crearea unui sediu de desfășurare a activităților specifice mediului de afaceri dotat cu
săli de conferință, spațiu de organizare a team-building-urilor, evenimente de
caritate, târguri de carieră, concursuri, expoziții, seminarii;
Organizarea unei structuri de sprijin informațional cu privire la accesarea fondurilor,
deschiderea afacerilor, gestionarea activelor

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
CCIA Gorj
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.1.
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Măsura 1.1.3. Încurajarea și sprijinirea domeniilor de specializare inteligentă și sustenabilă
Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C6, C5, C9
POTJ, POR

Acțiuni/intervenții:
Stimularea competitivității în sectorul producției de energie din surse regenerabile,
realizate la cele mai mici costuri
Asigurarea eficienței energetice a clădirilor și sistemelor dezvoltate în sectorul industrial
Asigurarea industriei cu echipamente gestionate prin sisteme de control inteligent
Organizarea campaniilor de informare cu privire la avantajele inovațiilor
Sprijinirea reconversiei și dezvoltării afacerilor spre o producție non-poluantă, introducerea
termenului de economie circulară în mediul de afaceri

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Consiliul Județean Gorj
CCIA Gorj
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.1.

OS1.2. Dezvoltarea funcțională a pieței muncii, creșterea ocupabilității și a pregătirii resurselor umane la
realitățile economiei locale
Măsura 1.2.1.

Organizarea campaniilor de educare și informare a persoanelor cu privire la cerințele pieței
muncii și abilitățile necesare

Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POTJ, POEO, POIDS
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
AJOFM Gorj

Acțiuni/intervenții:
Organizarea campaniilor de informare cu privire la cerințele pieței muncii locale
Organizarea de evenimente de workshop destinate persoanelor în căutarea unui loc
muncă
Organizarea cursurilor de perfecționare și de calificare a persoanelor fără loc
muncă/șomere pentru creșterea gradului de angajabilitate
Sprijinirea reconversiei profesionale a persoanelor disponibilizate prin programe
instruire, orientare în carieră
Înființarea unui centru destinat orientării în carieră a persoanelor fără loc
muncă/șomerilor

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.2.
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de

Măsura 1.2.2.

Dezvoltarea parteneriatelor dintre mediul privat și instituțiile publice pentru organizarea
evenimentelor de tip stagiu de practică, orientare în carieră, cursuri de calificare destinate
tinerilor

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POEO

Acțiuni/intervenții:

finanțare

Promovarea și informarea agenților economici cu privire la importanța și avantajele
desfășurării stagiilor de practică
Organizarea campaniilor de orientare în carieră în cadrul unităților de învățământ prin
parteneriat cu mediul de afaceri și instituțiile publice
Organizarea de cursuri de calificare a elevilor absolvenți în cadrul unităților agenților
economici pentru a crește nivelul de educație practică

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
AJOFM Gorj
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.2.
Măsura 1.2.3.

Stimularea creării de ofertă de muncă în mediul economic local

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul național
Bugetul local

finanțare

Acțiuni/intervenții:
Susținerea agenților economici în extinderea activității mai departe generatoare de locuri
de muncă
Atragerea investitorilor străini prin crearea de facilități pentru a intra pe piața locală

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.2.
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OB 2 Rovinari – Oraș al
sustenabil și plin de viață
OS 2.1

mediului

rezilient,

Creșterea calității serviciilor publice și a accesului în sistem centralizat al cetățenilor

Măsura 2.1.1
Deservirea integrală a populației cu servicii calitative de distribuire a apei potabile și
colectare a apelor uzate
Perioada de implementare
2021-2027

Acțiuni/intervenții:

Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C1
PODD, Programul Național de
Investiții „Anghel Saligny”

Reabilitarea/extinderea/modernizarea sistemului de distribuire a apei potabile pe teritoriul
orașului Rovinari și a cartierului Vârț
Reabilitarea/extinderea/modernizarea sistemului de colectare a apei uzate pe teritoriul
orașului Rovinari și a cartierului Vârț
Sprijinirea populației pentru a se conecta la sistemele de distribuire și de colectare a apei
prin oferirea de granturi gospodăriilor cu posibilități financiare reduse
Conectarea tuturor instituțiilor publice la sistemul de apă potabilă și sistemul de colectare a
apelor uzate

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Apa Canal Salubritate SRL
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.1.
Măsura 2.1.2

Deservirea integrală a orașului la servicii calitative de distribuire a gazelor naturale

Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PODD, Programul Național de
Investiții „Anghel Saligny”

Acțiuni/intervenții:
Reabilitarea/extinderea/modernizarea sistemului de distribuire a gazelor naturale pe
teritoriul orașului Rovinari și a cartierului Vârț
Sprijinirea populației pentru a se conecta la sistemele de distribuire a gazelor naturale prin
oferirea de granturi gospodăriilor cu posibilități financiare reduse

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Apa Canal Salubritate SRL
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.1.
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Măsura 2.1.3

Extinderea sistemului central de distribuire a energiei electrice pe tot teritoriul orașului

Perioada de implementare
2021-2027

Acțiuni/intervenții:

Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C6
POTJ

Extinderea/modernizarea sistemului de distribuire a curentului electric pe teritoriul
orașului Rovinari și a cartierului Vârț
Dezvoltarea de capacități de producție a energiei electrice și termice într-un mod eficient și
flexibil, bazat pe gazele naturale pentru decarbonarea economiei locale

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
CE Rovinari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.1.

OS 2.2
Realizarea unui sistem de gestiune integrată a deșeurilor eficient și promovarea practicilor de
protecție a mediului
Măsura 2.2.1

Extinderea/modernizarea sistemului de management al deșeurilor municipale

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C3
PODD, POTJ

Acțiuni/intervenții:
Înființarea insulelor ecologice digitalizate pentru a controla procesul de colectare selectivă
Înființarea/modernizarea/extinderea stațiilor de colectare și tratare a deșeurilor
municipale
Înființarea/modernizarea/extinderea centrelor de colectare a deșeurilor DEEE prin aport
voluntar
Amplasarea/înlocuirea amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor municipale
Înființarea unei platforme de compost a deșeurilor verzi la nivelul orașului Rovinari
Înființare unei platforme destinate deșeurilor agricole și gunoiului de grajd

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Apa Canal Salubritate SRL
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.2.
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Măsura 2.2.2

Dezvoltarea capacității de management/control al gestionării deșeurilor și monitorizare a
gradului de poluare local pentru o prevenție crescută la nivelul orașului Rovinari și a
cartierului Vârț

Perioada de implementare
2021-2027

Acțiuni/intervenții:

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C3
PODD

Amenajarea amplasamentelor de colectare a deșeurilor cu echipamente de monitorizare și
control prin parteneriat cu Garda Județeană de Mediu
Modernizarea stației de monitorizare a calității aerului, nivelului de radioactivitate și
nivelului zgomotului, prin parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
APM Gorj
Apa Canal Salubritate SRL
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.2.
Măsura 2.2.3

Promovarea bunelor practici de colectare selectivă, compostarea deșeurilor verzi și
importanța păstrării unui mediu curat

Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POTJ

Acțiuni/intervenții:
Organizarea unei campanii de promovare a practicilor ce contribuie la protecția mediului
(colectarea selectivă, păstrarea unui mediu curat, compostarea individuală a deșeurilor
verzi, folosirea responsabilă a resurselor naturale)
Organizarea unui eveniment sezonier destinat îngrijirii și igienizării spațiilor verzi din oraș,
prin intermediul voluntariatului din rândul cetățenilor

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Cetățenii orașului Rovinari
APM Gorj
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.2.
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OS 2.3
Revitalizarea spațiilor urbane prin extinderea spațiilor verzi în spațiile și infrastructurile
publice
Măsura 2.3.1

Reabilitarea și extinderea spațiilor publice verzi (grădini publice, parcuri, locuri de joacă
pentru copii)

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR

finanțare

Acțiuni/intervenții:
Reabilitarea/modernizarea/dotarea parcului central din orașul Rovinari
Reabilitarea/modernizarea/dotarea Eco-Parcului din cadrul spitalului Sf. Ștefan
Reabilitarea/modernizarea/dotarea parcului din fața Casei de cultură Rovinari
Înființarea/dotarea unui parc în cartierul Vârț
Extinderea/modernizarea/dotarea spațiului pentru picnic din orașul Rovinari
Reabilitarea/modernizarea parcurilor de joacă din orașul Rovinari

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Apa Canal Salubritate SRL
Spitalul
Orășenesc
„Sf.
Ștefan”
APM Gorj
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.3.

OS 2.4

Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public și a clădirilor publice

Măsura 2.4.1
Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR, CNI

Modernizarea infrastructurii sistemului de iluminat public existent
Acțiuni/intervenții:
Modernizarea/extinderea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari
Dotarea iluminatului public cu sistem de telegestiune
Amplasarea lampadarelor stradale ce folosesc electricitate din surse regenerabile

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.4.
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Măsura 2.4.2

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C5, C10
POR

Reabilitarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice (primăria, casa de
cultură)
Acțiuni/intervenții:
Reabilitarea și creșterea eficienței energetice a Casei de cultură din orașul Rovinari
Creșterea eficienței energetice a clădirii primăriei orașului Rovinari

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.4.

OS 2.5

Crearea unei unități arhitecturale a clădirilor rezidențiale

Măsura 2.5.1

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C5
POR

Modernizarea locuințelor și clădirilor rezidențiale multifamiliale cu scopul de a crește
eficiența energetică și de a aplica o arhitectură unitară în oraș
Acțiuni/intervenții:
Reabilitarea fațadei clădirilor rezidențiale cu scopul de a crea o unitate arhitecturală
generală
Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din oraș

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Administrații de locatari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.5.
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OS 2.6
Creșterea rezilienței orașului în fața situațiilor de urgență, generate de fenomene naturale
sau antropice
Măsura 2.6.1

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C1
PODD

Amenajarea malurilor și albiei râului Jiu, respectând principiile specifice de conservare a
mediului
Acțiuni/intervenții:
Amenajarea albiei și malurilor râului Jiu respectând principiile specifice de conservare a
mediului pentru reducerea riscului de inundație

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
APM Gorj
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.6.
Măsura 2.6.2
Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C5
POR

Reabilitatea clădirilor cu risc seismic pentru diminuarea impactului unui posibil cutremur
Acțiuni/intervenții:
Reabilitarea clădirilor cu risc seismic pentru diminuarea impactului unui posibil cutremur
Modernizarea dotărilor clădirilor cu risc seismic

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Asociațiile de locatari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.6.
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OB 3 Rovinari – Oraș cu spirit comunitar inclusiv,
echitabil și cultural
OS 3.1

Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii educaționale de calitate

Măsura 3.1.1

Asigurarea sustenabilității și durabilității unităților de învățământ

Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C15
POCIDIF, POEO, POR, CNI

Acțiuni/intervenții:
Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1, oraș Rovinari
Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 3, oraș Rovinari
Reabilitarea și modernizarea Colegiului Gheorghe Tătărescu, oraș Rovinari
Reabilitare și modernizare Centru de asistență școlară After-School în orașul Rovinari
Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit Rovinari
Creșterea capacității de învățământ a serviciilor liceale prin înființarea unui nou liceu cu
profil predominant teoretic în orașul Rovinari

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Unitățile de învățământ
Inspectoratul de învățământ
județean Gorj
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.1.
Măsura 3.1.2
Asigurarea dotărilor necesare sălilor de clasă/laboratoarelor/cabinetelor medicale/
bibliotecilor atât din punct de vedere didactic cât și din punct de vedere tehnologic/digital
Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C15
POEO, POR

Acțiuni/intervenții:
Dotarea unităților școlare modernizate cu mobilier nou specific
Dotarea laboratoarelor școlare cu materiale didactice și echipamente tehnologice necesare
desfășurării activității educaționale
Dotarea cabinetelor medicale din cadrul unităților de învățământ cu mobilier și
echipamente sanitare necesare
Dotarea bibliotecilor școlare cu mobilier, infrastructură informatică, cărți din grila
obligatorie pentru a asigura resursele informaționale elevilor

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Unitățile de învățământ
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.1.
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Măsura 3.1.3
Îmbunătățirea serviciilor de formare continuă a cadrelor didactice și asigurarea accesului la
programe de formare a competențelor digitale
Perioada de implementare
2021-2027

Acțiuni/intervenții:

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C15, C7,
C10
POTJ, POCIDIF, POEO, POR

Organizarea cursurilor pentru însușirea competențelor digitale destinate cadrelor
didactice
Promovarea schimburilor de experiență destinate cadrelor didactice pentru acumularea
de noi cunoștințe și perspective didactice
Organizarea de evenimente, conferințe, simpozioane, cursuri cu scopul formării continue
a cadrelor didactice
Construirea de locuințe pentru tineri specialiști din domeniul educațional pentru
facilitarea relocării și asigurarea specialiștilor în domeniu

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Inspectoratul de învățământ
județean Gorj
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.1.
Măsura 3.1.4

Asigurarea dotărilor necesare unui sistem educațional informatic

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C15, C7
POCIDIF

Acțiuni/intervenții:
Asigurarea infrastructurii necesare unităților de învățământ pentru informatizarea
activităților educaționale
Înființarea unei platforme digitale pe baza de cloud pentru facilitarea școlii online

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Unitățile de învățământ
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.1.
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OS 3.2
Dezvoltarea unui mecanism de sprijin pentru continuarea studiilor de către persoanele ce au
renunțat timpuriu la școală
Măsura 3.2.1

Implementarea programelor de continuare a studiilor precum „A doua șansă”

Perioada de implementare
2021-2027

Acțiuni/intervenții:

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C15
POEO

Dezvoltarea proiectului „A doua șansă” pentru a veni în sprijinul finalizării studiilor
obligatorii
Organizarea campaniilor de informare și conștientizare a importanței finalizării studiilor
minime obligatorii
Promovarea importanței finalizării studiilor superioare pentru a intra pe piața muncii

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Unitățile de învățământ
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.2.

OS 3.3

Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în spațiile și instituțiile publice

Măsura 3.3.1

Asigurarea infrastructurii necesare ce permite accesul persoanelor cu dizabilități în clădirile
instituțiilor publice și spațiile publice din orașul Rovinari și cartierul Vârț

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C13
POIDS

Acțiuni/intervenții:
Modernizarea infrastructurii de acces în clădirile instituțiilor publice și prin interiorul
acestora pentru a oferi acces persoanelor cu dizabilități
Modernizarea căilor de acces în spațiile publice din orașul Rovinari și cartierul Vârț
(parcuri, alei pietonale)

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Instituțiile publice
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.3.
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OS 3.4
Creșterea nivelului de trai al persoanelor din grupuri marginalizate, persoanelor aflate în risc
de sărăcie, persoanelor cu dizabilități sau din grupuri minoritare prin facilitarea integrării socioeconomice a acestora
Măsura 3.4.1

Susținerea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie, a persoanelor din grupuri
marginalizate sau defavorizate și dezvoltarea infrastructurii de tip centre de îngrijire, centre
de zi și case sociale

Perioada de implementare
2021-2027

Acțiuni/intervenții:

Creșterea capacității centrului pentru copiii din orașul Rovinari
Modernizarea centrului destinat vârstnicilor din bulevardul Minerilor, Rovinari
Înființarea unui azil modern pentru bătrânii fără ajutor/cu probleme motorii care au nevoie
de asistență continuă
Înființarea unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilități care să ofere servicii de
reabilitare/adaptare pe piața muncii și în unitățile de învățământ, psihoterapie, cursuri de
pregătire a părinților și a ajutoare pentru însușirea aptitudinilor necesare
Responsabili/Parteneri
Realizarea unui sistem de asistență (evenimente culturale, granturi financiare, ajutor sub
Consiliul Local Rovinari
formă de bunuri, servicii psihologice) pentru copiii din familii aflate în risc de sărăcie, din
DGASPC Gorj
grupuri marginalizate pentru a se adapta și integra în societate
Îmbunătățirea accesului pe piața muncii a persoanelor din grupuri defavorizate sau
marginalizate, a persoanelor cu dizabilități, șomerilor, persoanelor necalificate și a tuturor
cetățenilor ce se află în căutarea unui loc de muncă
Sprijinirea prin granturi financiare, bunuri necesare sau locuințe sociale a persoanelor aflate
în risc de sărăcie, persoanelor victime ale dezastrelor naturale sau persoanelor fără locuință
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.4.
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR
componenta
C13
POEO, POIDS

Măsura 3.4.2

Perioada de implementare
2021-2027

Realizarea unui sistem de depistare și evaluare, ajutor a situațiilor problematice ale
cetățenilor din oraș pentru a putea reduce violența domestică, abuzurile asupra
persoanelor și conflictele stradale
Acțiuni/intervenții:
Înființarea unor echipe de specialiști pentru depistarea situațiilor sociale de la nivel local
(asistenți sociali, asistenți medicali, psihologi, asistenți educaționali)
Realizarea unei platforme online pentru victimele violenței în familie/traficului de
persoane/abuzurilor de orice tip pentru înscrierea anonimă într-un program de ajutor social
imediat

Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POIDS
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.4.
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OS 3.5

Creșterea accesului la servicii medicale de calitate

Măsura 3.5.1

Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii medicale spitalicești publice

Perioada de implementare
2021-2027

Acțiuni/intervenții:

Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C12
POS, POIDS
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Spitalul Orășenesc „Sfântul
Ștefan” Rovinari

Extinderea/modernizarea de noi secții în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” din
Rovinari
Dotarea/înlocuirea secțiilor Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari cu aparatură
de ultimă oră necesară desfășurării activității
Dezvoltarea serviciilor existente și de noi servicii spitalicești în cadrul Spitalului Orășenesc
„Sfântul Ștefan” din Rovinari
Organizarea campaniilor de screening pentru prevenția și depistarea cancerului mamar sau
a cancerului de col uterin
Organizarea campaniilor de screening pentru bolile cardiovasculare, pulmonare și pentru
diabet (în special bolile apărute în urma infectării cu COVID-19)

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.5.
Măsura 3.5.2

Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii medicale prespitalicești

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C12
POS, POIDS
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Unitățile sanitare locale

Acțiuni/intervenții:
Înființarea unui dispensar în cartierul Vârț pentru urgențe medicale/analize/tratamente
curative/servicii de prevenție
Reabilitarea/modernizarea/dotarea cabinetelor medicale și a laboratoarelor medicale din
proprietatea publică din orașul Rovinari
Extinderea pachetului de servicii care pot fi oferite la nivelul asistenței medicale, primare,
de specialitate și comunitare în orașul Rovinari
Dezvoltarea programelor de informare cu privire la prevenție, tratarea din stadiul incipient
a bolilor și la măsurile de igienă
Dezvoltarea mecanismelor financiare care să stimuleze intervențiile de prevenție în rândul
populației cu posibilități financiare reduse

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.5.
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Măsura 3.5.3

Creșterea accesului populației la servicii de sănătate printr-un sistem integrat E-Sănătate și
telemedicină

Perioada de implementare
2021-2027

Acțiuni/intervenții:

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C12, C7
POCIDIF, POS

Înființarea unei platforme digitale destinate serviciilor de telemedicină și facilitarea
relației dintre pacient și medic
Implementarea programelor de formare a aptitudinilor digitale pentru personalul din
sistemul sanitar local

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Unitățile sanitare locale
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.5.
Măsura 3.5.4

Dezvoltarea pregătirii resurselor umane din sistemul sanitar local

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C12, C10
POTJ, POS, POEO

Acțiuni/intervenții:
Construirea de locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul medical, care să îi
atragă în orașul Rovinari
Sprijinirea organizării sau participării resurselor umane la evenimente destinate formării
continue în domeniul medical (simpozioane, conferințe medicale, prezentări de produse,
schimburi de experiență)
Sprijinirea personalului medical în continuarea cursurilor de specialitate

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Unitățile sanitare locale
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.5.
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OS 3.6

Revitalizarea culturii locale prin organizarea evenimentelor culturale și de divertisment

Măsura 3.6.1

Îmbunătățirea accesului la evenimente culturale

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul național
Bugetul local

Acțiuni/intervenții:

finanțare

Organizarea evenimentelor festive destinate zilelor de sărbătoare (ziua națională, zilele
orașului, festivalul berii)
Realizarea concursurilor/evenimentelor culturale sezoniere destinate tinerelor talente
Susținerea înființării unei trupe de teatru în cadrul casei de cultură

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Unitățile de învățământ
Casa de cultură Rovinari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.6.

OS 3.7
Realizarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, de practicare a activităților sportive,
cu accent pe nevoile tinerilor
Măsura 3.7.1

Îmbunătățirea condițiilor de practicare a sportului și diversificarea serviciilor sportive

Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POIDS, POR, CNI

finanțare

Acțiuni/intervenții:
Înființarea/reabilitarea/modernizarea unui stadion sportiv
Susținerea înființării grupurilor sportive și a sălilor sportive pentru toate vârstele
destinate sporturilor de performanță și a sporturilor de masă
Stimularea investițiilor în domeniul sport și wellness în orașul Rovinari și oferirea de
facilități pentru desfășurarea acestor tipuri de activități

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.7.
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Măsura 3.7.2

Îmbunătățirea infrastructurii de petrecere a timpului liber

Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR

Acțiuni/intervenții:
Extinderea spațiului și diversificarea activităților din zona Picnic, orașul Rovinari
Asigurarea utilităților în spațiile publice destinate cetățenilor și vizitatorilor (toalete
publice, panouri de informare, zone cu WI-FI gratuit, cișmele)
Amenajarea Canalului Prundurel, orașul Rovinari
Reabilitarea/modernizarea ștrandului Rovinari

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.7.
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OB 4 Rovinari – Oraș al mobilității durabile
Îmbunătățirea conectivității locale și regionale și creșterea accesibilității orașului prin
modernizarea infrastructurii rutiere

OS 4.1

Măsura 4.1.1
Modernizarea/reconfigurarea infrastructurii în scopul creșterii fluenței și siguranței
circulației rutiere
Perioada de implementare
2021-2027

Acțiuni/intervenții:

Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C4
POT, POR

Reabilitarea/modernizarea căilor rutiere de interes local în orașul Rovinari și cartierul Vârț
Reconfigurarea tramei stradale pentru decongestionarea traficului din orele de vârf
Realizarea/modernizarea variantei ocolitoare a orașului Rovinari

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
CNAIR
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.1.
Măsura 4.1.2

Implementarea de sisteme inteligente de management a traficului

Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C10
POT, POR

Acțiuni/intervenții:
Implementarea unui sistem de management și monitorizare al traficului inteligent în orașul
Rovinari și cartierul Vârț

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
CNAIR
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.1.
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OS 4.2

Dezvoltarea serviciilor de transport public local

Măsura 4.2.1

Înființarea, funcționalizarea și dezvoltarea serviciului de transport public local non-poluant

Perioada de implementare
2021-2027

Acțiuni/intervenții:

Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C10
POR, PODD, POT

Înființarea/funcționalizarea serviciului de transport public în orașul Rovinari
Achiziția de material rulant pentru serviciul de transport public
Organizarea unei campanii de promovare și informare cu privire la serviciile publice de
transport în comun
Construirea stațiilor pentru transportul public în comun
Asigurarea accesibilității stațiilor de către persoanele cu dizabilități
Dezvoltarea unui sistem inteligent e-ticketing pentru transportul public

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.2.
OS 4.3

Dezvoltarea infrastructurii pentru stimularea mobilității urbane locale nemotorizate

Măsura 4.3.1

Crearea/adaptarea/reglementarea infrastructurii de piste de biciclete, trotuare, alei
pietonale

Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C10, C11
POR

Acțiuni/intervenții:
Reabilitarea/modernizarea/extinderea pistelor pentru bicicliști în orașul Rovinari și cartierul
Vârț
Reabilitarea/modernizarea infrastructurii pietonale din orașul Rovinari și cartierul Vârț
Asigurarea accesului facil pentru persoanele cu dizabilități la infrastructura pietonală
Implementarea unui sistem bike-sharing pentru închirierea bicicletelor de către cetățeni

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.3.
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Măsura 4.3.2

Crearea și implementarea unei politici de parcare locală sustenabilă

Perioada de implementare
2021-2027

Acțiuni/intervenții:
Crearea și implementarea unei politici de parcare locală sustenabilă

Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.3.
OS 4.4

Dezvoltarea transportului motorizat non-poluant

Măsura 4.4.1

Încurajarea achiziției mijloacelor de transport nepoluante (electric, hidrogen)

Perioada de implementare
2021-2027

Acțiuni/intervenții:

Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POEO, PODD

Organizarea unei campanii de informare și conștientizare a protecției mediului și
importanței transportului non-poluant în orașul Rovinari și cartierul Vârț
Susținerea achiziției mijloacelor de transport nepoluante printr-un program „Rabla” ce
eliberează vouchere speciale

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.4.
Măsura 4.4.2

Crearea infrastructurii publice de puncte de încărcare electrică

Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local

Acțiuni/intervenții:
Înființarea de noi puncte de încărcare electrică eficientă cu alimentare din surse de energie
regenerabile
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PNRR componenta C10
POTJ
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.4.
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OB 5 Rovinari – Oraș al bunei guvernări
OS 5.1

Dezvoltarea și adaptarea competențelor resursei umane din administrația publică locală în
contextul digitalizării proceselor de furnizare a serviciilor publice către populație și mediul
de afaceri local

Măsura 5.1.1

Management performant al resurselor umane din sectorul public

Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C14,C7
POTJ, POCIDIF
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari

Acțiuni/intervenții:
Implementarea de stagii de practică în instituțiile publice pentru a crește pregătirea forței
de muncă înainte de angajare
Sprijinirea resurselor umane din cadrul instituțiilor publice pentru a lua parte la schimburi de
experiențe, conferințe, prezentări de proiecte, cursuri de formare a abilităților necesare,
team-building
Realizarea concursurilor de angajare transparente
Implementarea unui proiect de formare a competențelor digitale ale personalului din
serviciile publice

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.1.
OS 5.2

Digitalizarea serviciilor administrației locale

Măsura 5.2.1

Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR componenta C7, C10
POTJ, POCIDIF, POR

Introducerea de instrumente TIC pentru administrarea eficientă a serviciilor publice
exclusive sau partajate
Acțiuni/intervenții:
Crearea ghișeului unic pentru întreprinderi
Înființarea unei platforme online „Monitorul Oficial Local” pentru a menține relația cu
cetățenii și a transmite informațiile mai ușor

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.2.
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Creșterea gradului de implicare a tuturor factorilor locali interesați în cadrul proceselor de
planificare strategică locală

OS 5.3

Măsura 5.3.1

Perioada de implementare
2021-2027
Surse de finanțare potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR

Implementarea de instrumente TIC pentru creșterea accesibilităților tuturor factorilor
locali la procesul de luare a deciziilor publice
Acțiuni/intervenții:
Implementarea conceptului de funcționar public virtual
Îmbunătățirea proceselor de formulare a deciziilor publice prin consultarea părților
interesate
Organizarea întâlnirilor publice cu părțile interesate pentru depistarea/rezolvarea/luarea
deciziilor cu privire la problemele comunității locale

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Rovinari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.3.
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Capitolul II.2 Portofoliul de proiecte prioritare

Portofoliul de proiecte prioritare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Înființare sistem de canalizare și tratarea apelor uzate în localitatea Vârț, oraș Rovinari, județul Gorj
Reabilitare și modernizare drumuri în localitatea Vârț, oraș Rovinari, județul Gorj
Înființare sistem de alimentare cu gaze naturale în localitatea Vârț, oraș Rovinari, județul Gorj
Amenajare canal prundel în orașul Rovinari, județul Gorj
Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr.1 din orașul Rovinari, județul Gorj
Reabilitarea și modenizarea Școlii Gimnaziale nr.3 din orașul Rovinari, județul Gorj
Reabilitarea și modernizarea Colegiului Gheorghe Tătărescu, oraș Rovinari, județul Gorj
Reabilitare și modernizare Centru de Asistență Școlară After-school în orașul Rovinari, județul Gorj
Înfiintare stații de încărcare pentru autovehiculele electrice în orașul Rovinari, județul Gorj
Anvelopare blocuri rezidențiale în orașul Rovinari, județul Gorj
Dotarea unităților de învățământ din orașul Rovinari cu echipamente de protecție și dispozitive medicale
Creșterea siguranței pacienților în spitalul orășenesc ”Sfântul Ștefan” Rovinari
Construire și dotare creșă în orașul Rovinari, județul Gorj
Asigurarea accesului elevilor din orașul Rovinari la procesul de învățare în mediul on-line în contextul evitării riscului
de infecție cu coronavirus sars-cov-2
15. Construire și dotare grădiniță cu 4 săli de grupa , oraș Rovinari, județul Gorj
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1.

ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI TRATAREA APELOR UZATE ÎN LOCALITATEA VÂRȚ, ORAȘ
ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

LOCALIZAREA PROIECTULUI
STADIUL ACTUAL

DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI
PARTENERI
GRADUL DE MATURITATE
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET
SURSE DE FINANȚARE
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
OBIECTIV STRATEGIC SIDU

2.

Localitatea Vârț, oraș Rovinari
Rețeaua existentă de canalizare a fost realizată în jurul anilor 1980. În momentul
actual aceasta este colmatata, iar apele pluviale se varsă în canalizarea pluvială, iar
uneori aceasta refulează, generând un miros neplăcut. Cu toate acestea stația de
epurare existentă nu a fost funcțională deoarece a fost incomplet executată, fiind
situată la o distanță de 10 mm fată de locuințe, acest lucru necorespunzând
reglementărilor legale de avizare a funcționării.
•
Extinderea rețelei de canalizare
•
Modernizarea rețelei de canalizare existente
•
Construirea stațiilor de pompare
•
Construirea unei stații de epurare
•
Realizarea unei evacuări în emisarul râului Jiu
Cetățenii localității Vârț
Consiliul local
Consiliul județean
Deupus
Gradul de conectare al populației la rețeaua de canalizare
70%
2.005.213,12 lei fără TVA
PNRR
2021-2027
OBS 2.1

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI ÎN LOCALITATEA VÂRȚ, ORAȘ ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

LOCALIZAREA PROIECTULUI
STADIUL ACTUAL

Localitatea Vârț, oraș Rovinari
Starea actuală a infrastructurii rutiere este un factor important în dezvoltarea
economică a zonei, motiv pentru care păstrarea acoperământului asfaltic în stare
bună sau reabilitarea arterelor de drum degradate constituie o necesitate. Astfel
se urmărește a dezvolta infrastructura rutieră pentru o accesibilitate și o siguranță
rutieră crescută și un aspect mult îmbunătățit.
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DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI
PARTENERI
GRADUL DE MATURITATE
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET
SURSE DE FINANȚARE
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
OBIECTIV STRATEGIC SIDU
3.

•
Reabilitarea străzilor afectate de uzură fizică de la nivel local
•
Modernizarea drumurilor locale
•
Amplasarea și înlocuirea indicatoarelor rutiere după caz
•
Marcarea adecvată a străzilor publice
•
Amenajarea scuarurilor destinate spațiilor de refugiu
Cetățenii localității Vârț
Consiliul local
Consiliul județean
Depus
Gradul de modernizare al drumurilor din localitatea Vârț
90%
2.500.000 lei fără TVA
PNRR
2021-2027
OBS 4.1

ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA VÂRȚ, ORAȘ ROVINARI,
JUDEȚUL GORJ

LOCALIZAREA PROIECTULUI
STADIUL ACTUAL

DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI
PARTENERI
GRADUL DE MATURITATE
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027

Localitatea Vârț, oraș Rovinari
In momentul actual alimentarea cu gaze naturale nu este disponibilă pentru
cetățenii din localitatea Vârț, aspect ce generează nemulțumiri sau chiar probleme.
Pentru a crește eficiența energetică precum și pentru reducerea poluării de la nivel
local/regional sursele actuale de încălzire pot fi înlocuite cu gazele naturale.
•
Înființare/reabilitare/modernizare/extindere a rețelei de distribuție a
gazelor naturale
•
Creșterea accesibilității cetățenilor la sistemul de alimentare cu gaze
naturale
•
Sprijinirea conectării cetățenilor la rețeaua de distribuție a gazelor
naturale
Cetățenii localității Vârț
Consiliul local
Consiliul județean
Depus
Gradul de conectare al populației la sistemul de alimentare cu gaze naturale
70%
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BUGET
SURSE DE FINANȚARE
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
OBIECTIV STRATEGIC SIDU

4.

3.500.000 lei fără TVA
PODD, POTJ, PNDL PNRR
2021-2027
OBS 2.1

AMENAJARE CANAL PRUNDUREL ÎN ORAȘUL ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

LOCALIZAREA PROIECTULUI
STADIUL ACTUAL

DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI
PARTENERI

GRADUL DE MATURITATE
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET
SURSE DE FINANȚARE
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
OBIECTIV STRATEGIC SIDU

Oraș Rovinari
Canalul Prundurel a fost inclus într-un proiect de modernizare pentru realizarea
unor lucrări complexe pentru infrastructura de petrecere a timpului liber. Din
cauza complexității lucrărilor, proiectul astfel realizat încă nu a fost finalizat
urmând a fi terminat în perioada financiară următoare.
•
Amenajarea și modernizarea spațiului verde din zona Canal Prundurel
•
Modernizarea infrastructurii pietonale din zona Canal Prundurel
•
Dotarea zonei cu mobilier specific
•
Amenajarea rigolelor pentru apa de ploaie
•
Înființarea unui sistem de irigații sustenabil controlat prin sistem de
telegestiune
•
Dotarea spațiului cu utilități publice (grupuri sanitare, coșuri de gunoi,
cișmele, iluminat public, zone cu WIFI gratuit)
•
Atragerea agenților comerciali pentru asigurarea nevoilor vizitatorilor
Populația orașului
Mediul de afaceri
Vizitatorii orașului
Consiliul local
Consiliul județean
Mediul de afaceri
Depus
7.500.000 lei fără TVA
PNRR
2021-2027
OBS 3.7
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5.

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 DIN ORAȘUL ROVINARI, JUDEȚUL
GORJ

LOCALIZAREA PROIECTULUI
STADIUL ACTUAL

DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI
PARTENERI

GRADUL DE MATURITATE
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET
SURSE DE FINANȚARE
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
OBIECTIV STRATEGIC SIDU
6.

Oraș Rovinari
Sistemul educațional este foarte important pentru viitorul orașului, modernizarea
si reabilitarea școlii constituie o operațiune foarte importantă stimulând părinții
din localitate să își ducă copii la școlile din localitate dar și părinții din localitățile
apropiate pentru ca elevii să învețe într-un mediu curat și modernizat la standarde
europene.
•
Proiectare și inginerie, consultanță, achiziții, execuție de lucrări,
promovare și publicitate, management, auditare
•
Execuție lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii destinate Școlii
Gimnaziale nr. 1
•
Dotarea școlii cu materiale didactice și mobilier specific
•
Dotarea școlii cu infrastructură software și hardware pentru
tehnologizarea educației
Populația orașului
Consiliul local
Consiliul județean
Ministrul Educației , Cercetării, Tineretului și Sportului
Depus
Numărul de școli gimnaziale moderne
2
4.000.000 lei fără TVA
Buget local , Buget de stat, AFM
2021-2027
OBS 3.1

REABILITAREA ȘI MODENIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.3 DIN ORAȘUL ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

LOCALIZAREA PROIECTULUI
STADIUL ACTUAL

Oraș Rovinari
Sistemul educațional este foarte important pentru viitorul orașului, modernizarea
si reabilitarea școlii constituie o operațiune foarte importantă stimulând părinții
din localitate să își ducă copii la școlile din localitate dar și părinții din localitățile
apropiate pentru ca elevii să învețe într-un mediu curat și modernizat la standarde
europene.
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DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI
PARTENERI

GRADUL DE MATURITATE
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET
SURSE DE FINANȚARE
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
OBIECTIV STRATEGIC SIDU
7.

•

Proiectare și inginerie, consultanță, achiziții, execuție de lucrări,
promovare și publicitate, management, auditare
•
Execuție lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii destinate Școlii
Gimnaziale nr. 3
•
Dotarea școlii cu materiale didactice și mobilier specific
•
Dotarea școlii cu infrastructură software și hardware pentru
tehnologizarea educației
Populația orașului
Consiliul local
Consiliul județean
Ministrul Educației , Cercetării, Tineretului și Sportului
Idee de proiect
Numărul de școli gimnaziale moderne
2
4.000.000 lei fără TVA
Buget local , Buget de stat, POR, PNRR, AFM
2021-2027
OBS 3.1

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA COLEGIULUI GHEORGHE TĂTĂRESCU, ORAȘ ROVINARI, JUDEȚUL
GORJ

LOCALIZAREA PROIECTULUI
STADIUL ACTUAL

DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI

Oraș Rovinari
Sistemul educațional este foarte important pentru viitorul orașului, modernizarea
si reabilitarea școlii constituie o operațiune foarte importantă stimulând părinții
din localitate să își ducă copii la școlile din localitate dar și părinții din localitățile
apropiate pentru ca elevii să învețe într-un mediu curat și modernizat la standarde
europene.
•
Proiectare și inginerie, consultanță, achiziții, execuție de lucrări,
promovare și publicitate, management, auditare
•
Execuție lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii destinate
Colegiului Gheorghe Tătărescu
•
Dotarea colegiului cu materiale didactice și mobilier specific
•
Dotarea colegiului cu infrastructură software și hardware pentru
tehnologizarea educației
Populația orașului
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PARTENERI

GRADUL DE MATURITATE
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET
SURSE DE FINANȚARE
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
OBIECTIV STRATEGIC SIDU
8.

Consiliul local
Consiliul județean
Ministrul Educației , Cercetării, Tineretului și Sportului
Idee de proiect
Numărul de colegii naționale moderne
1
5,944,238.49 lei inclusive TVA
POR, PNRR, Bugetul local
2021-2027
OBS 3.1

REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU DE ASISTENȚĂ ȘCOLARĂ AFTER-SCHOOL ÎN ORAȘUL
ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

LOCALIZAREA PROIECTULUI
STADIUL ACTUAL

DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI
PARTENERI

GRADUL DE MATURITATE
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET
SURSE DE FINANȚARE
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
OBIECTIV STRATEGIC SIDU

Oraș Rovinari
Centrul de asistență școlară este extrem de important în demersurile actuale,
ușurează eforturile părințiilor și asigură liniștea acestora prin existența lui. Pentru
ca copii să poată avea un parcurs frumos în perioada after school-ului este
necesară modernizarea acestuia și aducerea la un standard european.
•
Proiectare și inginerie, consultanță, achiziții, execuție de lucrări,
promovare și publicitate, management, auditare
•
Execuție lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii destinate centrului
de asistență școlară
•
Dotarea centrului cu mobilier specific și materialele necesare
•
Dotarea centrului cu infrastructură software și hardware pentru
tehnologizarea educației
Populația orașului
Consiliul local
Consiliul județean
Ministrul Educației , Cercetării, Tineretului și Sportului
Idee de proiect
Numărul de centre de asistență școlară after-school moderne
1
2.000.000 lei fără TVA
Buget local , Buget de stat, POR, PNRR
2021-2027
OBS 3.1
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9.

ÎNFIINTARE STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU AUTOVEHICULELE ELECTRICE ÎN ORAȘUL ROVINARI,
JUDEȚUL GORJ

LOCALIZAREA PROIECTULUI
STADIUL ACTUAL

DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI
PARTENERI

GRADUL DE MATURITATE
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET
SURSE DE FINANȚARE
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
OBIECTIV STRATEGIC SIDU

Oraș Rovinari
În contextul actual toată lumea este îndemnată să treacă pe automobile cu
poluare mai puțină, iar din prin acest lucru este necesară construirea mai multor
stații de încărcare a mașinilor electrice. Momentan în municipiul Rovinari sunt 2
astfel de stații dar necesitatea lor crește pe zi ce trece.
•
Amenajarea spațiului pentru stațiile de încărcare
•
Dotarea cu infrastructura necesară a stațiilor de încărcare
•
Dotarea stațiilor de încărcare cu panouri fotovoltaice
Populația orașului
Mediul de afaceri
Consiliul Local
Consiliul județean
Mediul de afaceri
Depus
Numărul de stații de încărcare pentru autovehiculele electrice
12
2.o00.000 lei fără TVA
AFM
2021-2027
OBS 4.4

10. ANVELOPARE BLOCURI REZIDENȚIALE ÎN ORAȘUL ROVINARI, JUDEȚUL GORJ
LOCALIZAREA PROIECTULUI
STADIUL ACTUAL

DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI

Oraș Rovinari
În momentul actual multe din blocurile de locuințe din orașul Rovinari au o
vechime de cel puțin 10 - 20 de ani, prezentând uzură fizică și nu dispun de o
anvelopare corespunzătoare. Slaba izolare termică a clădirilor rezidențiale
contribuie la pierderea confortului ambiental al rezidenților și la creșterea
consumului de energie.
•
Proiectarea reabilitării termice
•
Achiziționarea materialelor necesare
•
Realizarea reparațiilor de reabilitare termică
Populația orașului
Mediul de afaceri
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PARTENERI
GRADUL DE MATURITATE
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET
SURSE DE FINANȚARE
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
OBIECTIV STRATEGIC SIDU

Consiliul local
Idee de proiect
Gradul de reabilitare al blocurilor rezidențiale din orașul Rovinari
100%
36.947.000 lei fără TVA
PNRR , POR, Bugetul local
2021-2027
OBS 2.5

11.

DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ORAȘUL ROVINARI CU ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ȘI
DISPOZITIVE MEDICALE
LOCALIZAREA PROIECTULUI:
ORAȘ ROVINARI
STADIUL ACTUAL
În orașul Rovinari unitățile de învățământ sunt incluse în proiecte de modernizare
și reabilitare pentru creșterea calității actului de învățare. Pentru a contribui la
menținerea unui mediu sigur, curat și protejat este necesară astfel dotarea cu
echipamente împotriva incendiilor, inundațiilor și alte pericole, precum și dotarea
cu dispozitive medicale pentru acordarea serviciilor sanitare de urgență.
DESCRIEREA PROIECTULUI
•
Achiziționarea dispozitivelor medicale necesare cabinetelor școlare
•
Achiziționarea echipamentelor de protecție necesare unităților de
învățământ
•
Dotarea unităților de învățământ cu echipamentele utile și necesare
GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
Populația școlară și cadrele didactice
POTENȚIALI
Unitățile de învățământ
PARTENERI
Consiliul local
GRADUL DE MATURITATE:
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET:
SURSE DE FINANȚARE:
OBIECTIV STRATEGIC SIDU

Semnat contract de finanțare
Numărul de unități de învățământ dotate cu echipamente de protecție și
dispozitive medicale
4
3.438.795 lei, inclusive TVA
POIM, BUGET LOCAL
OBS 3.1
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12. CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL ȘTEFAN” ROVINARI
LOCALIZAREA PROIECTULUI:
STADIUL ACTUAL

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI
PARTENERI

ORAȘ ROVINARI
Spitalul orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari este în plin proces de
modernizare, având parte de dotări de ultimă generație, extinderi ale secțiilor
componente și alte procese de reabilitare și modernizare. Pentru o siguranță
crescută, se simte necesar implementarea unor politici de management al riscului,
îmbunătățirea resurselor umane și identificarea nevoilor resimțite la nivelul
pacienților
•
Creșterea siguranței pacientului prin implementarea unui sistem de
management al riscului și creșterea prevenției evenimentelor;
•
Crearea unui sistem de feedback cu pacienții pentru identificarea
necesităților ulterioare;
•
Atragerea medicilor specialiști în secțiile deficitare;
•
Eficientizarea specialităților medicale, care să vină în sprijinul pacienților;
Populația orașului Rovinari
Pacienții spitalului orășenesc Rovinari
Consiliul local

GRADUL DE MATURITATE:
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET:
SURSE DE FINANȚARE:

DEPUS
Gradul de siguranță al pacienților Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari
100%
10.634.543 lei inclusiv TVA
POIM, BUGET LOCAL

OBIECTIV STRATEGIC SIDU

OBS 3.5

DESCRIEREA PROIECTULUI

13. ÎNFIINȚARE, CONSTRUIRE ȘI DOTARE CREȘĂ ÎN ORAȘUL ROVINARI, JUDEȚUL GORJ
LOCALIZAREA PROIECTULUI:
STADIUL ACTUAL

DESCRIEREA PROIECTULUI

ORAS ROVINARI
În momentul actual, infrastructura educațională din orașul Rovinari nu dispune de
o creșă pentru copii, aspect ce influențează numărul de persoane de pe piața
muncii și totodată lipsa unor aptitudini ale copiilor dezvoltate în timpul
învățământului ante-preșcolar. Prin construirea unei creșe moderne cu o
capacitate de 50 de copii la nivelul orașului se așteaptă o creștere a populației
feminine în câmpul muncii și o creștere a populației școlare în anii următori.
•
Construire clădire destinate creșei
•
Racordarea noii clădiri la utilitățile publice
•
Dotarea cu mobilier
•
Dotarea cu materiale didactice
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•
•

Dotarea cu infrastructura TIC
Asigurarea unei surse de energie regenerabile

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI
PARTENERI

Populația orașului Rovinari
Mediul de afaceri
Consiliul local

GRADUL DE MATURITATE:
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET:

DEPUS
Număr copii înscriși în învățământul ante-preșcolar
50
2.500.000 lei fără TVA

SURSE DE FINANȚARE:
OBIECTIV STRATEGIC SIDU

CNI , BUGET LOCAL
OBS 3.1

14. ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN ORAȘUL ROVINARI LA PROCESUL DE ÎNVĂȚARE ÎN MEDIUL ON-LINE
ÎN CONTEXTUL EVITĂRII RISCULUI DE INFECȚIE CU CORONAVIRUS SARS-CoV-2
LOCALIZAREA PROIECTULUI:
ORAȘ ROVINARI
STADIUL ACTUAL
În contextul pandemic din perioada 2020-2022, sistemul educațional a avut parte
de o tranziție forțată și accelerată spre o activitate desfășurată complet în mediul
virtual. Întrucât accesul la educație este gratuit în țara noastră și posibilitățile
părinților de a oferi copiilor echipamente electronice sunt limitate, este
identificată nevoia de a asigura fiecărui copil posibilitatea de a accesa orele online.
DESCRIEREA PROIECTULUI
•
Furnizarea echipamentelor electronice necesare unei bune desfășurări a
activității didactice în mediul on-line;
•
Susținerea unităților de învățământ în crearea de platforme virtuale
pentru activitatea didactică;
•
Dotarea sălilor de clasă cu echipamente TIC;
GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
Populația școlară a orașului Rovinari
POTENȚIALI
Cadrele didactice
PARTENERI
Consiliul local
Ministerul Educației și Cercetării
GRADUL DE MATURITATE:
Depus
INDICATOR
Gradul de acces la educație în mediul on-line al elevilor
NIVEL AȘTEPTAT 2027
100%
BUGET:
1.174.208 lei inclusive TVA
SURSE DE FINANȚARE:
OBIECTIV STRATEGIC SIDU

POC, BUGET LOCAL
OBS 3.1
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15. ÎNFIINȚARE,CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRADINIȚĂ CU 4 SĂLI DE GRUPĂ , ORAȘ ROVINARI, JUDEȚUL GORJ
LOCALIZAREA PROIECTULUI:
STADIUL ACTUAL

DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI
POTENȚIALI
PARTENERI

ORAȘ ROVINARI
În momentul actual în orașul Rovinari există două grădinițe în cadrul cărora sunt
înscriși 386 de elevi, cu toate acestea locurile fiind ocupate anual în proporție
maximă. Astfel se identifică nevoia de a suplimenta numărul de locuri și de a
repartiza un număr mai mic de elevi per sală de clasă.
•
Construire clădire destinate noii grădinițe cu 4 săli de clasă
•
Racordarea noii clădiri la utilitățile publice
•
Dotarea cu mobilier
•
Dotarea cu materiale didactice
•
Dotarea cu infrastructura TIC
•
Asigurarea unei surse de energie regenerabile
Populația orașului Rovinari

GRADUL DE MATURITATE:
INDICATOR
NIVEL AȘTEPTAT 2027
BUGET:

Consiliul local
Ministerul Educației și Cercetării
Idee de proiect
Număr de unități școlare în învățământul preșcolar
3
3.500.000 lei fără TVA

SURSE DE FINANȚARE:
OBIECTIV STRATEGIC SIDU

Ministerul Educației și Cercetării
OBS 3.1
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Capitolul II.3 Sursele de finanțare ale proiectelor

Sursele de finanțare ale proiectelor

Surse de finanțare a proiectelor
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Operațional Dezvoltare durabilă este elaborat după obiectivul Uniunii Europene de conservare, protecție și
îmbunătățire a calității mediului și obiectivele sale vizează asigurarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin
sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră și utilizarea eficientă a resurselor. Sectoarele în care
sunt vizate investițiile sunt adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea
sistemelor inteligente de energie, infrastructura de apă și apă uzată, economia circulară, conservarea biodiversității,
calitatea aerului și decontaminarea siturilor poluate, managementul riscurilor.
Axa prioritară numărul 1. Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și a soluțiilor
de stocare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Acțiuni finanțate






Îmbunătățirea eficienței energetice a IMMurilor și a întreprinderilor mari
Modernizarea/extinderea rețelelor termice
primare și secundare din sistemele de
alimentare cu energie termică, inclusiv a
punctelor termice
Cogenerarea
de
înaltă eficiență
în
termoficare urbană
Construcția rețelelor noi de distribuție a
gazelor naturale, doar pentru conectarea
noilor centrale pe gaz care înlocuiesc vechile
centrale pe cărbune









Promovarea utilizării de echipamente și
sisteme inteligente pentru asigurarea calității
energiei electrice
Implementarea de soluții digitale pentru
localizarea/izolarea
defectelor
și
realimentarea cu energie în mediul rural și
urban
Digitalizarea stațiilor de transformare și
soluțiilor privind controlul rețelei de la
distanță - integrarea stațiilor în SCADA
Implementarea de soluții privind stocarea
energiei “behind the meter”

Solicitanți eligibili


Operatori naționali de distribuție; IMM-uri; Concesionari ai serviciilor publice; UAT-uri; Întreprinderi mari( HG
495/2014); Societăți comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an; Transelectrica

Axa prioritară numărul 2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară
Acțiuni finanțate


Construirea

și

reabilitarea

rețelelor

de
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canalizare și a stațiilor de epurare a apelor





uzate care asigură colectarea și epurarea
încărcării
organice
biodegradabile
în
aglomerări mai mari de 2.000 l.e.
Construirea și reabilitarea și de sisteme de
captare și aducțiune a apei, stații de tratare,
rețele de transport și distribuire a apei
Măsurile necesare pentru eficientizarea






proiectelor și sustenabilitatea investițiilor
Extinderea sistemelor de colectare separată
Înființarea instalațiilor de tratare a deșeurilor
reziduale
Valorificarea materială a deșeurilor
Închiderea
depozitelor
de
deșeuri
neconforme

Solicitanți eligibili


Operatori regionali; ADI; ANRSC; MMAP; MS (Institutul de Sănătate Publică); AM PODD; Asociațiile de
Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene; Autoritățile publice centrale

Axa prioritară numărul 3. Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului și remedierea
siturilor contaminate
Acțiuni finanțate


Conservarea biodiversității pentru a îndeplini
cerințele directivelor de mediu

Îmbunătățirea monitorizării calității aerului
pentru și reducerea emisiilor
Solicitanți eligibili




Investigarea preliminară și detaliată a siturilor
contaminate, evaluarea riscurilor asupra
mediului si remedierea siturilor

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor (MMAP); Autorități publice centrale și locale; Alte organisme publice în
domeniul protecției mediului; ANANP; Administratori ai ariilor naturale protejate; ONG-uri; Institute de
cercetare; parteneriat cu alte entități de drept public; Administratori desemnați în condițiile legii și/sau
proprietari ai suprafețelor de teren ce constituie ecosistem degradat aflat în proprietate publică

Axa prioritară 4. Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul riscurilor
Acțiuni finanțate




Amenajarea
complexă
a
bazinelor
hidrografice prin utilizarea infrastructurii
verzi
Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare,
avertizare și alarmare a fenomenelor hidrometeorologice severe






Consolidarea
capacității
administrative
pentru asigurarea implementării directivelor
europene
Combaterea eroziunii costiere
Îmbunătățirea sistemului de management al
riscurilor

Solicitanți eligibili


MAI/ IGSU și structurile cu atribuții în managementul situațiilor de urgență și asigurarea funcțiilor de sprijin;
Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor; Administrația Națională Apele Române (ANAR), Administrația
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Națională de Meteorologie; ROMSILVA; Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare; Parteneriate între
instituțiile publice centrale cu rol în gestionarea inundațiilor, precum și cu ONG-urile și alte structuri cu o
anumită specializare în domeniul ecologic; Serviciul de Telecomunicații Speciale

Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)
Programul Operațional Tranziție Justă vizează permiterea regiunilor și oamenilor de a aborda impactul social, economic
și de mediu spre o economie cu impact neutru asupra climei. Se urmărește a fi promovată o economie diversificată a
celor mai afectate teritorii împreună cu măsuri de recalificare și incluziune activă a persoanelor active sau în căutarea
unui loc de muncă și va fi sprijinit procesul de transformare al industriilor spre o economie neutră cu un număr egal sau
chiar mai mare de lucrători.
Axa prioritară numărul 1. O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor, a cercetării și inovării și
a digitalizării
Acțiuni finanțate



Crearea de noi întreprinderi
Desfășurarea de activități de cercetare și
inovare
care
conduc
la
creșterea
competitivității întreprinderilor

Promovarea transferului de tehnologii și
sprijinirea cooperării dintre domeniului
industriei și cercetării

Diversificarea și reconversia economică

Creșterea competitivității întreprinderilor prin
Solicitanți eligibili






digitalizare și competențe digitale avansate
Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor
publice
pentru
a
reduce
sarcina
administrativă pentru mediul de afaceri
Întreprinderile în dificultate sunt excluse de la
finanțare, totuși , poate fi luat în considerare
ajutor temporar pentru restructurări în IMMuri

Întreprinderi (microîntreprinderi, IMM-uri, consorții de întreprinderi, întreprinderi mari); parteneriate între
public-private; universități; APL; institute de cercetare; entități de inovare și transfer tehnologic; entități
administrator ale structurilor suport pentru afaceri

Axa prioritară numărul 2. O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu emisii
reduse
Acțiuni finanțate




Dezvoltarea de tehnologii pentru o energie
verde
Activitățile legate de gazul natural, utilizat ca
tehnologie de legătură̆ înlocuitoare
Înființarea rețelelor de stații de încărcare a
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autovehiculelor electrice
Achiziționarea de material rulant pentru
transport verde urban
Realizarea de parcuri fotovoltaice conectate
la rețea



Realizarea de turbine eoliene



Înființarea de ferme fotovoltaice pentru
promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile la nivelul operatorilor industriali

Solicitanți eligibili


Întreprinderi

Axa prioritară numărul 3. O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare
Acțiuni finanțate
Regenerarea și decontaminarea siturilor
poluate

Implementarea
managementul
pentru
cursurile de apă

Restaurarea și de reconversia terenurilor
publice
Solicitanți eligibili








Implementarea schemelor de gestionare a
deșeurilor la nivel local în vederea consolidării
economiei circulare
Prevenirea generării de deșeuri și reducerea
cantității acestora

Întreprinderi; APL-uri și parteneriate ale acestora

Axa prioritară numărul 4. O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă calificată
Acțiuni finanțate




Perfecționarea la locul de muncă a
lucrătorilor
Recalificarea și reconversia profesională a
persoanelor ocupate
Recalificarea șomerilor și asistență în
căutarea unui loc de muncă






Oferirea de sprijin financiar pentru
persoanele disponibilizate care sunt aproape
de vârsta pensionarii
Pachetele de mobilitate
Incluziunea activă a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă

Solicitanți eligibili


Autorități și instituții publice; Furnizori de servicii de ocupare și formare; AJOFM în colaborare cu angajatori;
Sindicate
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Programul Operațional Transport (POT)
Programul Operațional Transport are ca scop extinderea și modernizarea infrastructurii de transport de pe teritoriul
României pentru a crește și îmbunătăți gradul de conectivitate în interiorul țării dar și cu celelalte țări din Uniunea
Europeană. Strategia s-a dezvoltat după modelul european evidențiat prin Politica TEN-T, Strategia Europa 2020,
pachetul „Europa în mișcare” și nevoile naționale de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor de transport.
Axa prioritară numărul 1. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier
Acțiuni finanțate


Finalizarea proiectelor fazate din perioada
precedentă



Proiectele prioritizate pentru finalizarea
rețelei primare a României situate pe rețeaua
ten-T centrală și ten-T globală

Solicitanți eligibili


Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - C.N.A.I.R

Axa prioritară numărul 2. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate
teritorială
Acțiuni finanțate


Construcția variantelor de ocolire și realizarea
accesului municipiilor la sectoarele rețelei
rutiere primare

Construcția altor sectoare de drum național
situate pe rețeaua secundară
Solicitanți eligibili




Proiectele care vizează drumuri expres,
transregio sau eurotrans, dar și noduri rutiere
pe rețeaua primară

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -C.N.A.I.R; Direcțiile Regionale de Drumuri si
Poduri (7 direcții regionale și București); Administrații Publice Locale (inclusiv asociații ale acestora și
parteneriate cu ceilalți beneficiari)

Axa prioritară numărul 3. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea ferată
Acțiuni finanțate


Construcția infrastructurii feroviare aflate pe
rețeaua TEN-T (inclusiv ERTMS)
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Modernizarea infrastructurii feroviare aflate
pe rețeaua TEN-T (inclusiv ERTMS și
modernizarea gărilor)



Achiziția de trenuri de lucru și echipamente
conexe pentru modernizarea și electrificarea
CF



Modernizarea/reabilitarea
podețelor feroviare

podurilor

și

Solicitanți eligibili


Compania Națională Căile Ferate Romane – CN CFR SA; Direcțiile Regionale de Cai Ferate (individual sau în
parteneriat cu APL)

Axa prioritară numărul 4. Îmbunătățirea mobilității naționale, durabile și reziliente față de schimbări climatice prin
creșterea capacității de transport pe calea ferată
Acțiuni finanțate



Achiziția de material rulant ecologic
Măsurile
de
reformă
în
domeniul
transportului feroviar de călători

Solicitanți eligibili


Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF); Parteneriate ale operatorilor feroviari de transport de călători cu
ARF

Axa prioritară numărul 5. Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gardului de utilizare a transportului cu metroul în
regiunea București-Ilfov
Acțiuni finanțate


Infrastructura de metrou (noi tronsoane,
stații aferente)

Achiziția materialul rulant

Achiziția de echipamente conexe, măsurile de
creștere a accesibilității persoanelor cu
deficiențe de deplasare, inclusiv sistemele de
siguranță
Solicitanți eligibili





Modernizarea stațiilor
Susținerea integrării călătoriilor la nivel
metropolitan cu alte sisteme de transport
public de călători

METROREX (inclusiv parteneriate cu PMB și primăriile de sector)

Axa prioritară numărul 6. Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fata schimbărilor
climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată
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Acțiuni finanțate



Achiziția de trenuri metropolitane (material
rulant)
Construcția/modernizarea/optimizarea
infrastructurii necesare transportului pe cale
ferată




Asigurarea legăturii feroviare cu aeroportul
ce deservește zona metropolitană
Optimizarea mersului trenurilor – graficului
de călătorii, sistemele de ticketing

Solicitanți eligibili


Parteneriate între Autoritățile Publice Locale (inclusiv asocieri ale acestora) și Compania Națională Căile Ferate
Române-C.N.C.F.R. și/sau ARF

Axa prioritară numărul 7. Dezvoltarea de centre logistice
Acțiuni finanțate


Investițiile în modernizarea
centrelor
logistice multimodale

Dezvoltarea de centre logistice multimodale

Achiziția instalațiilor și echipamentele de
operare în cadrul centrelor logistice
multimodale
Solicitanți eligibili




Investițiile în infrastructura de acces la
centrele logistice multimodale

Agenți economici privați

Axa prioritară numărul 8. Creșterea gradului de utilizare a Dunării și a porturilor maritime și fluviale
Acțiuni finanțate


Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii
portuare (inclusiv infrastructura de acces)

Asigurarea condițiilor optime de navigație în
bazinele portuare prin dragaj

Dezvoltarea instalațiilor, echipamentelor și
facilităților de încărcare/descărcare în
porturile rețelei primare
Solicitanți eligibili




Lucrările hidrotehnice pentru eliminarea
punctelor critice pentru navigație pe Dunăre
și creșterea eficienței transportului naval pe
canalele navigabile ale acesteia

Administratorii porturilor maritime și fluviale; Operatori Privați; MTIC
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Axa prioritară numărul 9. Creșterea gradului de siguranță pe rețeaua rutieră de transport
Acțiuni finanțate


Măsurile „hard” și „soft” care contribuie la
îmbunătățirea siguranței traficului pe rețeaua
rutieră




Eliminarea punctelor negre
Achiziția de echipamente de intervenție
pentru condiții meteo speciale

Solicitanți eligibili


CNAIR; Direcțiile regionale de drumuri și poduri; Poliția rutieră

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare
(POCIDIF)
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare este format din măsuri și acțiuni în
domeniile cercetării, dezvoltării și inovării inteligente și în domeniul digitalizării. Principalul obiectiv de la nivel european
urmărit este Obiectivul de Politică 1 „O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări
economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale”.
Axa prioritară numărul 1. Susținerea și promovarea unui ecosistem de CDI atractiv și competitiv în România


Integrarea ecosistemului național CDI în
Spațiul de Cercetare European și
internațional

Crearea și încurajarea colaborării
actorilor din sistemul public și privat în
domeniul CDI

Sprijin pentru proiecte în domeniul
tehnologiilor avansate
Solicitanți eligibili:








Dezvoltarea infrastructurii de educație
Digitalizarea serviciilor publice oferite de
autoritățile publice centrale
Digitalizarea în domeniul educației
Digitalizarea patrimoniului cultural
național
Digitalizarea IMM-urilor

Companii private; Companii din sistemul public; Universități; Centre de cercetare; Mediul privat sanitar;
Instituții de învățământ; Instituțiile publice; Centre culturale

Axa prioritară numărul 2. Digitalizare în administrația publică centrală, educație, cultură și mediu de afaceri
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Acțiuni finanțate










Dezvoltare platforme informatice alimentate
cu datele generate de administrația publică –
Open Data
Susținere a procesului guvernamental de
luare a deciziilor prin sisteme și soluții
complexe (ex: Big Data, Inteligență artificială,
soluții bazate pe cloud, Supercomputer,
Blockchain, Quantum Computing etc.)
Evenimentele de viață prevăzute în SNADR
sunt parțial realizate (ex. Obținerea cărții de
identitate,
Înscrierea
la
școală
primară/liceu/universitate, etc.); Ele pot fi
implementate într-un orizont de timp relativ
scurt
proiectele
digitale
care
presupun
interoperabilitatea prin folosirea de buildingblocks (eDelivery, eProcurement, eInvoice),
conectarea la Single Digital Gateway.
Creșterea accesului la cultură prin
digitalizarea arhivelor









Realizarea unei platforme naționale, comune
pentru agregarea de informații de înaltă
calitate, relevante, actualizate, ușor de
înțeles și personalizate pentru monumentele
istorice
Digitalizare pentru cultură (echipamente și
infrastructură, baze de date, soft, platforme
digitale, sisteme integrate, mijloace TIC,
modele digitale 3D, infrastructuri informatice
și soluții de tip cloud, exploatarea
digitalizată)
Co-finanțarea Hub-urilor de Inovare Digitala
Europene din Romania (EDIH) selectate
pentru finanțare din Digital Europe
Programme
Finanțarea dezvoltării la nivelul IMM-urilor
din
domeniul
TIC,
de
noi
tehnologii/servicii/aplicații (Blockchain, IOT,
automatizare/robotizare, etc.), cu impact
asupra digitalizării și dezvoltării economice a
IMM-urilor din toate domeniile

Solicitanți eligibili


Mediul de afaceri și personalul din organizațiile de cercetare; Întreprinderile vizate de procesul de descoperire
antreprenorială la nivel național și personalul din cadrul organizațiilor de cercetare, inclusiv studenți, APL

Axa prioritară numărul 3. . Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare
Acțiuni finanțate


Proiectele cu accent pe elementul de inovare
sub condiția de a contribui la transformarea
economică inteligentă



Proiectele într-unul din domeniile de
specializare inteligentă identificate prin
strategia națională de cercetare, inovare și
specializare inteligentă

Solicitanți eligibili


Mediul de afaceri și personalul din organizațiile de cercetare, studenți
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Programul Operațional Sănătate (POS)
Datorită importanței majore pe care o constituie domeniul sănătății publice în România, Programul Operațional
Sănătate cuprinde investiții prioritare pentru remedierea principalelor provocări din sistemul public de sănătate și
atingerea mediei nivelului european de dezvoltare a domeniului.
Axa prioritară numărul 1. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în
regim ambulatoriu
Acțiuni finanțate


Dotarea/
modernizarea/
reabilitarea
cabinetelor medicilor de familie

Dotarea structurilor publice responsabile cu
distribuția vaccinurilor la nivel teritorial

Dotarea/ modernizarea/ reabilitarea publică
în care se furnizează servicii de asistență
medicală școlară, inclusiv servicii de asistență
stomatologică

Dotarea/
extinderea/
modernizarea/
reabilitarea a unităților sanitare/ altor
structuri publice care desfășoară activități
medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență
medicală ambulatorie

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității
asistenței medicale primare și integrarea cu
serviciile de asistență medicală comunitară
Solicitanți eligibili








Îmbunătățirea accesibilității și eficacității
serviciilor oferite în regim ambulatoriu
Implementarea de programe în sănătatea
reproducerii, inclusiv stimularea natalității
prin măsuri de suport a cuplurilor infertile
Implementarea de măsuri de sprijin destinate
recuperării persoanelor cu tulburări psihice
Îmbunătățirea accesibilității și eficacității
rețelei de medicină școlară, inclusiv a celei
stomatologice, ca parte a asistenței medicale
primare adresate copiilor și tinerilor care
urmează o formă de învățământ, atât din
mediul urban, cât și din mediul rural

Structuri implicate în Programul Național de Vaccinare; Cabinete medicale, inclusiv cabinete medicale
stomatologice organizate în unități de învățământ; Unități sanitare publice

Axa prioritară numărul 2. Servicii de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de
îmbătrânire a populației și profilului epidemiologic al morbidității
Acțiuni finanțate


Investiții în infrastructura publică a unităților
sanitare care furnizează servicii de reabilitare/
recuperare





Investiții în infrastructura publică a unităților
sanitare care furnizează servicii de paliație și
îngrijiri medicale pe termen lung
Investiții în infrastructura publică a unităților
sanitare de acuți în vederea transformării
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acestora în unități sanitare care furnizează
servicii de reabilitare/ recuperare, servicii de
paliație și îngrijiri medicale pe termen lung
Investiții în infrastructura publică a unităților
medico-sociale care furnizează servicii
medicale de îngrijire de lungă durată
Investiții în infrastructura centrelor/ unităților
sanitare/unităților
medico-sociale
care
furnizează servicii de paliație și îngrijiri
medicale pe termen lung








Investiții în infrastructura centrelor pilot
pentru
servicii
integrate
dedicate
tratamentului/ reabilitării persoanelor cu
tulburări de spectru, autism
Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității
serviciilor de reabilitare/ recuperare
Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității
serviciilor de îngrijire paliativă și îngrijirilor la
domiciliu
Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității
serviciilor de îngrijire pe termen lung

Solicitanți eligibili


Unități sanitare; Centre/ Unități/Unităților Sanitare/Unităților medico-sociale non profit care furnizează servicii
de paliație și îngrijiri medicale pe termen lung; Unități sanitare care furnizează servicii de
reabilitare/recuperare, îngrijire paliativă, îngrijiri pe termen lung.

Axa prioritară numărul 3. Creșterea eficacității sistemului medical pentru prevenție, diagnostic și tratament precoce al
bolilor prioritare prin investiții în servicii și infrastructură
Acțiuni finanțate








Extinderea/
modernizarea/
reabilitarea/
dotarea unităților sanitare - serviciilor
esențiale pentru afecțiuni complexe
Investițiile în infrastructura publică a
structurilor sanitare unde se realizează
depistare,
diagnosticare,
tratare
și
recuperare a pacienților cu afecțiuni genetice
și a celor cu anomalii congenitale și estimarea
riscului de recurență a bolilor genetice în
familiile pacienților
Investițiile în infrastructura publică a
structurilor sanitare unde se realizează
examinări asupra persoanelor în viață care au
suferit vătămări ale integrității corporale sau
agresiuni sexuale sau solicită stabilirea vârstei
și sexului
Investițiile în infrastructura unităților sanitare
care au autorizate centre de expertiză în boli
rare și a unităților sanitare care furnizează
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servicii medicale pentru pacienții cu boli rare
și genetice în colaborare cu centrele de
expertiză în boli rare și cu centrele de
genetică medicală
Investițiile în infrastructura publică a
structurilor sanitare care au atribuții în
prevenirea,
controlul,
diagnosticul
și
supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv
în epidemii, pandemii,
controlul și
supravegherea infecțiilor asociate actului
medical și a celor implicate în sănătatea
publică
Investițiile în infrastructura publică a
sistemului național de transfuzii, inclusiv a
infrastructurii de testare a sângelui și/sau
procesare a plasmei
Implementarea de programe de screening
populațional/ diagnosticare și tratament
precoce










Implementarea
de
programe
de
diagnosticare precoce și tratament
Implementarea programelor de
măsuri
privind sănătatea mamei și nou-născutului
Creșterea capacității de îngrijire medicală a
pacienților cu boli rare
Măsurile destinate creșterii capacității de
îngrijire medicală a pacientului critic neonatal/
postneonatal
Implementarea de programe de schimbare a
stilului de viață și aplicarea de politici de
încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv
implementarea de măsuri de prevenție
Implementarea
de
măsuri
destinate
diagnosticării și tratamentului pacienților cu









afecțiuni osteo-articulare (coloană vertebrală
și alte articulații) cu potențial invalidant
Implementarea de programe/ măsuri
destinate controlului infecțiilor asociate
actului medical
Măsurile pentru dezvoltarea capacității
personalului
Măsurile destinate creșterii eficacității
serviciilor de laborator
Investiții pentru sistemul național de
transfuzii, inclusiv infrastructura de testare a
sângelui și procesare a plasmei
Redefinirea circuitelor de depozitare și
transport a deșeurilor medicale în unitățile
medicale

Solicitanți eligibili


Unități sanitare publice; Unități sanitare publice care tratează mari arși; Centre regionale de genetică medicală;
institute oncologice; INML si structurile teritoriale; Unități sanitare publice unde se realizează îngrijirea
pacienților cu boli rare - centre publice de expertiză pentru boli rare; Spitale evidențiate ca potențiali
beneficiari în cadrul documentelor programatice naționale sau ale altor instituții; INSP și structurile sale
teritoriale, INCD Medico-Militară „Cantacuzino; Institutul Național de Hematologie Transfuzională, centrele de
transfuzii, centre de colectare de plasmă din unități sanitare publice; Spitale publice mici, altele decât
institutele, spitalele județene;

Axa prioritară numărul 4. Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești publice noi cu
impact teritorial major
Acțiuni finanțate


Continuarea investițiilor în spitalele regionale
de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza II)




Investițiile în infrastructuri spitalicești publice
noi cu impact teritorial major
Dezvoltarea capacității personalului sanitar

Solicitanți eligibili


Spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova; Unități sanitare publice cu impact teritorial major

Axa prioritară numărul 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
Acțiuni finanțate
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Cercetarea și inovarea prin implementarea de
soluții de cercetare cu aplicabilitate în
domeniul medical
Adoptarea tehnologiilor medicale inovative și
avansate






Programe dedicate cercetării și/sau utilizării
clinice: ex. Producție de vaccinuri, seruri și
alte medicamente biologice
Cercetarea
în
domeniul
bolilor
netransmisibile
Realizarea unei infrastructuri de cercetaredezvoltare în domeniul genomică

Solicitanți eligibili


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-militară „Cantacuzino”; Institutul de Cercetare-Dezvoltare
în Genomică; Organizații de cercetare; Universități relevante; Unități medicale publice singure sau în
parteneriat cu entități relevante (ex. organizații de cercetare, UMF etc.); Entități relevante (ex. universități,
unități medicale publice etc) singure sau în parteneriat cu entități relevante; Instituții partenere în activitățile
de cercetare dezvoltare

Axa prioritară numărul 6. Digitalizarea sistemului medical
Acțiuni finanțat


Înființarea observatorului național pentru
date în sănătate

Realizarea de aplicații de telemedicină

Dezvoltarea integrată a unor soluții de esănătate
Solicitanți eligibili




Digitalizarea internă a unităților sanitare
altele decât cele din subordinea MS pentru
acuratețea datelor

Autorități și instituții publice din domeniul medical; Autorități și instituții publice relevante pentru
implementarea de soluții informatice integrate în domeniul de sănătate

Axa prioritară numărul 7. Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de
investigare, intervenție, tratament
Acțiuni finanțate


Investiții în infrastructura publică a unităților
sanitare implicate în activități de prelevare și
transplant acreditate, inclusiv a infrastructurii
în domeniul terapiilor celulare, structurilor
responsabile cu băncile de țesuturi/ celule/
stocarea țesuturilor, a unităților sanitare
acreditate HLA, inclusiv a unităților care
coordonează activitatea de transplant
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Investiții în infrastructura publică structurilor
sanitare unde se realizează depistarea,
diagnosticarea,
tratarea
pacienților
oncologici
Investiții în infrastructura publică a
institutelor oncologice
Măsuri pentru implementarea operațiunilor
în domeniul cercetării medicale la toate
nivelurile



Măsuri pentru implementarea operațiunii în
domeniul transplantului/ terapii celulare

Dezvoltarea capacității personalului medical
și non medical - utilizare echipamente
medicale inovative

Utilizarea de metode moderne de
investigare, intervenție, tratament

Asigurarea accesului universal la diagnostic și
tratament de calitate, inclusiv la transplant
de țesuturi și celule, conform standardelor
internaționale
Solicitanți eligibili






Dezvoltarea de programe/ module specifice și
transversale de la nivelul universităților de
medicină, care să permită perfecționarea sau
reconversia profesională
Susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de
formare (de la nivelul învățământului terțiar)
și instituțiile din domeniul medical, pentru
dezvoltarea unor programe de formare
continuă în domeniul medical și zonele
conexe

Structuri sanitare unde se realizează depistarea, diagnosticarea, tratarea pacienților oncologici/ institute
oncologice; unități sanitare acreditate pentru prelevare organe/ unități sanitare implicate în activități de
prelevare și transplant acreditate, inclusiv în domeniul terapiilor celulare/ spitale clinice acreditate pentru
prelevare organe; unități care coordonează activitatea de transplant; structuri responsabile cu băncile de
țesuturi/ celule/ stocarea țesuturilor; unități sanitare acreditate HLA

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
Programul Operațional Educație și Ocupare urmărește obiectivul de politică 4 al Uniunii Europene „O Europă mai
socială”, iar investițiile din cadrul programului se concentrează pe provocările majore din domeniul educației și ocupării,
corelate cu prioritățile obiectivului de politică 4 și Agenda pentru competențe în Europa.
Axa prioritară numărul 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
Acțiuni finanțate






Înființarea/dezvoltarea de centre (fixe și
mobile)/cluburi de tineret la nivel comunitar
cu implicarea autorităților locale și a unor
entități publice sau private
Utilizarea
infrastructurii
existente
și
neutilizate la nivelul UAT ca resurse primare
pentru dezvoltarea activităților pentru tineret
sau pentru inițierea de activități economice
independente de către tineri
Asigurarea lucrătorilor/ consilierilor de tineret
la nivelul centrelor/cluburilor/ furnizorilor de






servicii de tineret publice sau private sau de
alți actori interesați
Serviciile
de
identificare
înregistrare,
pregătire și furnizarea ofertei propriu-zise
pentru tineri, inclusiv tineri NEET
Activarea potențialului antreprenorial al
tinerilor
Înființarea/
dezvoltarea
întreprinderilor
sociale de inserție, pentru susținerea tinerilor
cu accent pe tineri NEET, inactivi, șomeri și
șomeri de lungă durată
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Solicitanți eligibili


Structuri/entități specializate în furnizarea de servicii pentru tineri; Tineri sub 30 ani;

Axa prioritară numărul 2. Îmbunătățirea participării copiilor la educația ante-preșcolară și preșcolară
Acțiuni finanțate


Dezvoltarea și asigurarea calității sistemului
de ÎETC

Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de
suport socio-educațional prin susținerea de
acțiuni/ măsuri strategice la nivel local pentru
Solicitanți eligibili




îmbunătățirea accesului copiilor cu vârste de
la naștere la 6 ani la educația timpurie
Dezvoltarea sistemului de formare inițială și
continuă a cadrelor didactice pentru ÎETC

Unități de învățământ și unități conexe: ce oferă servicii educaționale ÎETC

Axa prioritară numărul 3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor
dezavantajate la educație și formare profesională
Acțiuni finanțate


Susținerea participării elevilor în programe de
tip SDS, complementar cu masă caldă, în
vederea consolidării competențelor, învățării
remediale și accelerării învățării prin activități
educative

Pachete personalizate de măsuri în vederea
sprijinirii accesului și participării la educație

Facilitarea transportului elevilor către/ de la
unitățile școlare

Dezvoltarea de programe de informare și
conștientizare
privind
participarea
la
educație, educația incluzivă

Asigurarea accesului la servicii de educație
culturală și artistică copiilor din grupurile
dezavantajate din mediul rural și mic-urban

Sprijinirea/ încurajarea mobilității cadrelor
didactice către zonele în care se înregistrează
deficit
Solicitanți eligibili












Îmbunătățirea accesului și a participării la
educație a copiilor cu dizabilități și/sau cerințe
educaționale speciale (CES), inclusiv la
activități sportive și culturale adaptate
Organizarea unor oportunități variate de
dezvoltare profesională pentru personalul
didactic, în vederea asigurării unui sistem de
educație incluziv
Dezvoltarea și extinderea Programului „A
doua șansă” (ADS), pentru facilitarea
finalizării învățământului obligatoriu
Intervenții pentru învățământul terțiar
Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului
la studii universitare
Măsuri de prevenire și combatere a
abandonului universitar pentru grupurile
dezavantajate/ subreprezentate de studenți

Unități de învățământ și unități conexe; Instituții de învățământ superior; Asistență Socială și Protecție a
Copilului - DGASPC); personal din Ministerul Educației (ME) și din instituțiile subordonate sau în coordonare
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Axa prioritară numărul 4. Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității
sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
Acțiuni finanțate






Realizarea unui mecanism eficient de
recunoaștere
a
rezultatelor
învățării
dobândite în contexte non-formale și
informale în învățământul preuniversitar și
terțiar, pentru o mai bună integrare pe piața
muncii
Măsuri privind asigurarea calității educației
pentru toți, în corelație cu dinamica pieței
muncii și societății
Facilitarea accesului informat și a participării
active la programe de educație










Măsuri privind flexibilizarea și diversificarea
oportunităților de formare și dezvoltare a
competențelor cheie ale elevilor
Promovarea dezvoltării programelor de studii
terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate
cu cerințele pieței muncii
Dezvoltarea și implementarea unor programe
universitare pentru adaptarea ofertei
universităților la solicitările pieței muncii
Implementarea unui program pentru
internaționalizarea învățământului superior
Sprijinirea mobilității internaționale de tip
Erasmus+

Solicitanți eligibili


Unități de învățământ și unități conexe; Instituții de învățământ superior; Instituții centrale, regionale și locale
cu responsabilități în gestiunea sistemului de învățământ; Asistență Socială și Protecție a Copilului - DGASPC);
personal din Ministerul Educației (ME) și din instituțiile subordonate sau în coordonare

Axa prioritară numărul 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic
Acțiuni finanțate








Optimizarea mecanismului de monitorizare și
evaluare a politicilor publice privind formarea
profesională
Crearea și aplicarea unui mecanism privind
asigurarea calității învățării la locul de muncă
(WBL) și certificarea rezultatelor învățării în
formarea profesională inițială
Creșterea calității și a validității proceselor de
predare-învățare-evaluare în ÎPT
Sprijinirea
dezvoltării
școlilor
pentru
susținerea si recunoașterea excelentei în IPT
Adaptarea serviciilor educaționale adresate
elevilor și personalului didactic din ÎPT








Dezvoltarea și extinderea serviciilor de
consiliere pentru îmbunătățirea accesului
informat la programe de educație și formare
profesională
Asigurarea unui sprijin financiar suplimentar
față de grantul Erasmus+
Măsuri pentru facilitarea accesului la
programele de formare profesională, precum
și pentru prevenirea și combaterea
abandonului școlar și a părăsirii timpurii a
școlii la nivelul ÎPT
Programe de informare și conștientizare
pentru întreaga comunitate, de sprijin,
consiliere și educație parentală, cu focalizare
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pe părinții copiilor provenind din grupuri
vulnerabile



Dezvoltarea și furnizarea de programe
remediale

Solicitanți eligibili


Unități și instituții de învățământ ce oferă servicii educaționale (ÎPT); Elevi din învățământul profesional și
tehnic; Elevi de gimnaziu; Personal didactic; Asistență Socială și Protecție a Copilului - DGASPC); personal din
Ministerul Educației (ME) și din instituțiile subordonate sau în coordonare; Autorități Publice Locale - APL

Axa prioritară numărul 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
Acțiuni finanțate








Furnizarea
serviciilor
de
identificare,
îndrumare, sprijin și management de caz
pentru persoanele din grupuri dezavantajate
Furnizarea de pachete prestabilite de măsuri
de ocupare, în vederea integrării socioprofesionale a persoanelor din grupuri
dezavantajate pe piața muncii
Finanțarea de intervenții integrate în zone cu
deficit de forță de muncă și migrație
sezonieră
Sprijin acordat angajatorilor/ consorțiilor de
angajatori pentru amenajarea unor spații
destinate supravegherii și îngrijirii copiilor cu
vârstă preșcolară (0-6 ani) sau pentru crearea








de parteneriate cu entități specializate care
oferă servicii de îngrijire copii
Stimularea angajatorilor pentru utilizarea
unor forme de muncă noi sau flexibile
Măsuri de sprijin pentru păstrarea locurilor de
muncă în activitățile /sectoarele economice
afectate de probleme sistemice
Sprijinirea angajatorilor pentru condiții de
muncă adaptate nevoilor lucrătorilor
Campanii
de
promovare
pentru
conștientizarea angajatorilor și lucrătorilor
Finanțarea serviciilor de susținere a
îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor
vârstnici
în
programe
de
tip
shadow/tutelă/tutorat/mentorat

Solicitanți eligibili


Persoane inactive; tineri cu vârsta de peste 30 ani; șomeri; șomeri de lunga durată; șomeri cu nivel redus de
competențe; persoane cu dizabilități; femei angajate; Persoane angajate; angajatori; Lucrători vârstnici 55+

Axa prioritară numărul 7. Antreprenoriat și economie socială
Acțiuni finanțate




Dezvoltarea unor instrumente și structuri
colaborative/ participative
Programele de sprijin antreprenorial
Acordarea de granturi pentru inițierea de noi
afaceri (start-up) și incubatoare de afaceri
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Asistență și consultanță în afaceri post
înființare pentru depășirea dificultăților
economice
Sprijin prin granturi și instrumente de
microcreditare cu partajarea riscului pentru
înființare/dezvoltare/inovare/scalare/extinder

e/de întreprinderi sociale și întreprinderi
sociale de inserție

Asistență și consultanță post înființare pentru
întreprinderile sociale și întreprinderile
sociale de inserție
Solicitanți eligibili




Sprijinirea
angajatorilor/ocupării
în
întreprinderi sociale de inserție pentru
inserția socio-profesională a lucrătorilor
defavorizați

Administratori de grant; Microîntreprinderi; IMM-uri; Parteneri sociali; Întreprinderi sociale; Antreprenori si
personal angajat in sectorul economiei sociale; Personal din autorități și instituții publice; universități și
institute de cercetare; furnizori de servicii de ocupare și formare; angajatori și membrii ai comitetelor
sectoriale

Axa prioritară numărul 8. Modernizarea instituțiilor pieței muncii
Acțiuni finanțate


Îmbunătățirea instrumentelor; proceselor și
mecanismelor de monitorizare a informațiilor
din piața muncii, de anticipare a nevoii de
competențe, de evaluare și monitorizare a
politicilor publice privind măsurile active și
formarea profesională sau adăugarea de noi
dezvoltări
Solicitanți eligibili






Actualizarea și dezvoltare de instrumente la
nivelul
ANOFM,
care
să
permită
debirocratizarea și digitalizarea activității
Consolidarea
dialogului
social
și
a
parteneriatelor pentru ocupare și formare

Organizații sindicale și patronale reprezentative; ONG-uri cu competențe în domeniu; Angajatori; Personal din
autorități și instituții publice; universități și institute de cercetare; furnizori de servicii de ocupare și formare;
angajatori și membrii ai comitetelor sectoriale

Axa prioritară numărul 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru
facilitarea tranzițiilor și a mobilității
Acțiuni finanțate





Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității
în formarea profesională a adulților
Dezvoltarea capacității comisiilor județene
pentru autorizarea furnizorilor de formare
profesională
Formarea
continuă
a
formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de
ucenicie din formarea profesională continuă







Actualizare/revizuire/dezvoltare
de
noi
standarde
ocupaționale
/calificări
profesionale conform noilor cerințe ale pieței
muncii
Încurajarea participării la învățarea pe tot
parcursul vieții prin extinderea/diversificarea
oportunităților de formare
Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+
pentru educația adulților
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Dezvoltarea și testarea de instrumente
inovative de evaluare a competențelor
Implementarea programului „Pachet de bază
pentru persoanele fără/cu nivel scăzut de
formare”
Implementarea programului „Ține pasul”






Furnizarea de către angajatori, inclusiv
clustere de angajatori, de programe de
formare
Implementarea programului „Competențe
digitale pentru piața muncii”
Sprijinirea sportivilor aflați la final de carieră
pentru dobândirea de competențe în vederea
reintegrării pe piața muncii

Solicitanți eligibili


Membrii și experți ai comitetelor sectoriale; Angajatori; angajați; antreprenori; parteneri sociali; Persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă; lucrători; persoane angajate; Furnizori de servicii de formare
profesională; Adulți (25-64 ani) - potențiali formabili; Angajatori; clustere de angajatori; Personal centre
comunitare de învățare permanentă

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială are ca scop sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile prin reducerea în primul rând a decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și
excluziunea socială.
Axa prioritară numărul 1. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Acțiuni finanțate








Proiectele (instruirile, studiile etc) vor fi
însoțite de măsurile FEDR privind
schimbarea echipamentelor care produc
cele șase categorii principale de pericole:
Biologice. (viruși, bacterii, insecte,
animale etc., care pot provoca efecte
negative asupra sănătății. De exemplu,
mucegai, sânge și alte fluide corporale,
plante dăunătoare, canalizare, praf și
paraziți).
Chimice. (substanțe care pot avea afecte
atât asupra sănătății cât și fizice, cum ar
fi iritații de piele, ale sistemului
respirator, orbirea, coroziunea și
exploziile).
Fizice. (factori de mediu care pot dăuna
unui angajat fără a-l atinge neapărat,
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inclusiv înălțimea, zgomotul, radiațiile și
presiunea).
De siguranță. (creează condiții de lucru
nesigure: cabluri neizolate, pardoseli
deteriorate)
Ergonomice. (sunt rezultatul unor factori
fizici care pot duce la leziuni musculoscheletale: configurarea proastă a stației
de lucru într-un birou, postură incorectă
și manipulare manuală).
Psihosociale. (care pot avea un efect
negativ asupra sănătății mintale sau
bunăstării unui angajat: hărțuire sexuală,
victimizare, stres și violență la locul de
muncă).
Proiecte care sa stimuleze activități în







aer liber pentru seniori, sporturi ușoare,
activități de mentorat, dar și suportarea
costurilor
aferente
tratamentelor
stomatologice pentru seniori cu venituri
foarte mici.
Măsurile care vizează serviciile de
angajare și sprijin educațional sunt
complementare celor din PO Educație și
Ocupare, precum și celor din PO
Tranziție Justa legate de calificare,
recalificare, recalificare și formare
profesională și măsurile din Planul de și
Reziliență privind venitul minim pentru
incluziune.
Proiectele finanțate în cadrul acestui
obiectiv specific se vor concentra pe
dezvoltarea competențelor digitale ale
copiilor și adulților.









Servicii before și after school ca suport
educațional pentru copiii cu risc de
abandon școlar;
Educație profesională pentru copii și
adulți care au nevoie de recalificare
profesională, persoanele vulnerabile.
Se asigură furnizarea de servicii medicale
și acțiuni de conștientizare cu privire la
importanța sănătății persoanei și
prevenirea diferitelor probleme
medicale (screening-uri pentru diabet,
boli cardiovasculare și boli pulmonare, în
special pentru persoanele care au trecut
prin boala provocată de Corona Virus)
Sprijinul pentru funcționarea,
managementul și evaluarea (studii de
impact) a GAL-urilor urbane
Sprijinul pregătitor pentru elaborarea
Strategiilor Locale Urbane

Solicitanți eligibili




Întreprinderile care au nevoie să schimbe echipamentele pentru a elimina pericolele ( Localități urbane cu
peste 20.000 de locuitori din zona unui GAL)
Instituții publice de învățământ.
Comunitățile urbane care au nevoie de locuințe sociale și de alte infrastructuri sociale

Axa prioritară numărul 2. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală
Acțiuni finanțate


Măsurii care permite copiilor săraci să meargă
la tabere de creație sau sport

Sprijinul copiilor cu părinți plecați în
străinătate pentru muncă

Sprijin psiho-social si material/financiar
adresat direct elevilor
Solicitanți eligibili





Măsuri care vizează unitatea de învățământ
Măsuri care vizează mediul familial, adresate
părinților și reprezentanților copiilor precum
grădiniță, școală după școală, educație de
recuperare

GAL-uri rurale

Axa prioritară numărul 3. Protejarea dreptului la demnitate socială
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Acțiuni finanțate



Construirea de locuințe sociale
Construiri de unități administrative teritoriale
cu nevoi urgente

Solicitanți eligibili


Autoritățile publice locale; serviciilor sociale primare

Axa prioritară numărul 4. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile primare
Acțiuni finanțate




Sprijinirea identificării nevoilor locale și
evaluarea dezvoltării serviciilor sociale în
cadrul fiecărei autorități locale rurale
Dezvoltarea serviciilor sociale primare pe
modelul comunitar în comunitățile rural





Sprijinirea autorităților locale în vederea
reglementării situației așezărilor informale
Creșterea accesului profesioniștilor la
programul de formare continuă
Sprijin pentru comunitățile fără acces sau cu
acces redus la serviciile sociale

Solicitanți eligibili


Autorități locale în parteneriat cu ONG-uri; furnizorii acreditați de servicii sociale în parteneriat sau asociați cu
autoritățile locale

Axa prioritară numărul 5. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii
Acțiuni finanțate









Reducerea disparităților dintre copiii expuși
riscului de sărăcie/excludere socială și alți
copii
Sprijin personalizat, adaptat la nevoile
mamelor, pentru a spori capacitatea de
inserție profesională și autonomia părintelui
unic
Cursuri de reconversie profesională pentru
părinții singuri cu venituri mici
Un acces mai bun al femeilor la piața muncii,
precum și la un echilibru mai bun între viața
profesională și cea privată
Dezvoltarea a 8 centre pilot regionale pentru
copii cu tulburări de comportament
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Oferirea accesului egal pentru copiii afectați
de sărăcie sau de excluziune socială în tabere
Incluziunea socială a copiilor vulnerabili prin
implicarea în activități sportive sau culturale
Sprijinirea
tinerilor
în
procesul
de
dezinstituționalizare
Serviciile comunitare pentru copii și familii –
prevenirea separării
Oferirea de sprijin financiar pentru familiile
monoparentale
Creșterea accesului profesioniștilor la
programul de formare continuă
Infrastructurii pentru minim 24 de centre
sportive pentru aceștia în zonele sărace, cel

puțin trei pentru fiecare regiune de
dezvoltare. Vor fi finanțate 3 centre în zonele
mai dezvoltate și 21 în zonele mai puțin
dezvoltate
Solicitanți eligibili




infrastructura pentru servicii care vor oferi
consiliere copiilor și familiilor acestora

ONG-uri; furnizori de servicii sociale; asociații culturale; institute de cult; cluburi sportive; asociație sportivă;
federație sportivă în parteneriat sau nu cu furnizori acreditați de servicii sociale, autoritățile publice locale

Axa prioritară numărul 6. Servicii de suport pentru persoane vârstnice
Acțiuni finanțate


Servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoanele vârstnice

Organizarea de comunități de seniori

Infrastructura pentru persoanele vârstnice
aflate în pericol de excluziune locativă
Solicitanți eligibili




Îmbunătățirea accesului specialiștilor care
lucrează cu vârstnici la programe de formare
continuă

Furnizori de servicii sociale în parteneriat sau nu cu furnizori acreditați de servicii sociale; ONG-uri

Axa prioritară numărul 7. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
Acțiuni finanțate








Campanie media, informare/diseminare,
identificarea angajatorilor și a persoanelor cu
dizabilități, evaluarea competențelor
profesionale și sociale, de către o echipă de
specialiști
Dezvoltarea de servicii de îngrijire de
zi/reabilitare pentru copiii cu dizabilități
Angajarea și menținerea persoanelor cu
dizabilități pe piața muncii
Accesul persoanelor cu dizabilități la
echipamente, dispozitive și tehnologii de
asistență
Renovarea și dotarea centrelor de
(re)reabilitare pentru copiii cu dizabilități,









Achiziționarea de echipamente asistive,
dispozitive asistive pentru persoane cu
dizabilități
Sprijinirea infrastructurii echipelor mobile de
reabilitare (autoturisme, truse fizio-medicale
etc.)
Renovarea/dotarea serviciilor comunitare
și/sau serviciilor de îngrijire de zi și reabilitare,
în comunități, pentru persoanele cu
dizabilități care părăsesc instituțiile și sunt
sprijinite să trăiască independent
Renovare/cumpărare/construire centre
respiro pentru persoanele cu dizabilități și
familiile/îngrijitorii acestora
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Solicitanți eligibili


Furnizori publici sau privați de măsuri de sprijin pentru ocuparea forței de muncă; centre de zi; centre de
servicii de recuperare neuro-motorie și centre de servicii de asistență și suport pentru persoanele cu
dizabilități

Axa prioritară numărul 8. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile
Acțiuni finanțate


măsurile privind serviciile integrate pentru
incluziunea socio-profesională a migraților

Servicii integrate pentru victimele traficului
de persoane și victimele violenței domestice

Servicii de sprijin și reabilitare pentru
reintegrarea socială a persoanelor care se
confruntă cu dependența de droguri sau
alcool
Solicitanți eligibili







Servicii de asistență socială, consiliere, sprijin
pentru incluziune, oferite persoanelor care
sunt eliberate din închisoare;
Servicii de sprijin pentru incluziunea socială a
persoanelor fără adăpost
Formarea profesională a specialiștilor care
lucrează cu grupuri vulnerabile.

Instituții de învățământ; Firme publice și private

Axa prioritară numărul 9. Ajutorarea persoanelor defavorizate
Acțiuni finanțate






Masă caldă/ cantine
Vouchere pentru achiziții de alimente
Vouchere pentru copii
Cartografierea tuturor serviciilor sociale
existente în zonă

Solicitanți eligibili:


Instituții de învățământ publice; Serviciile sociale din țară; Cantinele sociale
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Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia
Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia urmărește un obiectiv general dezvoltarea echilibrată în contextul
unei creșteri economice durabile; favorabile incluziunii care să reducă disparitățile și decalajele de dezvoltare din
interiorul regiunii; dar și cu alte regiuni ale țării.
Axa prioritară numărul 1. Sud-Vest Oltenia – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice
Acțiuni finanțate:















Construcția de noi departamente de CD
(laboratoare/centre de CD etc,) însoțită
obligatoriu de dotarea acestora cu
echipamente și instrumente de cercetare
Modernizarea, extinderea, consolidarea,
schimbarea de destinație a departamentelor
de CD existente, însoțită obligatoriu de
dotarea acestora cu echipamente și
instrumente de cercetare
Achiziția de echipamente și instrumente de
cercetare
Stimularea cererii întreprinderilor pentru
inovare (individual sau în parteneriat cu
entități CDI)
Cooperare între entități de CDI și
întreprinderi în domeniile RIS 3
Investiții în IMM pentru implementarea unui
transfer tehnologic, inclusiv achiziția de
servicii de la organizații care desfășoară CDI
sau entități de transfer tehnologic
Sprijin pentru adoptarea tehnologiilor
avansate în beneficiul IMM-urilor
Sprijin pentru trecerea de la concept către
produs, integrat sau etapizat, dezvoltarea
unui prototip minim viabil (MVP) în beneficiul
IMM-urilor
Facilitarea proceselor de transfer tehnologic
la nivel de companii și alte organizații in
beneficiul IMM-urilor;
















Servicii suport pentru transferul tehnologic în
beneficiul IMM-urilor
Dezvoltarea/îmbunătățirea
capacitaților
tehnologice, implementarea de noi modele
de afaceri, internaționalizare;
Sprijinirea microîntreprinderilor prin investiții
în active fixe (corporale și necorporale); în
vederea creșterii rezilienței lor pe piață, pe
termen mediu și lung;
Sprijinirea IMM-urilor prin investiții în active
fixe
și/sau
necorporale
pentru
dezvoltarea/modernizarea producției;
Activități
specifice
procesului
de
internaționalizare (participarea la târguri și
expoziții
internaționale,
investiții
în
adaptarea proceselor tehnologice de
producție la sistemele de certificare și
standardizare specifice piețelor de export,
etc).
Activități de implementare și certificare a
sistemelor de management a calității,
mediului
sau
sănătății,
management
organizațional,
Promovarea
produselor
și
serviciilor,
realizarea de site-uri pentru prezentarea
activității și a produselor sau serviciilor
promovate, inclusiv instrumente de vânzare
on-line, facilitarea comerțului și inovații
specific.
Dezvoltarea
antreprenoriatului
prin
înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea
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structurilor de afaceri (incubatoarelor,
acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor
industriale, etc) cu impact la nivel regional;
Dezvoltarea
de
competențe
profesionale/recalificarea în ceea ce privește
adoptarea
tehnologiilor
avansate
în
domeniile de specializare tehnologică și
utilizarea echipamentelor achiziționate;





Susținerea colaborării între universități,
entitățile de cercetare și mediul de afaceri (de
exemplu dezvoltarea în parteneriat al unui
nou curriculum, training-uri specializate
pentru a răspunde nevoilor industriei, etc);
Dezvoltarea de abilități și competențe
tehnice, de management, antreprenoriale,
ecologice
și
altele

Solicitanți eligibili:


Micro-întreprinderi, IMM, întreprinderi mari, doar dacă cooperează cu IMM-uri în activități de CDI; Entități de
transfer tehnologic; Parcuri științifice și tehnologice; Universități; Entități de cercetare; Organizații CDI;
Autorități publice; Antreprenori; Administratori de instrumente financiare

Axa prioritară numărul 2. Sud-Vest Oltenia – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor
Acțiuni finanțate


Soluții de digitalizare și
interoperabilitate/integrare baze de date a
serviciilor publice, inclusiv asigurarea unei
cooperări între serviciile administrației
publice locale și instituțiile publice;

Aplicații și soluții/servicii digitale oferite
cetățenilor în scopul creșterii calității vieții
aplicabile in zone urbane sau zone
funcționale urbane;

Sprijin pentru dezvoltarea de competențe în
domeniul digitalizării;

Susținerea digitalizării în întreprinderi, sprijin
pentru activități economice electronice și
procese economice în rețea;

Adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor
digitale care conduc la inovarea modelului de
afaceri;
Solicitanți eligibili











Achiziționarea de hardware TIC, dispozitive și
echipamente aferente, justificate din punct
de vedere al implementării aplicației de
proiect;
Realizarea rețelei LAN necesară pentru
implementarea aplicației de proiect;
Achiziția de aplicații software/licențe
necesare, configurarea și implementarea
bazelor de date, migrarea și integrarea
diverselor structuri de date existente,
securitate cibernetica;
Website de prezentare, soluția de semnătură
electronica, soluții IT pentru comerțul
electronic;
Sprijin pentru dezvoltarea de competențe în
domeniul digitalizării.

IMM-uri; Administrația publica locala; Unități de învățământ preuniversitar; Universități; Clustere
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Axa prioritară numărul 3. Sud-Vest Oltenia – Eficiența energetică și infrastructura verde












Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
Reabilitarea termică a clădirilor publice
Sisteme de climatizare și/sau ventilare
mecanică pentru asigurarea calității aerului
interior;
Lucrări de reabilitare/ modernizare a
instalațiilor de iluminat în clădiri;
Sisteme de management energetic integrat
pentru clădiri, având ca scop îmbunătățirea
eficienței energetice și monitorizarea
consumurilor de energie;
Orice alte activități care conduc la
îmbunătățirea performanței energetice;
Măsuri conexe care contribuie la
implementarea componentei care nu conduc
la creșterea eficienței energetice și includ
lucrări de intervenție/activități aferente
investiției de bază, inclusiv măsuri de
consolidare structurală în funcție de nivelul
de expunere și vulnerabilitate la riscurile
identificate;
Modernizarea /extinderea spațiilor verzi
existente, crearea de spatii verzi prin
reconversia și/sau reutilizarea spațiilor și
terenurilor abandonate, degradate, a altor
terenuri urbane care sunt vacante sau







neutilizate corespunzător și transformarea
lor în zone verzi;
Amenajarea infrastructurii albastre: zone
umede (mlaștini), lacuri, protecția lacurilor și
cursurilor de apă (zona de maluri și zona de
deasupra malurilor) doar în cadrul unor
proiecte care includ o componentă de
infrastructura verde;
Activități auxiliare (limitate ca procent din
cheltuielile eligibile prin Ghidul Solicitantului):
dotarea spațiilor verzi cu foișoare, pergole,
grupuri sanitare, spații pentru
întreținere/vestiare, alei, scene, piste pentru
bicicliști, trotuare, mobilier urban
confecționat din materiale prietenoase cu
mediul (bănci, coșuri de gunoi, toalete
ecologice, suporturi biciclete, împrejmuire),
crearea de facilități pentru recreere pe
terenurile amenajate (hotspot-uri Wi-Fi, zone
speciale amenajate pentru sport, locuri de
joacă pentru copii, etc);
Înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice
a terenului obiect al investiției; realizarea de
sisteme de irigații/sisteme de iluminat
inteligent pentru spațiile amenajate,
supraveghere;

Solicitanți eligibili


Municipii si orașe; UAT-urile municipiu reședință de județ pot dezvolta în parteneriat cu comunele limitrofe

Axa prioritară numărul 4. Sud-Vest Oltenia – Mobilitate urbană durabilă
Acțiuni finanțate


Înființarea, dezvoltarea și optimizarea
sistemelor de transport public prin investiții
în achiziția de material rulant de transport
urban curat (tramvai, autobuz, troleibuz,



etc), susținerea infrastructurii de transport
urbane
curate,
inclusiv
modernizarea/reconfigurarea tramei stradale;
Realizarea unui coridor de mobilitate, alcătuit
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din unul sau mai multe propuneri/proiecte din
PMUD-urile aprobate, care să sprijine
transportul public în comun de călători,
circulația
bicicliștilor
și/sau
circulația
pietonilor, inclusiv investiții care să asigure
legătura între stațiile de transport în comun
sau accesul pietonilor la coridorul de
mobilitate, în conformitatea cu soluțiile
identificate și validate în cadrul Planurilor de
Mobilitate Urbană Durabilă;

Dezvoltarea
(extindere/modernizare)
infrastructurii necesare pentru o utilizare
eficientă a transportului public;

Construirea/modernizarea/reabilitarea
depourilor/autobazelor
aferente
transportului public local/zonal de călători,
inclusiv infrastructura tehnică aferentă;

Îmbunătățirea stațiilor de transport public
existente, inclusiv realizarea de noi stații și
terminale intermodale pentru mijloacele de
transport în comun;
Solicitanți eligibili











Dezvoltarea
de
infrastructuri
pentru
combustibili alternativi, stații/puncte de
încărcare;
Realizarea de sisteme de tip park and ride în
afara centrelor orașelor;
Sprijinirea
realizării/modernizării
de
infrastructuri pentru deplasări nemotorizate:
crearea/modernizarea
traseelor
pentru
pietoni, investiții în infrastructura pentru
ciclism, sisteme de închiriere biciclete;
Măsuri de sprijin a autorităților și instituțiilor
publice în elaborarea/actualizarea PMUD, în
operaționalizarea contractelor de delegare a
gestiunii serviciului de transport public de
călători
și
creșterea
capacității
administrative;:
Măsuri pentru digitalizarea transportului
urban (ex.: sisteme de e-ticketing pentru
călători, sistematizarea intersecțiilor, panouri
cu afișaj electronic în stațiile de transport etc.

Consiliile județene; municipii și orașe

Axa prioritară numărul 5. Sud-Vest Oltenia – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional
Acțiuni finanțate




Modernizarea și reabilitarea rețelei de
drumuri județene care asigură conectivitatea
directă sau cu rețeaua TEN-T, construirea
unor noi segmente de drum județean pentru
conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
Realizarea de investiții destinate siguranței
rutiere
pentru
pietoni
și
bicicliști
(construire/modernizare trasee pietonale și
piste pentru bicicliști acolo unde geografia
terenului permite acest lucru), inclusiv
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semnalizarea luminoasă verticală pentru
treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică;
Construirea/modernizarea/amplasarea
de
elemente pentru îmbunătățirea siguranței
rutiere;
Construirea/modernizarea de stații și alveole
(în cazul în care proiectul vizează un drum
județean/traseu deservit de transportul
public de călători) pentru transport public pe
traseul drumului județean;







Realizarea de aliniamente de arbori situate
de-a lungul căilor de transport și parapete
pentru protecție, apărări de maluri și
consolidări de versanți, realizarea de investiții
suplimentare pentru protecția drumului
respectiv față de efectele generate de
condiții meteorologice extreme;
Acțiuni de creștere a siguranței traficului în
zonele
urbane
aglomerate,
prin
îmbunătățirea legăturilor secundare la TEN-T;
Investiții pentru modernizarea/reabilitarea
infrastructurii rutiere urbane;








Crearea/modernizarea/reabilitarea arterelor
de legătură;
Îmbunătățirea sistemelor și marcajelor de
semnalizare și siguranță rutieră pentru
creșterea nivelului de siguranță și eficiență în
circulație
Construirea/modernizarea/reabilitarea
sensurilor giratorii, a podurilor, pasarelelor și
pasajelor pietonale supra și subterane și a
stațiilor pentru transport public pe traseul
infrastructurii urbane /arterelor de legătură
Crearea/modernizare/reabilitarea de by-passuri, bretele în arealele urbane.

Solicitanți eligibili


Municipii și orașe din regiune

Axa prioritară numărul 6. Sud-Vest Oltenia – Educație modernă și incluzivă
Acțiuni finanțate




Investiții în dezvoltarea infrastructurii
educaționale pentru nivel antepreșcolar și
preșcolar;

Investiții în dezvoltarea infrastructurii
educaționale pentru învățământ primar,
secundar, inclusiv învățământ special;

Investiții în dezvoltarea infrastructurii
educaționale pentru învățământ terțiar;
Solicitanți eligibili




Reabilitarea, modernizarea, extinderea și
dotarea centrelor de agrement/taberelor de
elevi și preșcolari;
Modernizarea/ reabilitarea / extinderea
clădirilor pentru înființarea de noi centre de
agrement/tabere școlare;

Unități de învățământ; Universități; Centrelor de agrement; Taberelor de elevi; Cantine școlare; Centre
sportive

Axa prioritară numărul 7. Sud-Vest Oltenia – Dezvoltare teritorială sustenabilă
Acțiuni finanțate:


Conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural si servicii
culturale in mediul urban;



Dezvoltarea infrastructurii de
activelor turistice publice;

turism și
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Îmbunătățirea
mediului
urban
prin
regenerarea fizică a spațiilor publice urbane;

Dezvoltarea patrimoniului turistic cultural în
zone rurale;
Solicitanți eligibili:




Dezvoltarea infrastructurii publice de turism
și activelor turistice publice în stațiunile
turistice din mediul rural;

Municipiile și orașele din regiune; Zone turistice; Zone istorice

Programul Național Strategic 2021-2027 (PNS)
Programul Național Strategic 2021-2027 are ca scop principal atingerea potențialului socio-economic al mediului rural; cu
accent pe sectorul agroalimentar urmărind obiectivele generale de promovarea unui sector agricol inteligent, măsuri de
protejare a mediului și consolidarea unei structuri socio-economice în mediul rural.
Intervenția numărul 1. Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură AKIS
Acțiuni finanțate





Îmbunătățirea implementării proiectelor de
formare, consiliere și inovare pentru fermieri
Crearea unei legături între fermieri și
instituțiile
responsabile
cu formarea,
consilierea, cercetarea și inovarea
Implicarea eficientă în structura AKIS a
actorilor publici și privați, respectiv: instituții



centrale cât și locale; RNDR; Universități
Agricole; Institute de cercetare; Asociații
reprezentative ale fermierilor; Grupuri de
acțiune locală; ONG uri etc.
Centru de legătură, între toți partenerii și
beneficiarii, cu rol de mediator, diseminator și
multiplicator de informații

Solicitanți eligibili


Universități agricole; licee și școli profesionale cu profil predominant agricol; institute de cercetare-dezvoltare
agricolă; ferme; loturi experimentale; servicii de consultanță publică; organizații/Asociații reprezentative de
fermieri; ONG-uri; GAL-uri; organizații de consumatori

Intervenția numărul 2. Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Acțiuni finanțate


Dezvoltarea economică rezilientă, durabilă și
digitală în zonele rurale prin creșterea
numărului de activități non-agricole
Solicitanți eligibili




Dezvoltarea
existente

activităților

non-agricole

Micro-întreprinderi din spațiul rural; beneficiarii se vor supune prevederilor legislației europene și naționale în
vigoare privind acordarea ajutorului de minimis
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Intervenția numărul 3. LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
Acțiuni finanțate


Crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi
și investiții în infrastructura la scară mică

Exploatarea potențialului istoric și cultural și
sprijin pentru locuitorii din zonele acoperite
de strategiile de dezvoltare locală

Va fi sprijinit conceptul de ”sate inteligente”

Înființarea unei întreprinderi cu activități
neagricole în zonele rurale
Solicitanți eligibili






Implementarea operațiunilor selectate în
cadrul strategiei, incluzând activitățile de
cooperare și pregătirea acestora
Gestionarea, monitorizarea și evaluarea
strategiei, precum și animarea acesteia,
inclusiv facilitarea schimburilor între părțile
interesate

UAT comune și UAT orașe mici cu o populație mai mică de 20.000 locuitori

Intervenția numărul 4. Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural infrastructura de apă/apă uzată
Acțiuni finanțate


Crearea și/sau modernizarea infrastructurii
sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată în
sistem centralizat

Solicitanți eligibili


Comunele (Unități Administrativ Teritoriale)

Intervenția numărul 5. Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural infrastructura rutieră
Acțiuni finanțate


Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea
rețelei de drumuri de interes local

Solicitanți eligibili


Comunele (Unități Administrativ Teritoriale)

Intervenția numărul 6. Transfer de cunoștințe pe teme agricole și consiliere în afaceri agricole
Acțiuni finanțate


Formare profesională agricolă de scurtă
durată dovedită prin emiterea unui certificat
de participare



Formare profesională agricolă dovedită prin
emiterea unei diplome de calificare
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regenerabilă, schimbările climatice, protecția
mediului și a naturii, bioeconomia,
diversificarea activităților, serviciile sociale,
calitatea vieții, inovații, digitalizare)



Persoanele care activează în domeniul agriculturii ( persoane angajate; antreprenori) și consilierii agricoli care
operează în zonele rurale; Furnizori de servicii de consiliere respectiv entități publice și/sau private înființate
conform legislației în vigoare care vor fi selectați în cadrul AKIS

Furnizarea de servicii de consiliere de înaltă
calitate, independentă și orientată către
grupul țintă

Consilierea pe teme specifice (de exemplu,
eficiența energetică și a resurselor, energie
Solicitanți eligibili

Intervenția numărul 7. Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol
Acțiuni finanțate


Valorificarea produselor membrilor, astfel
degrevând producătorul de sarcina vânzării
producției
Solicitanții eligibili




Stimularea
producători

înființării

grupurilor

de

Grupurile de producători din sectorul agricol și pomicol care se încadrează în definiția IMM urilor și care au fost
recunoscute oficial de către autoritatea competentă

Intervenția numărul 8. Modernizarea infrastructurii secundare de irigații
Acțiuni finanțate


Investiții care au ca rezultat o mărire netă a
suprafeței irigate care afectează un corp
anume de apă subterană sau de suprafață





Investiții care vizează îmbunătățirea unei
instalații de irigații existente sau a unui
element al infrastructurii de irigații
Modernizarea sistemelor de irigare

Solicitanți eligibili


Organizații ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația în vigoare

Intervenția numărul 9. Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI
Acțiuni finanțate


Se vor putea reuni diverse persoane implicate
în inovare și agricultură fermieri, consultanți,
cercetători, agribusiness, ONG uri și alte
categorii interesate de a colabora, a și

Solicitanți eligibili
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împărtăși ideile și de a transforma
cunoștințele existente în soluții de inovare și
de a pune mai ușor în practică rezultatele
cercetării



Fie un grup operațional potențial/existent, fără statut juridic, constituit din minim un partener din categoriile
de mai jos și cel puțin un fermier /un grup de producători /o cooperativă altă formă de asociere în agricultură

Intervenția numărul 10. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Acțiuni finanțate


Toate cheltuielile prevăzute în planul de
afaceri pot fi eligibile, inclusiv capitalul de
lucru sau achiziționarea de teren

Solicitanți eligibili


Tânărul fermier este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv care la momentul depunerii cererii de
finanțare deține formare sau competențe profesionale adecvate cât și calitatea de șef al exploatației; Șeful
exploatației este reprezentantul legal; asociatul unic sau asociatul majoritar deține cel puțin 50 1 din acțiuni

Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
Principalul obiectiv al Planului Național de Redresare și Reziliență al României este de a dezvolta nivelul actual al țării
prin programe și proiecte esențiale care să sprijine reziliența; nivelul de pregătire pentru situații de criză; capacitatea de
adaptare și potențialul de creștere. De asemenea; planul este realizat pentru a asigura un echilibru între prioritățile
Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României.
Componenta numărul 1. Managementul apei
Acțiuni finanțate


Extinderea sistemelor de apă și canalizare în
aglomerări mai mari de 2000 de locuitori
echivalenți, prioritizate prin planul accelerat
de conformare cu directivele europene

Colectarea apelor uzate în aglomerări mai
mici de 2000 de locuitori echivalenți, care
împiedică atingerea unei stări bune a
corpurilor de apă și / sau afectează arii
naturale protejate

Sprijinirea conectării populației cu venituri
mici la rețelele de alimentare cu apă și
canalizare existente

Adaptarea la schimbările climatice prin
automatizarea și digitalizarea echipamentelor
Solicitanți eligibili






de evacuare și stocare a apei la acumulări
existente pentru asigurarea debitului
ecologic și creșterea siguranței alimentării cu
apă a populației și reducerea riscului la
inundații
Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale
pentru
monitorizarea
infrastructurii,
prevenirea și gestionarea situațiilor de
urgență
Realizarea cadastrului apelor
Extinderea rețelei naționale de observații din
cadrul Sistemului Meteorologic Integrat
Național
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Autorități locale; Administrația Națională de Meteorologie; operatorii de apă și apă uzată; Unitățile
Administrativ Teritoriale (UAT)

Componenta numărul 2. Păduri și protecția biodiversității
Acțiuni finanțate





Campania națională de împădurire și
reîmpădurire, inclusiv păduri urbane
Dezvoltarea de capacități moderne de
producere a materialului forestier de
reproducere
Actualizarea planurilor de management
aprobate și identificarea zonelor potențiale
de protecție strictă în habitate naturale
terestre și marine în vederea punerii în





aplicare
a
Strategiei
UE
privind
biodiversitatea pentru 2030
Investiții integrate de reconstrucție ecologică
a habitatelor și conservarea speciilor aferente
pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de
apă
Sisteme integrate de reducere a riscurilor
generate de viituri torențiale în bazinete
forestiere expuse unor astfel de fenomene

Solicitanți eligibili


Regia Națională a Pădurilor - Romsilva; proprietari sau administratorii de pădure publici (Unități Administrativ
Teritoriale sau diviziuni ale acestora pentru Municipiul București, inclusiv parteneriatele între acestea) sau
privați; proprietari de terenuri pretabile împăduririi (ex. terenuri degradate; terenuri agricole și intravilan etc.);
deținătorii și administratorii de păduri; RNP Romsilva; operatori economici privați atestați să producă puieți
forestieri.

Componenta numărul 3. Managementul deșeurilor
Acțiuni finanțate


Dezvoltarea, modernizarea și completarea
sistemelor de management integrat al
deșeurilor municipale la nivel de județ sau la
nivel de orașe/comune

Dezvoltarea
infrastructurii
pentru
managementul gunoiului de grajd și al altor
deșeuri agricole compostabile
Solicitanți eligibili


Autoritățile locale și structurile teritoriale ale MMAP
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Dezvoltarea capacităților instituționale de
monitorizare publică și control pentru
gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării

Componenta numărul 4. Transport sustenabil
Acțiuni finanțate


Modernizarea și reînnoirea infrastructurii
feroviare

Material rulant feroviar

Dezvoltarea infrastructurii rutiere durabile
aferente rețelei TEN-T, taxarea drumurilor,
managementul traficului și siguranța rutieră
Solicitanți eligibili




Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul
în Municipiile București și Cluj-Napoca

MTI; CNAIR; CNIR; CFR SA.; C.F.R. Călători și Metrorex; UAT Cluj-Napoca;

Componenta numărul 5. Valul renovării
Acțiuni finanțate


Instituirea unui fond pentru Valul renovării
care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a
eficienței energetice a fondului construit
existent

Realizarea Registrului național al clădirilor

Consolidarea capacității profesionale a
specialiștilor și lucrătorilor în domeniul
Solicitanți eligibili




construcțiilor prin elaborarea de cursuri de
formare privind eficiența energetică a
construcțiilor
Economie circulară și creșterea eficienței
energetice a clădirilor istorice

Autorități și instituții publice responsabile cu amenajarea teritoriului, urbanismului și autorizarea construcțiilor;
asociații de proprietari; Inspectoratul de Stat în Construcții; Compania Națională de Investiții; autoritățile
administrației publice centrale; Ministerul Culturii; Institutul Național al Patrimoniului; Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice și Administrației; instituții de învățământ superior/ instituții din Sistemul Național de
cercetare-dezvoltare

Componenta numărul 6. Energie
Acțiuni finanțate




Noi capacități de producție de energie
electrică din surse regenerabile (energie
eoliană și solară)
Infrastructura de distribuție a gazelor din
surse regenerabile (utilizând gazele naturale
în combinație cu hidrogenul verde ca măsură
tranzitorie), precum și capacitățile de



producție a hidrogenului verde și/sau
utilizarea acestuia pentru stocarea energiei
electrice
Dezvoltarea unei producții combinate de
energie termică și energie electrică (CHP) pe
gaz flexibile și de înaltă eficiență în sectorul
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încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei
decarbonizări adânci

Lanț industrial de producție și/sau asamblare
și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și
panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente
Solicitanți eligibili




auxiliare) și noi capacități de stocare a
energiei electrice
Asigurarea eficienței energetice în sectorul
industrial

Actorii din industria cărbunelui (minerit și energie); Operatorul sistemului de transport al energiei electrice;
Furnizorii de servicii privind energia; Autoritățile locale și centrale; Ministerul Energiei; Hidroelectrica;
Ministerul Dezvoltării; Lucrărilor Publice și Administrației; Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
întreprinderi mari și IMM-uri din sectorul productiv; Ministerul Dezvoltării; Ministerul Mediului; Apelor și
Pădurilor; întreprinderile care produc energie electrică și termică în cogenerare; întreprinderile din piața de
producere a bateriilor și a celulelor și panourilor fotovoltaice și din piața de stocare a energiei electrice

Componenta numărul 7. Transformarea digitală
Acțiuni finanțate


Implementarea infrastructurii de cloud
guvernamental

Dezvoltarea cloud-ului și migrarea în cloud

Realizarea sistemului de e-health și
telemedicină

Digitalizarea sistemului judiciar

Digitalizare în domeniul mediului

Digitalizarea în domeniul muncii și protecției
sociale

Implementarea formularelor electronice eforms în domeniul achizițiilor publice

Carte de identitate electronică și semnătura
digitală calificată

Digitalizarea
sectorului
organizațiilor
neguvernamentale

Transformarea digitală în managementul
funcției publice

Implementarea unei scheme de sprijinire a
utilizării serviciilor de comunicații prin diferite
tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu
accent pe zonele albe

Asigurarea protecției cibernetice atât pentru
infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele
Solicitanți eligibili
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private cu valențe critice pentru securitatea
națională, prin utilizarea tehnologiilor
inteligente
Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru
protecția spectrului guvernamental
Sporirea rezilienței și a securității cibernetice
a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor
de servicii de internet pentru autoritățile
publice din România
Crearea de noi competențe de securitate
cibernetică pentru societate și economie
Program de formare de competențe digitale
avansate pentru funcționarii publici
Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru
a deveni hub-uri de dezvoltare a
competențelor digitale
Transformarea
digitală
și
adoptarea
tehnologiei de automatizare a proceselor de
lucru în administrația publică
Scheme dedicate perfecționării/recalificării
angajaților din firme



ANFP; INA; furnizori de formare; Biblioteci; IMM-uri inovatoare; Administrația publică centrală și instituții
publice de la nivel central și local; Ministerul Sănătății; Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Agenția Națională
de Ocupare a Forței de Muncă; Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă; Inspecția Muncii;
Inspectoratele Teritoriale de Muncă; Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială; Agențiile Județene de Plăți
și Inspecție Socială; ANAP; ADR; MAI; Imprimeria Națională; ONG-uri

Componenta numărul 8. Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii
Acțiuni finanțate


Creșterea
conformării
voluntare
a
contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor
digitale

Îmbunătățirea proceselor de administrare a
impozitelor și taxelor, inclusiv prin
implementarea managementului integrat al
riscurilor

Asigurarea capacității de răspuns la
provocările informaționale actuale și viitoare,
inclusiv în contextul pandemiei, prin
transformarea digitală a Ministerului de
Finanțe / Agenției Naționale de Administrare
Fiscală

Implementarea vămii electronice

Îmbunătățirea mecanismului de programare
bugetară
Solicitanți eligibili









Instrument de modelare economică (set de
instrumente de simulare privind opțiunile de
reformă a pensiilor) pentru îmbunătățirea
capacității instituționale de a prognoza
cheltuielile cu pensiile
Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului
fiscal
Operaționalizarea Băncii Naționale de
Dezvoltare
Susținerea procesului de evaluare a dosarelor
de pensii aflate în plată
Eficiență operațională și servicii electronice
avansate pentru sistemul național de pensii
prin digitalizare

MF și instituțiile sale subordonate; ANAF – sistem IT; administrația vamală; Banca Națională de Dezvoltare;
MMPS; Casa Națională de Pensii Publice – CNPP

Componenta numărul 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Acțiuni finanțate






Platforme digitale privind transparentizarea
legislativă, debirocratizarea și simplificarea
procedurală destinate mediului de afaceri.
Instrumente financiare pentru sectorul privat
Scheme de ajutor pentru sectorul privat
Proiecte transfrontaliere și multinaționale –
Procesoare cu consum redus de energie și
cipuri semiconductoare





Înființarea și operaționalizarea centrelor de
competență
Programul de mentorat Orizont Europa
Consolidarea excelenței și susținerea
participării României la parteneriatele și
misiunile din cadrul programului Orizont
Europa
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Dezvoltarea unui program pentru atragerea
resurselor umane înalt specializate din
străinătate în activități de cercetare,
dezvoltare și inovare
Program de sprijin pentru posesorii de
certificate de excelență primite la competiția



pentru burse individuale Marie Sklodowska
Curie
Înființarea și susținerea financiară a unei
rețele naționale de opt centre regionale de
orientare în carieră ca parte a ERA TALENT
PLATFORM

Solicitanți eligibili


Autoritățile administrației locale care gestionează fonduri și activități relevante pentru domeniul CDI;
Academia Română; cercetători individuali angajați pe proiecte CDI; MCID; agențiile de finanțare a cercetării și
inovării; organizații CDI publice și private; autorități publice; Centre de orientare profesională în cariera de
cercetător (8 centre regionale); asociații profesionale ale cercetătorilor; ONG-uri care derulează activități în
beneficiul CDI; Ministerul Economiei; Antreprenoriatului și Turismului

Componenta numărul 10. Fondul local
Acțiuni finanțate




Mobilitate urbană durabilă
Construirea de locuințe pentru tineri și pentru
specialiști din sănătate și învățământ
Reabilitarea moderată a clădirilor publice
pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii



publice de către unitățile administrativteritoriale
Elaborarea/actualizarea în format GIS a
documentelor de amenajare a teritoriului și
de urbanism

Solicitanți eligibili


Autoritățile publice de la nivel central

Componenta numărul 11. Turism și cultură
Acțiuni finanțate




Promovarea celor 12 rute turistice/culturale
Modernizarea/crearea
de
muzee
și
memoriale
Instituirea și operaționalizarea Centrului
Național de Coordonare Velo





Implementarea a 3 000 km de piste pentru
biciclete
Sporirea accesului la cultură în zonele
defavorizate din punct de vedere cultural
Accelerarea
digitalizării
producției
și
distribuției de filme

Solicitanți eligibili


Unități de învățământ din zonele rurale și din orașele mici; GAL-uri urbane; Ministerul Culturii; Administrația
Fondului Cultural Național; Centrul Național al Cinematografiei; Unitățile administrativ teritoriale; persoanele
juridice de drept privat; unitățile aparținând unui cult religios recunoscut în România; organizații
neguvernamentale; Consiliile județene; organizațiile neguvernamentale; muzeele satului și alte muzee care au
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drept specific protejarea patrimoniului vernacular; Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; Compania
Națională de Investiții
Componenta numărul 12. Sănătate
Acțiuni finanțate


Dezvoltarea
prespitalicești

infrastructurii
medicale
(Atlasul zonelor rurale


marginalizate și al dezvoltării umane locale
din România)
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice

Solicitanți eligibili


Ministerul Sănătății; Casa Națională de Asigurări de Sănătate; Autoritatea Națională de Management al Calității
în Sănătate (ANMCS); Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS); unitățile
medicale publice care oferă asistența medicală primară, comunitară și ambulatorie; spitale alte unități din
domeniul sănătății publice; Unități Administrativ Teritoriale; Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri ale
medicilor de familie; Unități sanitare din subordinea Ministerului Sănătății; Unități sanitare din subordinea
UAT-urilor

Componenta numărul 13. Reforme sociale
Acțiuni finanțate


Crearea unei rețele de centre de zi pentru
copiii expuși riscului de a fi separați de familie

Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea
infrastructurii sociale pentru persoanele cu
dizabilități
Solicitanți eligibili





Operaționalizarea introducerii tichetelor de
muncă pentru activitățile casnice
Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi
și de reabilitare pentru persoanele în vârstă

Autorități publice centrale și locale cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului; UAT și
parteneriatele între UAT și furnizori publici de servicii sociale; ANPIS; AJPIS; MMPS; Ministerul de resort
cu atribuții în domeniul politicilor sociale

Componenta numărul 14. Buna guvernanță
Acțiuni finanțate




Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a
garanta accesul la justiție și calitatea
serviciilor
Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT)
necesare luptei împotriva corupției și
recuperării
produsului
și
prejudiciilor




generate de infracțiuni, inclusiv a formării
profesionale în aceste domenii
Crearea de structuri parteneriale locale între
autoritățile locale și societatea civilă
Creșterea capacității organizațiilor societății
civile de stimulare a cetățeniei active, de

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari 2021-2027 | 143

Sursele de finanțare ale proiectelor

implicare profesionistă în planificarea și
implementarea politicilor publice privind
drepturile sociale vizate de planul național de



redresare și reziliență și monitorizarea
reformelor asociate
Monitorizarea și implementarea planului

Solicitanți eligibili


Secretariatul General al Guvernului; Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă; Institutul National de
Administrație; ANFP; Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Justiției; ANABI; DNA; Agenția
Națională de Integritate; ANAP; ONG; APL

Componenta numărul 15. Educație
Acțiuni finanțate













Construirea, echiparea și operaționalizarea a
110 creșe
Înființarea, echiparea și operaționalizarea a
412 servicii complementare pentru grupurile
defavorizate
Dezvoltarea
programului-cadru
pentru
formarea continuă a profesioniștilor care
lucrează în servicii de educație timpurii
Sprijinirea unităților de învățământ cu risc
ridicat de abandon școlar
Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului
Informatic Integrat al Învățământului din
România (SIIIR) și ai instrumentului
informatic al mecanismului de avertizare
timpurie (MATE) și intervenții sistemice
pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii
Dezvoltarea a 10 consorții regionale și
dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri
profesionale integrate
Transformarea liceelor agricole în centre de
profesionalizare
Program de formare la locul de muncă pentru
personalul didactic
















Asigurarea echipamentelor și a resurselor
tehnologice digitale pentru unitățile de
învățământ
Dezvoltarea rețelei de școli verzi și
achiziționarea de microbuze verzi
Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă
preuniversitare și laboratoarele/atelierele
școlare
Sprijin pentru consorțiile școlare rurale
Echiparea laboratoarelor informatice din
școlile de educație și formare profesională
(EFP)
Echiparea atelierelor de practică din unitățile
de învățământ profesional și tehnic
Școala online: Dezvoltarea platformei de
evaluare și realizarea de conținut
Digitalizarea universităților și pregătirea
acestora pentru profesiile digitale ale
viitorului
Asigurarea
infrastructurii
universitare
(cămine, cantine, spații de recreere)
Programul de formare și îndrumare pentru
managerii și inspectorii școlari

Solicitanți eligibili


Operatorii publici (primăriile); Ministerul Educației; unitățile de învățământ
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Compania Națională de Investiții (CNI)
Compania Națională de Investiții este o persoană juridică română care are ca obiectiv principal executarea programelor
de interes public sau social în domeniul construcțiilor; aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice. Domeniile pe care le urmăresc investițiile sunt sport de masă sau performanță; cultură și învățământ; social și
justiție. Vor fi finanțate acțiuni în subprogramele:






Subprogramul ”săli de sport”
Subprogramul ”bazine de înot”
Subprogramul ”complexuri sportive”
Subprogramul ”așezăminte culturale”
Subprogramul ”unități și instituții
învățământ de stat”

Subprogramul ”patinoare artificiale”

Subprogramul ”unități sanitare”

Subprogramul ”săli de cinema”

Subprogramul ”lucrări în primă urgență”
Solicitanți eligibili




de





Subprogramul ”reabilitare blocuri de locuințe
situate în localități din zone defavorizate”
Subprogramul ”drumuri de interes local și
drumuri de interes județean”
Subprogramul ”fose septice; micro-stații de
epurare; sisteme de alimentare cu apă și
sisteme de canalizare”
Subprogramul ”alte obiective de interes
public sau social în domeniul construcțiilor”

Statul, prin autoritățile administrației publice centrale; autoritățile administrației publice locale, precum și alte
instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în
condițiile legii; precum și alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale; inclusiv persoane fizice și
juridice
în
cazul
Subprogramului
”Lucrări
în
primă
urgență”
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Diagnosticul socio-economic al orașului Rovinari

Capitolul II.4 Mecanismul de monitorizare și evaluare

Mecanismul de monitorizare și evaluare

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI
Mecanismele de control ale Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană presupun introducerea unui sistem de verificare și
monitorizare a gradului de implementare a activităților propuse. Monitorizarea și evaluarea sunt două procese distincte prin
care se urmărește stadiul de implementare al SIDU.
Monitorizarea reprezintă procesul continuu de culegere a informațiilor relevante despre modul de implementare al Strategiei
Integrate de Dezvoltare Urbană, în timp ce evaluarea este un proces care folosește informațiile obținute pe parcursul
monitorizării pentru a stabili dacă strategia și-a atins ținta și a avut eficiența scontată: îndeplinirea viziunii și obiectivelor
strategice. Monitorizarea implementării strategiei este responsabilitatea administrației publice locale, respectiv a primăriei
orașului Rovinari. Monitorizarea va presupune verificarea nivelului de implementare în perioada programată a activităților, prin
colectarea datelor necesare pentru popularea bazei de date a indicatorilor de evaluare. Realizarea acestei activități va contribui
la o mai bună coordonare între proiectele realizate local cu cele realizate la nivel județean și regional. Procedura de
monitorizare presupune compararea gradului de atingere al țintelor propuse cu stadiul dezvoltării municipiului în diferite
momente.
Evaluarea implementării strategiei se bazează pe compararea gradului de atingere al țintelor propuse inițial cu situația
dezvoltării municipiului în diferite momente. Pentru aceasta trebuie avută în vedere evoluția indicatorilor de evaluare și a
stadiului la care aceștia se află în funcție de țintele aferente stabilite în cadrul obiectivelor specifice. Evaluarea va fi realizată de
către compartimentul însărcinat și cu activitatea de monitorizare. La o perioadă stabilită de către primarul orașului Rovinari, va
trebui redactat un raport de evaluare al gradului de implementare al strategiei, care va cuprinde informații privind situația
indicatorilor de evaluare. Pe baza informațiilor prezentate în raport, pot fi propuse eventuale modificări/actualizări ale
strategiei.

INDICATORI DE EVALUARE AI IMPLEMENTĂRII SIDU Rovinari
Dezvoltarea infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare:








Lungimea rețelei de drumuri locale reconstruite
sau modernizate;
Lungimea variantei ocolitoare;
Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a
apei potabile;
Ponderea gospodăriilor racordate la rețeaua de
apă potabilă;
Lungimea rețelei noi/modernizate de canalizare
publică;
Populația conectată la rețeaua de canalizare
publică;
Ponderea gospodăriilor racordate la rețeaua de
canalizare;









Populația conectată la rețeaua de alimentare
publică cu apă;
Lungimea rețelei noi/modernizata de alimentare
publică cu apă;
Lungimea rețelei de distribuție a gazelor naturale;
Ponderea gospodăriilor racordate la rețeaua de
distribuție a gazelor naturale.
Număr anual de pasageri ai transportului public
local;
Lungimea pistelor ciclabile;
Numărul anual al utilizatorilor pistelor ciclabile;

Calitatea vieții și siguranța publică:
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Număr locuințe;
Raport locuitori/locuință;
Număr facilități de petrecere a timpului liber;
Număr agenți de poliție la 1.000 locuitori;





Număr infracțiuni la 1.000 locuitori;
Număr accidente la 1.000 locuitori;
Zone publice supravegheate video.



Participanți sprijiniți, înscriși în învățământul primar
sau secundar;
Participanți sprijiniți, înscriși în învățământul
terțiar;
Personal didactic sprijinit;
Situri turistice și culturale sprijinite;
Spații deschise create sau reabilitate în zonele
urbane;
Numărul ONG-uri active în domeniul social;
Numărul volumelor din biblioteca orășenească;
Numărul abonaților bibliotecii orășenești;

Educație și cultură:










Unități de învățământ reabilitate;
Numărul laboratoare școlare;
Numărul cazurilor de abandon școlar;
Numărul copiilor aflați în situații de risc
educațional;
Participanți în educație sau formare la ieșirea din
intervenție;
Participanți înscriși în învățământul primar sau
secundar sprijiniți;
Participanți înscriși în învățământul terțiar sprijiniți;
Copii sau tineri cu dizabilități sau cerințe
educaționale speciale sprijiniți;
Copii sau tineri sprijiniți, în afara sistemului;









Sănătate și servicii de asistență socială:










Numărul unităților medicale publice existente;
Numărul unităților medico-sanitare reabilitate;
Numărul cadrelor medicale specializate;
Capacitate nouă sau modernizată pentru unități de
asistență medicală - (persoane/an);
Entități care oferă asistență medicală primară;
Cabinete de asistență medicală școlară/asistență
stomatologică;
Valoarea echipamentelor medicale achiziționate;
Capacitate nouă sau modernizată pentru unități de
asistență medicală (persoane/an);
% copiilor înscriși pe listă care beneficiază de
consultații preventive active conform vârstei;












% copiilor vaccinați conform vârstei;
% adulților care beneficiază de servicii preventive;
Numărul total al persoanelor cu dizabilități;
Numărul cazurilor de violență domestică;
Numărul cazurilor de abandon familial;
Gradul de acoperire cu servicii sociale;
Rata șomajului;
Numărul beneficiarilor de VMG;
Numărul familiilor fără venituri;
Numărul copiilor ai căror părinți sunt plecați la
muncă în străinătate;





Numărul șomerilor indemnizați;
Suprafață agricolă ocupată de culturi ecologice.
Entități sprijinite pentru dezvoltarea și furnizarea
de servicii pentru tineri (nr.)
Persoane care beneficiază de programe de
formare

Dezvoltarea economiei locale:






Număr întreprinderi active;
Cifra de afaceri totală;
Densitatea IMM-urilor (număr IMM-uri la 1.000
locuitori);
Număr mediu al salariaților;
Locuri de muncă nou create;
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Mecanismul de monitorizare și evaluare



Participanți care au obținut o certificare/calificare;

Mediu, schimbări climatice și managementul riscului:














Emisii de gaze cu efect de seră estimate;
Economii în consumul anual de energie primară;
Utilizatori conectați la rețele inteligente;
Număr de clădiri publice care beneficiază de sprijin
pentru îmbunătățirea performanțelor energetice;
Număr de gospodării care beneficiază de sprijin
pentru îmbunătățirea performanțelor energetice;
Consum final anual de energie;
Suprafața infrastructurii verzi care beneficiază de
sprijin în zonele urbane;
Numărul locuitorilor care au acces la infrastructura
verde nouă sau modernizată;
Suprafață spații verzi/cap locuitor.
Gradul de deservire a serviciilor de salubritate;
Cantitatea de deșeuri menajere generate;
Cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și
electronice colectată selectiv pe locuitor;
Număr puncte de colectare selectivă a deșeurilor;














Capacitatea de reciclare a deșeurilor;
Cantitatea de deșeuri reciclate;
Cantitatea de deșeuri colectate separat (tone/an);
Numărul de acțiuni de ecologizare;
Numărul campaniilor de informare și educare;
Suprafața infrastructurii verzi urbane reabilitate și
pregătite pentru adaptarea la schimbările
climatice;
Investiții în sisteme de monitorizare, pregătire,
avertizare și răspuns în caz de dezastre;
Numărul locuitorilor care beneficiază de investiții
de reducere a riscului la inundații;
Numărul locuitorilor care beneficiază de investiții
de reducere a riscului la alunecări de teren;
Timp mediu de răspuns la situații de urgență;
Sisteme de monitorizare a calității aerului;
Numărul de locuitori care beneficiază de măsuri
privind îmbunătățirea calității aerului;

Dezvoltarea capacității administrative și digitalizare:





Funcționari publici beneficiari ai sesiunilor de
specializare și perfecționare în domenii de interes
(achiziții publice, management de proiect,
furnizare servicii publice, ECDL etc.);
Număr servicii publice digitalizate;
Utilizatori de servicii și aplicații digitale publice;






Număr instituții publice incluse în programul de
digitalizare;
Servicii și produse digitale dezvoltate;
Utilizatori ai serviciilor publice digitale;
Număr petiții online.
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Capitolul II.5 Coerența cu Politicile Europene și Naționale

Coerența cu Politicile Europene și Naționale

COERENȚA SIDU ROVINARI CU POLITICILE DE DEZVOLTARE DURABILĂ DE LA NIVEL
INTERNAȚIONAL, EUROPEAN ȘI NAȚIONAL
Strategia integrată de dezvoltare urbană reprezintă un document elaborat în conformitate cu obiectivele României și viziunea
de dezvoltare propusă de Comisia Europeană. La nivel național s-au făcut corelări cu planuri și strategii de dezvoltare integrate
și sectoriale.
În context internațional, una dintre cele mai relevante rezoluții în domeniul dezvoltării durabile este Agenda 2030 a ONU.
Aceasta a fost pusă în aplicare de către Comisia Europeană încă din anul 2016 și este conformă cu obiectivele de dezvoltare
durabilă ale Comisiei Europene. Agenda Teritorială a Uniunii Europene 2020 pune accent pe coeziunea teritorială, provocările și
potențialul de dezvoltare teritorială al statelor membre UE, respectiv prioritățile de dezvoltare ale acestora. Promovarea unei
dezvoltări integrate în mediul urban și rural, alături de competitivitatea europeană a regiunilor, bazată pe economii locale,
precum și pe îmbunătățirea conectivității între indivizi și comunități, cât și pe managementul ecologic al peisajului și a valorilor
unei comunități, reprezintă priorități de dezvoltare care contribuie la coeziunea teritorială. Noua Agendă Urbană, un produs al
Națiunilor Unite, Programul pentru Așezări Umane, este menită să atragă atenția asupra habitatului urban și a modului de
dezvoltare al acestuia la scară mondială. Dimensiunile de bază pe care le abordează sunt: sustenabilitatea socială,
sustenabilitatea economică, sustenabilitatea de mediu și cea spațială. Sustenabilitatea socială cuprinde elemente precum:
grupurile de persoane marginalizate, egalitatea de gen, planificare urbană pentru migranți, grupuri etnice minoritare, persoane
cu dizabilități și persoanele vârstnice.
Green Deal-ul European reprezintă o inițiativă a Uniunii Europene care este menită să conducă la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră la 0, până în anul 2050 (o reducere de 50% până în anul 2030) și să promoveze o creștere economică independentă
de utilizarea resurselor. Documentul statuează faptul că materia primă regenerabilă va fi pusă la dispoziția oamenilor și că se va
acționa în sensul analizei strategiilor de renovare pe termen lung a clădirilor din statele membre, cu scopul de a pune în aplicare
legislația privind eficiența energetică a acestora. Un aspect de luat în calcul este și cel al transportului urban, care va trebui să
devină cât mai puțin poluant. Problematica transportului urban va fi monitorizată pe trei paliere și anume: emisiile de gaze cu
efect de seră, congestia urbană și transportul public. Noua Cartă de la Leipzig 2020 promovează puterea transformativă a
municipiilor, ținând cont de trei direcții: justiția, energia verde și productivitatea. De asemenea, acest document, în versiunea lui
anterioară (2007), subliniază importanța standardelor de calitate în domeniul design-ului urban și al arhitecturii, crearea și
asigurarea unor spații publice de calitate, a transportului durabil, accesibil, intermodal, la preț rezonabil, a unor rețele adecvate
pentru trafic pietonal și pentru cicliști. Acest document pune accent pe legătura dintre educație de calitate și exploatarea
cunoștințelor, respectiv transferul de cunoștințe între comunitatea științifică și sectorul de afaceri, dar și oferirea de pregătire
adaptată la cerințele pieței muncii. Concluzionând, toate documentele prezentate mai sus sunt reprezentative pentru
dezvoltarea durabilă. Două dintre ele sunt însă cruciale în procesul de planificare urbană integrată: Noua Agendă Urbană și
Carta de la Leipzig (versiunea din 2007, respectiv cea din 2020).
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CONTEXTUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE DURABILĂ
La nivel național, existența anumitor documente și documentații care vizează dezvoltarea durabilă este esențială în procesul de
planificare urbană integrată a orașului Rovinari. Dintre acestea, amintim: Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a
României 2030 și Planul de Amenajare a Teritoriului Național. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României este
un document programatic care vizează 17 obiective de dezvoltare durabilă, identice cu cele ale Agendei 2030, fiind creat special
pentru susținerea acesteia. Dintre obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabilă, menționăm: eradicarea sărăciei în toate
formele sale și în orice context; eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare și promovarea unei agriculturi sustenabile;
asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă; garantarea unei educații de calitate și
promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți; realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al
fetelor în societate; asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitației pentru toți; asigurarea accesului la
energie și prețuri accesibile într-un mod sigur, durabil și modern; promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă
tuturor și durabilă; asigurarea locurilor de muncă decente pentru toți; construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea
industrializării durabile și încurajarea inovației; Dezvoltarea municipiilor și așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor,
sigure, reziliente și durabile; asigurarea unor modele de consum și producție durabile; măsuri urgente de combaterea a
schimbărilor climatice și a impactului lor; protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de
biodiversitate; promovarea unor societăți pașnice și inclusive pentru dezvoltare durabilă, accesului la justiție pentru toți și
crearea unor instituții eficiente, responsabile și inclusive la toate nivelurile. Planul de Amenajare a Teritoriului Național este
documentația de amenajarea teritoriului (cu caracter director) care reglementează la nivel național, pe sectoare, dezvoltarea
teritorială a țării noastre. Planul de Amenajare a Teritoriului Național prevede dezvoltarea următoarelor componente: Rețele
de Transport; Apa; Zone protejate; Rețeaua de localități; Zone de Risc Natural; 89 Zone Turistice; Infrastructura pentru
Educație (în curs de aprobare); Zone Rurale (în curs de aprobare).

CONTEXTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE DURABILĂ
Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027, elaborat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,
cuprinde analiza economică și socială a regiunii Sud-Vest Oltenia, analiza SWOT și Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia 2021-2027. Planul are ca obiectiv general dezvoltarea echilibrată în contextul unei creșteri economice durabile;
favorabile incluziunii care să reducă disparitățile și decalajele de dezvoltare din interiorul regiunii; dar și cu alte regiuni ale țării.
De asemenea, documentul are la bază priorități precum competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, digitalizare în
beneficiul cetățenilor și a firmelor, eficiență energetică și infrastructură verde, mobilitate urbană durabilă, accesibilitate și
conectivitate la nivel regional, educație modernă și incluzivă, dezvoltarea serviciilor sociale și piața muncii și dezvoltare
teritorială sustenabilă.
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DEZVOLTARE DURABILĂ LOCALĂ
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari pentru perioada 2021-2027 urmărește politicile comunitare,
regionale, naționale și europene în procesul de formare a obiectivelor de interes local.
Obiectivul principal din perioada 2021-2027 pentru orașul Rovinari este „Rovinari - Oraș al economiei revitalizate și inovative”,
obiectiv ce urmărește să revitalizeze, să sprijine și să educe mediul economic local. Scopul acestei direcții de dezvoltare este de
a crește performanțele agenților economici, de a dezvolta și pregăti forța de muncă disponibilă și de a crea noi oferte de muncă
la nivel local. La nivelul județului Gorj prin Strategia de Dezvoltare a Județului Gorj se realizează corespondența cu obiectivul
strategic numărul 1 „Dezvoltarea socio-economică a județului Gorj” care urmărește direcții precum cea a orașului Rovinari.
Prin Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 se remarcă două priorități regionale ce au direcții în care se
încadrează obiectivului strategic de la nivel local. O primă direcție este reprezentată de „Prioritatea 5. Dezvoltarea resurselor
umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii sociale” care urmărește dezvoltarea resurselor umane/a forței de muncă și
o a doua este „Prioritatea 1. Creșterea competitivității economice a regiunii” care urmărește dezvoltarea economică prin
sprijinirea competitivității și inovației în rândul agenților economici.
La nivel național întâlnim două strategii care urmăresc direcții de dezvoltare în care se încadrează Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari 2021-2027 (SIDU Rovinari) și anume Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a
României 2030 (SNDDR 2030) și Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR). În Strategia Națională de Dezvoltare
Durabilă a României obiectivul numărul 8 „Muncă decentă și creștere economică” este corespondentul direct al obiectivului
principal de la nivel local.
Un al doilea obiectiv important ce se regăsește în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari este „Rovinari –
Oraș al mediului rezilient, sustenabil și plin de viață” care vizează măsuri și acțiuni necesare pentru îmbunătățirea calității și
rezilienței mediului locuibil, iar indirect acțiunile vor viza îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Corespondent la nivel județean
în Strategia de Dezvoltare a județului Gorj regăsim obiectivele strategice „Promovarea dezvoltării durabile a mediului natural și
construit” prin care se urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră și protejarea biodiversității și obiectivul
„Modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice” care urmează direcții de îmbunătățire a rezilienței și gestionarea situațiilor de
urgență.
Strategia elaborată pentru dezvoltarea regiunii de sud-vest Oltenia cuprinde două priorități ce vizează acțiuni precum obiectivul
specific numărul doi de la nivel local. Astfel o primă prioritate ce are ca scop revitalizarea spațiilor degradate este „Prioritatea
regională 3: Dezvoltare urbană durabilă” și cea de a doua urmărește protejarea biodiversității, reducerea poluării și gestionarea
deșeurilor este „Prioritatea regională 2: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale”.
În Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2030 urmărește direcția de protejare a mediului, creșterea rezilienței și
îmbunătățirea aspectului urbanistic prin asumarea obiectivului general „Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii
tehnico-edilitară și serviciilor publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și inclusive”. Tot la nivel
național, de data aceasta în Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030 sunt asumate obiective precum
„Orașe și comunități durabile”, „Consum și producție responsabile”, „Acțiune în domeniul schimbărilor climatice” și „Viața
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terestră”, toate acestea cuprinzând acțiuni similare cu cele din cadrul obiectivului de la nivel local „Rovinari – Oraș al mediului
rezilient, sustenabil și plin de viață”.
Obiectivul numărul 3 „Rovinari – Oraș cu spirit comunitar inclusiv, echitabil și cultural” din cadrul Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari vizează dezvoltarea sistemului de educație, serviciile sanitare, serviciile sociale, protecția
patrimoniului cultural și diversificarea activităților culturale de la nivel local. Corespondentul din cadrul Strategiei de Dezvoltare
a județului Gorj este obiectivul strategic 2 „Modernizare și dezvoltarea serviciilor publice” care urmărește direcții de acțiune
similare pentru toate unitățile administrativ teritoriale de la nivelul județului Gorj.
La nivel regional se observă o coerență cu prioritățile 5 și 6 din Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2030 care
vizează sprijinirea unei comunități inclusive, educate, sănătoase și culturale. Prioritatea 5 „Dezvoltarea resurselor umane în
sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii” are în prim plan resursa umană rezidență în regiunea sud-vest a României și
serviciile ce vizează dezvoltarea, întreținerea bunăstării și sănătății acesteia. Prioritatea numărul 6 „Dezvoltarea turismului,
valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-istorice” cuprinde direcții de acțiune pentru protejarea și reabilitarea
patrimoniului natural și cultural și diversificarea agendei culturale disponibile cetățenilor.
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2030 își asumă obiectivul general „Protejarea patrimoniului natural și construit și
valorificarea elementelor de identitate teritorială” care cuprinde acțiuni de protejare și valorificare a patrimoniului cultural și
obiectivul general „Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și serviciilor publice în vederea
asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și inclusive” care urmărește îndeplinirea unor măsuri pentru asigurarea
utilităților publice, serviciilor sanitare de calitate, infrastructura sistemului educațional modernă și spații urbane pline de viață și
atractive.
Tot la nivel național sunt asumate obiectivele de dezvoltare durabilă în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a
României în care se regăsesc acțiuni similare celor din obiectivul numărul 3 a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a
orașului Rovinari, aceste obiective fiind „Sănătate și bunăstare”, „Educație de calitate”, „Egalitate de gen”, „Orașe și comunități
durabile” și „Pace, justiție și instituții eficiente”.
În Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari este asumat obiectivul numărul 4 „Rovinari – Oraș al mobilității
durabile” în care se regăsesc atât măsuri cât și acțiuni ce vizează creșterea accesibilității teritoriale, menținerea conectivității și
siguranței rutiere precum și stimularea folosirii mijloacelor alternative de transport nemotorizate. În cazul județului Gorj
obiectivele strategice ce cuprind măsuri ce vizează rezolvarea problemelor de mobilitate urbană sunt „Modernizarea și
dezvoltarea serviciilor publice” și „Promovarea dezvoltării durabile a mediului natural și construit”.
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cuprinde 2 priorități/domenii de investiție aplicabile pentru întreaga
regiune a României ce formulează acțiuni de modernizare a infrastructurii rutiere, sprijinire în folosirea vehiculelor nonpoluante și a vehiculelor nemotorizate și creșterea accesibilității și siguranței rutiere și anume „Modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii regionale” și „Dezvoltarea urbană durabilă”.
În Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României corespondentul obiectivului numărul 4 de la nivelul orașului este
obiectivul strategic numărul 9 „Industrie, inovație și infrastructură” în care sunt vizate acțiuni precum modernizarea, reabilitarea
și adaptarea infrastructurii de transport motorizat și nemotorizat și îmbunătățirea siguranței rutiere. Tot la nivel național, de
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această dată în Strategia de Dezvoltare Teritorială a României se regăsesc două obiective generale în care se poate încadra
obiectivul local anume „Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin sprijinirea
interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband” și „Creșterea calității vieții prin dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și
inclusive”.
În contextul dezvoltării serviciilor publice oferite cetățenilor de către instituțiile publice administrative se conturează acțiuni de
formare a personalului angajat, creșterea calității serviciilor și implicarea atât a cetățenilor cât și a mediului de afaceri în
procesul decizional prin obiectivul strategic numărul 5 „Rovinari – Oraș al bunei guvernanțe” din Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari 2021-2027. În Strategia de Dezvoltare a Județului Gorj 2021-2027 corespondentul acestei
direcții strategice este obiectivul „Eficientizarea activităților instituției și cooperării interinstituționale” în care se regăsesc măsuri
similare asumate.
Regiunea Sud-Vest Oltenia dispune de un Program de Dezvoltare Regională în care prioritatea regională numărul 3 „Dezvoltare
urbană durabilă” include domenii de intervenții pentru îmbunătățirea capacității administrative și adaptarea zonelor urbane/a
orașelor la conceptul de smart-city. La nivel național, în Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României sunt asumate
două obiective ce urmăresc direcții de dezvoltare similare anume „Pace, justiție și instituții eficiente” și „Parteneriate pentru
realizarea obiectivelor”.

COERENȚA CU POLITICI, STRATEGII, PROGRAME
EXISTENTE

OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE

OBIECTIV STRATEGIC NUMĂRUL 1 ROVINARI - Oraș al economiei revitalizate și inovative
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 3: Eficientizarea
activităților instituției și cooperării interinstituționale Program 3.2:
Debirocratizarea și simplificarea procedurilor
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 1: Dezvoltarea socioeconomică a județului Gorj Program 1.3: Dezvoltarea
parteneriatelor public-privat

OS 1.1.
locale

Creșterea

performanțelor

economiei

PDR 2021-2027 - PRIORITATEA REGIONALA 1: Creșterea
competitivității economice a regiunii Domeniul de intervenție 1.2:
Consolidarea creșterii și competitivității întreprinderilor mici și
mijlocii
PDR 2021-2027 - PRIORITATEA REGIONALA 4: Domeniu de
intervenție 4.3 Promovarea creării și dezvoltării IMM
SNDDR 2030 - Obiectiv 8 Promovarea unei creșteri economice
susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și
productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă
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decente pentru toți
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 3: Eficientizarea
activităților instituției și cooperării interinstituționale Program 3.1:
Dezvoltarea resurselor umane

OS 1.2.
Dezvoltarea funcțională a pieței muncii,
creșterea ocupabilității și a pregătirii resurselor
umane la realitățile economiei locale

PDR 2021-2027 - PRIORITATEA REGIONALA 5 Domeniul de
intervenție 5.2: Ocupare și mobilitate pe piața forței de muncă
SNDDR 2030 - Obiectivul 5 Realizarea egalității de gen și întărirea
rolului femeilor și al fetelor în societate

OBIECTIV STRATEGIC NUMĂRUL 2 ROVINARI - Oraș al mediului rezilient, sustenabil și plin de viață
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 3: Eficientizarea
activităților instituției și cooperării interinstituționale

OS 2.1
Creșterea calității serviciilor publice și a
accesului în sistem centralizat al cetățenilor

OS 2.2
Realizarea unui sistem de gestiune
integrată a deșeurilor eficient și promovarea
practicilor de protecție a mediului

SNDDR 2030 - Obiectiv 6 Asigurarea disponibilității și gestionării
durabile a apei și sanitație pentru toți
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 4: Program 4.2:
Protejarea și conservarea biodiversității
SNDDR 2030 – Obiectiv 12: Asigurarea unor modele de consum și
producție durabile
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 4: Program 4.2:
Protejarea și conservarea biodiversității

OS 2.3
Revitalizarea spațiilor urbane prin
extinderea spațiilor verzi în spațiile și
infrastructurile publice

SNDDR 2030 – Obiectiv 15 Protejarea, restaurarea și promovarea
utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a
pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea
degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 2: Modernizarea și
dezvoltarea serviciilor publice

OS 2.4
Creșterea eficienței energetice a
sistemului de iluminat public și a clădirilor publice

PDR 2021-2027 - PRIORITATEA REGIONALA 3
Domeniu de
intervenție 3.3 Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public
și privat
SNDDR 2030 – Obiectiv 7 Asigurarea accesului tuturor la energie la
prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern
SDTR 2035 - OS 2.1 Asigurarea unei echipări complete cu
infrastructură de utilități publice a localităților urbane și rurale.
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PDR 2021-2027 - PRIORITATEA REGIONALA 3
Domeniu de
intervenție 3.4 Reabilitarea zonelor urbane degradate

OS 2.5
Crearea unei unități arhitecturale a
clădirilor rezidențiale

SNDDR 2030 - Obiectiv 11 Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane
pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 2: Modernizarea și
dezvoltarea serviciilor publice Program 2.7: Îmbunătățirea
capacității de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență

OS 2.6
Creșterea rezilienței orașului în fața
situațiilor de urgență, generate de fenomene
naturale sau antropice

SNDDR 2030 – Obiectiv 15 Protejarea, restaurarea și promovarea
utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a
pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea
degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate
SNDDR 2030 - Obiectiv 13 Luarea unor măsuri urgente de
combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor

OBIECTIV STRATEGIC NUMĂRUL 3 ROVINARI - Oraș cu spirit comunitar inclusiv, echitabil și cultural
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 2: Modernizarea și
dezvoltarea serviciilor publice Program 2.3: Dezvoltarea și
modernizarea sistemului de educație
PDR 2021-2027 - PRIORITATEA REGIONALA 2
Domeniu de
intervenție 2.3 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

OS 3.1
Asigurarea accesului tuturor cetățenilor
la servicii educaționale de calitate

PDR 2021-2027 - PRIORITATEA REGIONALA 5 Domeniu de
intervenție: 5.1 Investiții în educație, competențe și învățământ
bazat pe rezultate
SNDDR 2030 - Obiectivul 4 Garantarea unei educații de calitate și
promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți

OS 3.2
Dezvoltarea unui mecanism de sprijin
pentru continuarea studiilor de către persoanele
ce au renunțat timpuriu la școală

OS 3.3
Asigurarea accesului persoanelor cu
dizabilități în spațiile și instituțiile publice

SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 2: Modernizarea și
dezvoltarea
serviciilor
publice
Program
2.5:
Dezvoltarea/modernizarea și diversificarea serviciilor sociale
PDR 2021-2027 - PRIORITATE REGIONALĂ 2 Domeniu de intervenție
2.4. Modernizarea infrastructurii sociale
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 2: Modernizarea și
dezvoltarea
serviciilor
publice
Program
2.5:
Dezvoltarea/modernizarea și diversificarea serviciilor sociale
PDR 2021-2027 PRIORITATEA REGIONALĂ 2
intervenție 2.4 Modernizarea infrastructurii sociale

Domeniu de
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SNDDR 2030 - Obiectiv 16 Promovarea unor societăți pașnice și
incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru
toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la
toate nivelurile
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 2: Modernizarea și
dezvoltarea
serviciilor
publice
Program
2.5:
Dezvoltarea/modernizarea și diversificarea serviciilor sociale

OS 3.4
Creșterea nivelului de trai al persoanelor
din grupuri marginalizate, persoanelor aflate în
risc de sărăcie, persoanelor cu dizabilități sau din
grupuri minoritare prin facilitarea integrării socioeconomice a acestora

PDR 2021-2027 - PRIORITATEA REGIONALA 5 Domeniul de
intervenție 5.3: Incluziune socială și combaterea sărăciei
SNDDR 2030 – Obiectiv 1 Eradicarea sărăciei în toate formele sale și
în orice context
SNDDR 2030 – Obiectiv 2 Eradicarea foamei, asigurarea securității
alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi
sustenabile
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 2: Modernizarea și
dezvoltarea serviciilor publice
Program 2.4: Dezvoltarea și
modernizarea sistemului de sănătate

OS 3.5
Creșterea accesului la servicii medicale de
calitate

PDR 2021-2027 - PRIORITATEA REGIONALA 2: Modernizarea și
dezvoltarea infrastructurii regionale Domeniu de intervenție 2.2:
Sprijinirea infrastructurii de sănătate (cu accent pe centrele de
asistență medicală primară/ambulatorie și de îngrijire intermediară)
SNDDR 2030 - Obiectiv 3 Asigurarea unei vieți sănătoase și
promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă

OS 3.6
Revitalizarea culturii locale prin
organizarea evenimentelor culturale și de
divertisment

SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 2: Modernizarea și
dezvoltarea serviciilor publice
Program 2.6: Dezvoltarea
infrastructurii culturale
SNDDR 2030 - Obiectiv 17 Consolidarea mijloacelor de implementare
şi revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 2: Modernizarea și
dezvoltarea serviciilor publice Program 2.8: Dezvoltarea și
modernizarea infrastructurii sportive

OS 3.7
Realizarea infrastructurii de petrecere a
timpului liber, de practicare a activităților
sportive, cu accent pe nevoile tinerilor

SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 3 Obiectiv strategic 3.2:
Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în
vederea asigurării unor zone urbane şi rurale de calitate, mai
atractive şi inclusive
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OBIECTIV STRATEGIC NUMĂRUL 4 ROVINARI - Oraș al mobilității durabile
SDDJ Gorj 2021-2027 Obiectivul strategic 4: Promovarea
dezvoltării durabile a mediului natural și construit Program 2.1:
Conectarea la rețelele de transport național și internațional
PDR 2021-2027 - -PRIORITATEA REGIONALA 2: Modernizarea si
dezvoltarea infrastructurii regionale Domeniu de intervenție 2.1:
Dezvoltarea de rețele transeuropene de transport durabile,
mobilitatea națională, regională și transfrontalieră

OS 4.1

Îmbunătățirea conectivității locale și
regionale și creșterea accesibilității orașului prin
modernizarea infrastructurii rutiere

SNDDR 2030 - Obiectiv 9 Construirea unor infrastructuri reziliențe,
promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației

OS 4.2

Dezvoltarea serviciilor de transport public

local

SDDJ Gorj 2021-2027 Obiectivul strategic 4: Promovarea
dezvoltării durabile a mediului natural și construit Program 2.2:
Dezvoltarea infrastructurii de transport
PDR 2021-2027 - PRIORITATEA REGIONALA 3: Dezvoltare urbana
durabilă Domeniu de intervenție 3.1 Mobilitate urbana intermodala
SDDJ Gorj 2021-2027 Obiectivul strategic 4: Promovarea
dezvoltării durabile a mediului natural și construit Program 4.2:
Dezvoltarea infrastructurii de transport

Dezvoltarea infrastructurii pentru
stimularea mobilității urbane locale nemotorizate

OS 4.3.

SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 2: Obiectiv strategic 2.5:
Creșterea gradului de digitalizare al transporturilor cu cel puțin 10%
până în 2027

OS 4.3.
Dezvoltarea transportului motorizat nonpoluant

SDDJ Gorj 2021-2027 Obiectivul strategic 4: Promovarea
dezvoltării durabile a mediului natural și construit
SNDDR 2030 - Obiectiv 9 Asigurarea accesului tuturor la energie la
prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern

OBIECTIV STRATEGIC NUMĂRUL 5 ROVINARI - Oraș al bunei guvernări
OS 5.1
Dezvoltarea și adaptarea competențelor
resursei umane din administrația publică locală în
contextul digitalizării proceselor de furnizare a
serviciilor publice către populație și mediul de
afaceri local

SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 3: Eficientizarea
activităților instituției și cooperării interinstituționale
PDR 2021-2027 – PRIORITATEA REGIONALA 3 Domeniu de
intervenție 3.5. Dezvoltarea capacității administrarea

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Rovinari 2021-2027 | 159

SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 2: Modernizarea și
dezvoltarea serviciilor publice
PDR 2021-2027 - PRIORITATEA REGIONALA 3, 3.2 Smart city
PDR 2021-2027 - PRIORITATEA REGIONALA 3: Dezvoltare urbana
durabilă Domeniu de intervenție 3.3. Îmbunătățirea eficienței
energetice în sectorul public și privat

OS 5.2
locale

Digitalizarea serviciilor administrației

SNDDR 2030 - Obiectiv 9 Construirea unor infrastructuri reziliențe,
promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației
SNDDR 2030 - Obiectiv 11 Dezvoltarea orașelor și a așezărilor
umane pentru ca ele să fi e deschise tuturor, sigure, reziliențe și
durabile
SDTR 2035 - Obiectiv 5 Creşterea capacității instituționale de
gestionare a proceselor de dezvoltare teritorialăOS 5.1 Consolidarea
capacității structurilor de guvernanță la niveluri multiple şi
diversificarea formelor de cooperare între structurile administrației
publice.
SDDJ Gorj 2021-2027 - Obiectivul strategic 1: Dezvoltarea socioeconomică a județului Gorj
Program 1.3: Dezvoltarea
parteneriatelor public-privat

OS 5.3
Creșterea gradului de implicare a tuturor
factorilor locali interesați în cadrul proceselor de
planificare strategică locală

SNDDR 2030 - Obiectiv 8 Promovarea unei creșteri economice
susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și
productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă
decente pentru toți
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