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CUVÂNT ÎNAINTE 

 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a oraşului Rovinari se realizează în cadrul 

proiectului „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale ale oraşelor din România”, SMIS 27520, proiect realizat în 

parteneriat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu Asociaţia 

Oraşelor din România şi Asociaţia Secretarilor Oraşelor din România fiind co-finanţat din 

Fondul Social European. 

 Strategia de dezvoltare locală îşi propune: 

- să diagnosticheze corect situaţia localităţii noastre 

- să orienteze dezvoltarea pe o perioadă de minim 5 ani; 

- să fundamenteze accesul la finanţare din fonduri europene şi guvernamentale; 

- să asigure informaţii pentru fundamentarea unor programe regionale sau locale de 

dezvoltare 

Grupul de lucru, care s-a creat la nivelul primăriei, format din trei experţi, şi anume Simion 

Madalin – expert politici publice, Negreanu George – expert management financiar şi 

Strinu Gabriel – expert manager proiect, a identificat actorii interesaţi de elaborarea şi 

implementarea strategiei şi a stabilit domeniul de cuprindere al acesteia pentru o dezvoltare 

locală integrată. Pe baza informaţiilor colectate s-a făcut analiza situaţiei actuale şi s-au 

identificat problemele comunităţii, precum şi resursele care pot contribui la rezolvarea 

acestora. 

 Printr-o largă consultare a fost elaborată viziunea comunităţii ca o aspiraţie comună 

a locuitorilor noştri, urmărindu-se o dezvoltare durabilă, inteligentă şi prietenoasă cu 

mediu. Au fost formulate obiectivele, ţintele şi planurile comunitare de acţiune, inclusiv 

indicatorii de impact şi de rezultat. 

 In speranţa că implementarea acestei strategii va avea rezultatele scontate, iar 

obiectivele şi ţintele pe care ni le-am propus sunt realiste şi realizabile documentul pe care 

l-am elaborat va contribui la progresul localităţii noastre. 

Primar, 
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CAP.I  PREZENTARE GENERALA 

 

1.1. Localizare 
 

Oraşul Rovinari se află la 25 km Sud-Vest distanţă de Târgu-Jiu, şi implicit de 

zona centrală a judeţului, ocupând 0,416% din teritoriul administrativ al acestuia. Oraşul 

Rovinari, face parte din judeţul Gorj, respectiv din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest 

Oltenia. 

Din punct de vedere al încadrării în subzonele de dezvoltare ale judeţului Gorj, 

oraşul Rovinari face parte din subzona de dezvoltare 5B, alături de oraşul Turceni şi 

comunele Câlnic, Fărcăşeşti, Bălţeni, Urdari, Plopşoru, Băneşti, Ioneşti şi Ţânţăreni 

Această subzona de dezvoltare este caracterizată de accesibilitatea căilor de 

comunicaţii majore, rutiere şi feroviare, de mărimea comunelor şi importanta celor 

două oraşe (Rovinari şi Turceni), de populaţia relativ tânără şi sporul natural pozitiv. 

De asemeni, subzona este puternic industrializată, cu niveluri medii de dezvoltare şi 

tendinţe de menţinere/stabilizare a populaţie. Punctele slabe sunt reprezentate de 

problemele grave de mediu (modificări ale peisajului, poluare şi agresivitate atmosferică) şi 

de gradul ridicat de dependentă faţă de activităţile miniere şi producţia de energie electrică. 

În comparaţie cu celelalte subzone de dezvoltare, subzonei 5B îi sunt caracteristice în 

special problemele sociale şi de mediu. 

Ocupând un loc important în sistemul localităţilor urbane ale judeţului Gorj, alături 

de oraşele Ţicleni, Târgu-Cărbunesti, Motru, Novaci şi Bumbeşti-Jiu, oraşul Rovinari se 

află la cea mai mică distanţă faţă de Târgu-Jiu (25 km Sud-Vest), aflându-se în zona de 

influenţă a acestuia (Fig.1). 

Oraşul Rovinari se învecinează la Nord cu comunele Băleşti şi Teleşti, la Est cu 

comunele Bălţeni şi Drăguţeşti, la Vest cu comuna Câlnic, iar la Sud cu comuna Fărcăşeşti. 

Coordonatele oraşului Rovinari sunt: 44°54′45″N - 23°9′44″E.(Latitudine: 44.5445, 

Longitudine: 23.0944 / Latitudine DMS: 445445, Longitudine DMS: 230944). 
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1.2. Istoric 

Înfiinţat pe locul a 6 comune şi devenit oficial oraş la 9 decembrie 1981, Rovinari 

face parte din categoria oraşelor  mici.  Relativ  nou,  oraşul  este  rezultatul  unei  aşezări  

umane  forţate  prin  natura activităţilor de exploatarea minieră a lignitului din bazinul 

carbonifer cu acelaşi nume. La temelia noului oraş au stat identificarea marilor rezerve de 

cărbune energetic din perimetrul Roşia-Jiu şi punerea în funcţiune a termocentralei de la 

Rogojelu. 

Primele date despre teritoriul care corespunde zonei oraşului Rovinari sunt încă din 

paleolitic, dar prima atestare a satului Rovinari este menţionată  în anul 1497 în actele de 

întărire sau daniile făcute de Sigismund regele Ungariei sau Iancu de Hunedoara. 

Denumirea satului provine de la cuvântul „rovină” care înseamnă mlaştină. Înfiinţat pe 

locul a 6 comune şi devenit oficial oraş la 9 decembrie 1981, Rovinari face parte din 

categoria oraşelor mici. Relativ nou, oraşul este rezultatul unei aşezări umane forţate prin 

natura activităţilor de exploatarea minieră a lignitului din bazinul carbonifer cu acelaşi 

nume.  

Astăzi oraşul Rovinari împreună cu cartierele sale Poiana şi Vârţ ocupă o suprafaţă 

de 2632 ha, şi aproximativ 13500 loc. 

Oraşul se caracterizează prin două zone principale: zona industrială şi zona 

rezidenţială. Din punct de vedere al organizării teritoriale, oraşul cuprinde: cartierul 

Rovinari (care coincide cu oraşul propriu-zis), cartierul Vîrţ (cu cele două colonii ale sale: 

 

Fig.1 Orașul Rovinari pe harta judeţului Gorj 
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Vîrţul Vechi şi Vîrţul Nou) şi Colonia Poiana. 

Reşedinţa oraşului se află în cartierul Rovinari, la 3 km de cartierul Vârţ şi la 4,5 

km de cartierul Poiana. Teritoriul oraşului are o suprafaţă totală de 2.632 ha (26,32 km²), 

din care intravilan 446 ha, după cum urmează: 

• suprafaţă locuibilă – 144 ha; 

• instituţii şi servicii de interes public – 15 ha; 

• unităţi economice – 166,4 ha; 

• cai de comunicaţie (rutieră şi ferată) – 52,3 ha; 

• spatii verzi, agrement, sport – 16,9 ha; 

• echipare tehnico-edilitară – 4 ha; 

• gospodărire comunală construcţii şi cimitire – 7,5 ha. 

şi extravilan 2.186 ha, printre care: 

• Teren agricol – 840 ha (adică 36,5% din totalul teritoriului oraşului); 

• Livezi, pepiniere pomicole – 45 ha; 

• Vii, pepiniere viticole – 50 ha; 

• Păşuni – 218 ha; 

• Fâneţe – 46 ha; 

• Ape – 80,5 ha; 

• Drumuri – 41,7 ha; 

• Destinaţie specială – 0,4 ha. 

Intravilanul existent se va reduce de la cele 438 ha actuale la aproximativ 414,5 ha, 

prin dezafectarea coloniei Poiana şi restrângerea suprafeţelor destinate locuirii (în principal 

ca urmare a construcţiei noii platforme de gunoi a oraşului). 

 
1.3. Cadrul natural 

1.3.1 Relieful 

Oraşul este amplasat în zona depresionară a Jiului, în albia majoră a râului Jiu, la 

est aflându-se Dealul Bran, la vest Dealul Măceag şi Lupului, iar la Nord depresiunea 

Târgu-Jiu – Câmpu Mare (Fig.2).  

Caracteristici ale peisajului (cf. Atlas RSR): 

• Peisaje de deal şi podiş sub influenţa climatului submediteranean dealuri şi podişuri 

joase - dealuri cu păduri de gorun cu elemente termofile, cu pajişti stepizate şi 

terenuri agricole  
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• Depresiuni - cu aspect de şes, cu păduri de stejar pedunculat, de gorun cu cer şi cu 

fag  balcanic, pajişti cu elemente sudice şi terenuri agricole  

• Peisaje de câmpie sub influenţa climatului submediteranean lunci largi - cu zăvoaie 

de salcie şi plop, pe alocuri cu stejar pedunculat alternând cu  pajişti şi terenuri 

agricole 
 
1.3.2 Climă 

Fiind situat în partea sudică a ţării, oraşul Rovinari este influenţat climatic de mase 

de aer cu aspect foehnal, cald-uscat. De asemenea, factorul geografic joacă un rol 

fundamental în modificarea climei. 

Regimul termic: 

- temperatura medie anuală: 10oC. cu variaţii în funcţie de anotimp; 

- temperatura medie a lunii ianuarie: – 2oC. 

- temperatura medie a lunii iunie +22,5oC. 

Se constată că iarna este blândă şi vara mai moderată, în general clima din zonă 

fiind mai călduroasă comparativ cu alte regiuni ale ţării. Toamna, temperatura medie a 

lunii octombrie depăşeşte pe cea a lunii aprilie cu 1-2° C. După 20 octombrie începe 

sezonul ploilor de toamnă, temperatura rămâne însă pozitivă tot cursul lunii noiembrie şi 

destul de des şi prima jumătate a lunii decembrie. 

 
Fig.2 Harta judeţului Gorj 

Sursa:  www.hartagorj.ro 
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Regimul precipitaţiilor: Precipitaţiile atmosferice sunt dispuse neuniform şi se 

caracterizează prin două maxime, una la începutul verii şi cealaltă toamna. Cantitatea de 

precipitaţii variază între 600 şi 700 mm anual, satisfăcând pretenţiile plantelor de cultură. 

Regimul vânturilor: Zona în care este amplasat oraşul este supusă circulaţiei 

maselor atmosferice vestice, direcţia dominantă a vânturilor fiind cel pe direcţia NE-SV, 

ceea ce determină şi manifestarea timpului ploios. 

Nu se înregistrează intensităţi mari ale vânturilor. 

Îngheţul apare în jurul datei de 5-10 noiembrie şi dispare în decada a treia a lunii 

martie. Strat de zăpadă care să acopere solul efectiv nu se înregistrează în medie decât din a 

doua decadă a lunii decembrie şi durează până în prima decadă a lunii martie. Lunile 

ianuarie şi februarie deci - cu temperaturi medii - negative, sunt luni de iarnă. 

 

1.3.3 Reţea hidrografică 

Reţeaua hidrografică a teritoriului din jurul oraşului Rovinari se compune în 

principal din canalul Jiuşi afluentul de pe partea dreaptă a acestuia, pârâul Roşia (Valea 

Temişanilor). 

Sistemul hidrotehnic Rovinari-Tismana realizat după anii 1960 a avut drept scop 

devierea albiei râului Jiu şi protecţia carierelor împotriva apelor maxime. 

Canalul de deviere al râului Jiu a fost săpat de-a lungul versantului drept al albiei 

majore, cu o lungime de 7,8 km faţă de cei 11 km ai cursului natural este încadrat în clasa 

a II-a de importanţă şi are în prezent o albie minoră de 63 m şi o albie majoră de 220 m 

lăţime.  

În afara canalului Jiu, prin localitate trece în prezent pârâul Valea Temişanilor. 

Canalul deschis al pârâului este pereiat. Râul Jiu se varsă în Dunăre, după ce traversează 

judeţul Dolj şi municipiul Craiova. 

 

1.3.4 Flora și fauna 

 Flora și fauna este specifică zonei de dealuri subcarpatice şi piemontane dominante 

fiind pădurile de foioase (cer, gârniţă, gorun) în alternanţă cu pajişti secundare. De altfel 

pădurile de amestec (gorun și fag) sunt cele mai frecvente în zona deluroasă acestora li se 

adugă vegetația specifică zonelor de luncă reprezentată de zăvoaiele din lungul râurilor. 
 

 

 

Pagina 10 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul 
autorităților administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului 
Rovinari 

  

  



 

1.3.5    Sol şi subsol 

Zona depresionară în care este inclus oraşul se caracterizează prin depuneri 

geologice din perioada dacianului. La sfârşitul acestei perioade, lacul s-a transformat într-o 

uriaşă mlaştină cu turbării şi păduri de mlaştini, din care s-au format ulterior importante 

depozite de lignit. 

Formaţiunile care iau parte la alcătuirea litologică a zonei aparţinând carierei 

Rovinari Est sunt din etajele Poţian, Dacian, Levantin şi Cuaternar. Formaţiunile 

purtătoare de cărbune aparţin ultimelor două etaje ale Pliocenului şi Cuaternarului. 

Constituţia litologică a zăcământului Gârla a favorizat formarea unor orizonturi 

acvifere bine conturate. Sursa de alimentare a orizonturilor acvifere o formează 

precipitaţiile atmosferice şi apele de infiltraţie, în mod special cele provenite din râul Jiu. 

Principalele resurse minerale de suprafaţă şi de adâncime sunt: lignit, petrol, gaze 

naturale, antracit, grafit, dolomit, granit şi calcar. 

 

1.3.6    Repere geografice si turistice 

Deşi oraşul este nou, în limitele teritoriului său administrativ s-au găsit urme 

materiale de locuire din cele mai vechi timpuri de tipul cetăţilor geto-dacice sau al castrelor 

romane (cetatea de la Vârţ-Rovinari sec. I î Hr-sec. I d. Hr. tezaurul de la Poiana-Rovinari, 

castrul Pinoasa-Rovinari). 

În prezent există pe raza orașului Țicleni un singur lăcaș de cult monument și 

anume biserica de lemn „Sfinții Voievozi”  din secolul XVIII (Tab.1). 

 

Tabel nr. 1 Lacașuri de cult cu valoare turistică în orașul Rovinari conform CIMEC 

Denumirea Biserica de lemn "Sfinţii Voievozi" 
Datare sec. XVIII 

Tip Biserică de lemn 
Cultul ortodox 
Judeţ Gorj 

Localitate ROVINARI 
Episcopie/Arhiepiscopie Arhiepiscopia Craiovei 

Mitropolie Mitropolia Olteniei 
Cod oficial LMI 2004 GJ-II-m-B-09362 

http://www.cimec.ro/Monumente/LacaseCult/RO/Documente/BazaDate.htm
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CAP.II INDICATORI DE REFERINȚĂ PRIVIND SITUAȚIA ACTUALĂ 
 
2.1. Suprafața administrativă 
 
2.1.1 Intravilanul localității 
 
 Suprafață totală a orașului Rovinari este de 2632 ha reprezentând 0,4% din 

suprafața județului Gorj. Din această suprafață 46,3% erea ocupată de categoria terenuri 

circulaţii şi construcţii, urmate de terenurile neproductive cu 29,3% și terenurile agricole 

cu 13,9% (Tab.2). 

 

Tabel nr. 3 Bilanţ teritorial orașul Rovinari 
Nr.crt. Folosinţa terenului Suprafaţa 

ha 
Suprafaţa 

% 
1. Terenuri cu destinaţie agricolă, din care: 

Terenuri arabile 
Păşuni 
Fâneţe 
Vii 
Livezi 

367 
220 
14 
86 
10 
37 

13,9 

2. Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră  
205 

 
7,8 

3. Ape, bălţi 70 2,7 
4. Terenuri circulaţii şi construcţii 1218 46,3 

5.  Terenuri neproductive 772 29,3 

TOTAL 2632 100 
 
 Suprafața agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte – 220 

ha (59,94%), pășuni și fânețe 100 ha (27,24%) și vii si livezi 47 ha (12,80%). 

Fondul forestier acoperă 205 hectare, ocupând locul trei in structura suprafeței 

administrative a orașului (7,78% din totalul suprafeței administrative) și este reprezentată 

de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră.  

Luciul de apa care se află pe întinderea orașului Rovinari este de 70 hectare, 

reprezentând 2,65% din suprafața totală a orașului și este alcătuit din bălți. 

Evoluția suprafeței intravilane pentru perioada 1993-2014 la nivelul orașului 

Rovinari se înscrie pe un trend acsendent asemănător cu tendința înregistrată la nivelul 

județului (Tab.3). Terenul intravilan al orașului Rovinari ocupă în prezent o suprafaţă de 

446 hectare (19,94% din total suprafață administrativă). 
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Tabel nr. 3 Evoluția suprafeței intravilane la nivelul județului Gorj și orașul Rovinari în 
perioada 1993-2014 

 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2014 
Jud. GORJ 1904 1988 1988 4975 5362 5362 6102 7579 8052 9009 9009 

ROVINARI 63 63 63 446 446 446 438 446 446 446 446 
Sursa: INS-Tempo Online 

 

Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii 3 ani structura suprafeței 

administrative a orașului s-a menținut constantă după cum se poate observa din datele 

prezentate în tabelul n.4, mici variații inregistrându-se la categoria vii și livezi / teren 

agricol / păduri / ape și bălâi etc. 

Tabel nr.4 - Evoluția terenului pe categorii de folosință în orașul Rovinari pentru perioada 
2010-2013 

Categorie de folosință Suprafața (ha / km) 

An 2013 An 2012 An 2011 An 2010 
Teren agricol, din care: 400 400 400 383 
- arabil 250 250 250 240 
- pășuni și fânețe 84 şi 31 84 şi 31 84 şi 31 74 şi 25 
- vii și livezi 7 şi 28 7 şi 28 7 şi 28 7 şi 37 
Păduri si alte terenuri cu 
vegetație forestieră 

301 301 301 301 

Ape și bălți 66 66 66 66 
Drumuri (km) 89 89 89 89 
Neproductiv 335 335 335 350 

Suprafața totală 2632 2632 2632 2632 
Sursa: Biroul Urbanism Primăria Rovinari 

Structura terenurilor pe categorii de folosință la nivelul orașuluși Rovinari în anul 

2013 este dominată ca pondere de terenurile agricole cu 34% din total urmate fiind de cele 

 
Fig. 3 Terenurile pe categorii de folosință la nivelul orașului Rovinari în anul 2013 

Sursa : INS-Tempo Online 
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ocupate de păduri cu 25% și terenurile neproductive cu 28% (Fig.3). 

2.1.2 Fondul locativ 

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de 

proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, 

veterani, case speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu 

şi alte încăperi locative în alte construcţii utile pentru locuit. 

Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel: 

• fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în 

deplină administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ 

municipal care se află în proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum şi 

fondul care se află în administrarea gospodărească a întreprinderilor municipale sau 

în administrarea operativă a instituţiilor municipale; 

• fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit 

individuale, apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în 

casele cooperativelor de construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în 

proprietatea persoanelor juridice (create în baza proprietarilor privaţi), construit sau 

procurat din contul mijloacelor proprii; 

• fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea 

personală, în proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai 

proprietăţii publice şi private; 

• proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea 

întreprinderilor mixte cu participare străină. 

Precum subliniam la începutul capitolului precedent, oraşul Rovinari a apărut ca 

urmare a creşterii numărului populaţiei rurale cu numărul de muncitori (inclusiv familiile 

acestora), venite din diverse colţuri ale ţării pentru acoperirea nevoii de forţă de muncă în 

zonele de exploatare minieră. Astfel, oraşul dispunea în anul 2002 de un fond locuibil 

concretizat în 4.470 de locuinţe, de construcţie relativ nouă (realizate după anii ’70), cu o 

suprafaţă locuibilă totală de 144.000 mp şi cu regim de înălţime P+2 şi P+4 nivele. Indicele 

de locuibilitate este de 16,0 m2 /locuitor, densitatea suprafeţei locuibile este de 10,42 m2 

/locuitor, în timp ce densitatea construcţiilor este de 31,04 locuinţe/ha, cu un număr de 3,09 

persoane/locuinţă.  

Explicaţia diferenţei dintre indicele de locuibilitate şi densitatea suprafeţei locuibile 

rezidă în faptul că apartamente cu mai multe camere sunt ocupate de nefamilişti. Din 
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totalul de 4.470 de locuinţe, 1.540 sunt proprietate a statului, restul de 2.930 fiind în 

proprietate privată, situaţie rezultată din recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2002.  

Evoluția fondului locativ pentru perioada 2010-2014 se înscrie pe un trend 

ascensent numărul locuințelor crescând de la 4821 în anul 2009 la 5095 în anul 2014, 

suprafața locuibilă urmând aceeași tendință de la 161095  mp în anul 2009 la 202293 mp în 

anul 2014 (Tab.5) 

Tabel nr. 5 -  Evoluția fondului locativ din orașul Rovinari in perioada 2009-2014 

An Total locuințe 
(numar) 

Total suprafață 
locuibilă  

(mp) 

Proprietate 
publică 
(numar) 

Proprietate 
privată 
(numar) 

2009 4821 161095 572 4549 
2010 4833 161503 564 4269 
2011 4833 161503 540 4293 
2012 5095 202293 411 4684 
2013 5095 202293 410 4685 
2014 5095 202293 410 4685 

Sursa:Birou Urbanism, Primăria Rovinari 

 

Evoluția numărului de locuințe aflate în proprietate privată a cunoscut un trend 

ascendent pentru perioada analizată la nivelul orașului Rovinari acetea crescând de la 4549 

la 4685 în anul 2014. Un fapt trebuie precizat și anume stagnarea din ultimii trei ani ceea 

ce artă că investițiile în structuri locative noi sunt inexistente (Fig.4).    

Arhitectura blocurilor de locuinţe este monotonă şi în general neîngrijită, neputând 

să ofere confortul necesar nici ca locuire şi nici din punct de vedere al funcţionalităţii 

 
Fig.4 Evoluția numărului locuințelor aflate în proprietate private în perioada 2009-

2014 pentru orașul Rovinari 
Sursa:Birou Urbanism, Primăria Rovinari 
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interioare şi al utilităţilor, acestea fiind neizolate, cu şarpante defecte, subsoluri 

nesalubrizate (datorită coloanelor de evacuare vechi şi deteriorate), etc. Se înregistrează şi 

o densitate crescută a suprafeţei locuibile, datorită construcţiilor de tip comunist şi a 

locuinţelor cu suprafeţe mici.  

Locuinţele în gospodării individuale lipsesc în cartierul Rovinari, ele fiind prezente 

însă în satul Vîrţ şi în cartierul Poiana, cu un total de 230 gospodării (case). Pe de altă 

parte, spaţiile destinate construirii de locuinţe individuale sunt limitate, iar construcţiile 

destinate locuinţelor colective sunt insuficiente, cererea de noi locuinţe depăşind oferta 

existentă. Extinderea zonei de locuit este prevăzuta, conform PUG, în partea de Nord a 

oraşului, adiacent DN66. În ceea ce priveşte colonia Poiana, deşi locuită şi utilată cu 

anumite dotări, colonia este propusă pentru dezafectare în scopul extinderii exploatării 

miniere, conform studiului de fundamentare privind exploatarea minieră, existând în acest 

sens o interdicţie definitivă de construire. O altă problemă aferentă managementului 

locuirii o reprezintă lipsa unei forme juridice corespunzătoare funcţionării asociaţiilor de 

proprietari, acestea nefiind sistematizate pe verticală, în sensul inventarierii reale a 

problemelor cu care acestea se confruntă. 

 
2.2 Demografie 
 

Reperele demografice ale evoluției la nivelul Primăriei Rovinari reprezintă 

elemente de interes major pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune 

pe termen mediu și lung. Populația stabilă a orașului Rovinari erea la ultimul recensământ 

de 11816 persoane reprezentând ca pondere 7,64% din totalul populației urbane existente 

la nivelul județului Gorj (Tab.6) 

Tabel nr.6 -  Populația stabilă din mediul urban al judetului Gorj 
Nr. Crt. Localitatea Populație stabilă (numar persoane) 

RPL 2011 
1 JUDET GORJ 154514 
2 ORAS TISMANA 7035 
3 MUNICIPIUL TG-JIU 82504 
4 MUNICIPIUL MOTRU 19079 
5 ORAS BUMBESTI-JIU 8932 
6 ORAS NOVACI 5431 
7 ORAS ROVINARI 11816 
8 ORAS TG-CARBUNESTI 8034 
9 ORAS TICLENI 4414 
10 ORAS TURCENI 7269 

Sursa: Recensământul populației 2011 sau actualizat de Serviciul de Evidența a Populației 
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Densitatea populației  în orașul Rovinari este de 4,48 locuitori/kmp, situându-se 

sub media pe județ (59,6 locuitori/kmp).  

Evoluția numerică a populației în orașul Rovinari se înscrie pe un trend general 

ascendent numărul de locuitori crescând de la 8445 în anul 1992 la 13756 locuitori în anul 

2015. Remarcăm totuși că pentru ultimii 8 ani din intervalul analizat evoluția a fost 

stagnantă cu o ușoară tendință de scădere. 

În privința evoluției structurii pe sexe proporția dintre populația feminină și cea 

masculină se păstrează aproximativ la aceeași valoare ne existând oscilații evidente 

(Fig.10). Astfel ăn anul 2015 populația feminină se cifrează la 6920 de locuitori iar 

populația masculină la 6836 locuitori. 

 
Fig.5 Evoluția numerică a populației pentru orașul Rovinari în perioada 1992-2015 

(Sursa:INS-Tempo-Online) 

 

 
Fig.6 - Evoluția numerică pe sexe a populației în orașul Rovinari pentru perioada 1992-2015 

(Sursa: INS-Tempo Online) 
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 Structura populației pe grupe de vârstă. Structura populaței pe grupe de vârstă la 

ultimul recensământ arată o dominare a contingentului 35-49 ani cu un procent de 30,3% 

valoarea foarte mare fiind o consecință a măsurilor legislative de stimularea a natalității în 

perioada 1970-1980 efectele acestor măsurii fiind resimțite până la începutul anilor ’90 ( 

grupa 25-34 ani cu un procent de 17,18% din total poplație). Îngrijorător este procentul 

foarte mic al populației tinere (sub 14 ani) valoarea acesteia fiind de aproximativ 17% din 

total populație foarte puțin pentru a asigura înlocuirea populației (Tab.7).  

Populația de peste 60 de ani reprezenta un procent de 5,15% din populația totală. 

Faţă de perioadele anterioare se constată o scădere a natalităţii corelativ cu îmbătrânirea 

populaţiei. 

Tabel nr.7 - Populația din orașul Rovinari pe grupe de vârstă 

Grupa de vârstă 
 

Nr. persoane Procent % 
sub 5 ani 650 5.5 
5 – 9 ani 695 5.88 
10-14 ani 836 7.08 
15-19 ani 953 8.07 
20-24 ani 1057 8.95 
25-34 ani 2030 17.18 
35-49 ani 3580 30.3 
50-59 ani 1407 11.91 
60-64 ani 275 2.33 
65-74 ani 230 1.95 
75-84 ani 83 0.7 

peste 85 ani 20 0.17 
TOTAL POPULATIE 11816 100% 

Sursa: Recensământul populației 2011 sau Serviciul de Evidența a Populației  
 

Piramida pe grupe de vârstă și sexe lanivelul anului 2011 este relevantă pentru 

direcția spre care se îndreaptă orașul din punct de vedere demografic (Fig.7). Astfel se 

poate observa că forma ei este atipică având baza mai mică decât vârful fiind evidentă 

tendința de îmbătrânire a populației efectivele tinere ne fiind capabile să asigure înlocuirea 

populației. 

 Acest fapt determină perspective negative din punct de vedere al dezvoltării în 

ansamblu a orașului dar cu precădere din punct de vedere economic (lipsa forței de muncă) 

dar și o presiune din ce în ce mai mare aupra ra bugetului local din perspectiva protecției 

sociale. 

18 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul 
autorităților administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului 
Rovinari 

  

  



 

 
 
 

  

După etnie, locuitorii din Rovinari sunt în proporție de peste 94,06% români si doar 

0,45% reprezintă populația de etnie romă, 0,07% maghiari, 0,04% italieni (Fig.8). La 

recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut 

pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să 

declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au 

fost colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste 

caracteristici. 

  
Fig.7 Piramida populației pe grupe de vârstă și sexe la nivelul orașului Rovinari pentru anul 2011 

(Sursa: INS-Tempo Online) 
 

Fig.9 Structura etnică a populației orașului Rovinari la 
recensământul populației din  anul 2011 

((Sursa: INS-Recensânt 2011) 
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În privința structurii după religie dominantă rămâne religia ortodoxă cu un procent 

de 97,06% urmată de romano-catolici cu 1,02% și de martorii lui Iehova cu o pondere de 

0,99% (Tab.8, Fig.10). 

Tabel nr.8 – Structura după religie a populației din orașul Rovinari la ultimul 
recensământ (număr de persoane) 

R E L I G I A  
Ortod

oxa 
Ro
ma
no- 
cat
olic

a 

Refor
mata 

Pentic
ostala 

Gre
co- 
cato
lica 

Bapt
ista 

Adve
ntista 

de 
ziua a 
saptea 

Musul
mana 

Mart
orii 
lui 

Ieho
va 

Far
a 

reli
gie 

At
ei 

Inform
atie 

nedispo
nibila 

10847 114 6 33 3 36 13 4 111 4 4 640 
Sursa: INS-RPL 2011  

 

 
Dinamica populației populației produce schimbări atât din punct de vdere calitativ 

cât și cantitativ asupra populației existent consecințe acestor schimbării fiind resimțite în 

sfera economică și socială. Schimările sunt determinate în principal de o serie de factori 

cuar fi natalitatea, mortalitatea la care se adaugă migrația populației.  

Pentru orașul Rovinari transformările sociale și economice prin care a trecut după 

1990 sunt reflectate și de  mișcarea naturală a populației (Tab.9).  

 
 
 
 
 
 

Fig. 10 Structura religioasă a populației orașului Rovinari 
la recensământul populației din  anul 2011 

(Sursa: INS-Recensânt 2011) 
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Tabel nr. 9 - Mișcarea naturală a populației (număr persoane) 

 An Născuți vii Decedați Sporul natural 

Jud. Gorj Oraș 
Rovinari 

Jud. Gorj Oraș 
Rovinari 

Jud. 
Gorj 

Oraș 
Rovinari 

2010 3124 144 4292 49 -1168 2,93 

2011 2923 106 4118 43 -1195 2,46 

2012 2968 131 4157 49 -1189 2,67 
2013 2784 132 4039 53 -1255 2,49 

Sursa :INS- Tempo online 

 
 

 

Anlizând evoluția numărului de născuți vii pentru perioada 1990-2014 se poate 

observa tendința generală de ușoară scădere pentru finalul intervalului analizat per 

ansamblu numărul născuțiilor vii deși rdicat ne asigurând înlocuirea generațiilor (Fig. 11). 

Evoluția numărului de decedați pentru perioada analizată arată o tendință generală 

de creștere numărul acestora crescând de la 41 în 1990 la 66 în 2014 (Fig.12). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 11 Evoluția născuților vii pentru orașul Rovinari în perioada 1990-2014 

(Sursa: INS-Tempo Online) 
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Evoluția sporului natural – „indicator care măsoară diferența algebrică între 

numărul născuților vii și cel al morților din rândul unei populații determinate, într-o 

perioadă de timp anumită” conform INS – pentru orașul Rovinari artă tendința generală de 

scădere pentru perioada analizată (Fig.13).  

Valorile înregistrate de sporul natural în perioada analizată sunt oscilante putând fi 

identificate trei perioade: 

• intervalul 1990-1995 caracterizat printr-o scădere a valorii sporului natural 

generată de transformările economice suferite după 1990; 

 
Fig. 12 Evoluția numărului de decedați pentru orașul Rovinari în perioada 1990-2014 

(Sursa: INS-Tempo Online) 

 
Fig. 13 Evoluția sporului natural pentru orașul Rovinari în perioada 1990-2014 

(Sursa: INS-Tempo Online) 
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• intervalul 1995-2008 caracterizat prin creșterea valorii sporului natural pe 

fondul revirimentului economic din această perioadă; 

• intervalul 2008-2014 prin scăderea valorii sporului natural datorită crizei 

economice . 

Evoluția indicelui de vitalitate (indicele lui Pearl) a cărui tendință generală de 

evoluție este negativă (Fig.14) indică faptul că practic în prezent nu este asigurată 

înlocuirea generațiilor efectele fiind vizibile în perioada viitoare din punct de vedere 

economic și social. 

 

 

 
Fig. 14 Evoluția indicelui de vitalitate pentru orașul Rovinari în perioada 1990-2014 

(Sursa: INS-Tempo Online) 

 
Fig. 15 Evoluția bilanțului migratoriu pentru orașul Rovinari în perioada 1990-2015 

(Sursa: INS-Tempo Online) 
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Mișcarea migratorie a populației are un rol foarte important prin influența pe care 

o exercită asupra evoluției numărului de locuitori. În acest sens evoluția bilanțului 

migratoriu pentru orașul Rovinari în perioada analizată arată tendința accentuată de 

scădere (Fig. 15). Putem distinge un interval între 1990-2010 caracterizat prin valori 

pozitive dar în scădere și intervalul 2010-2015 cu valori negative criza economică din anul 

2008 accentuând și mai mult tendința de scădere. 

Starea civilă a populației din orașul Rovinari. Pentru orașul Rovinari cea mai 

mare pondere erea deținută de persoanele căsătorite 42,5% iar cele necăsătorite aveau un 

procent de 42,4%. Îngrijorător este însă procentul de 11,3 % reprezentat de persoanele 

divorțate și cele care trăiesc în uniune consensuală ce arată fragilitatea instituției familiei 

afectată de problemele sociale și economice. 

 

Tabel nr.10 - Starea civilă a populației din orașul Rovinari (număr persoane) 
Orașul 

Rovinari 
STAREA CIVILA 

DE FAPT 
 

Necasatorit(a) Casatorit(a) Vaduv(a) Divortat(a) Persoane care 
traiesc in 
uniune 
consensuala 

      
Ambele 
sexe 

5211 5225 456 923 466 

         
Masculin 

2891 2625 104 374 233 

         
Feminin 

2320 2600 352 549 233 

Sursa: Recensământul populației 2011 
 

Analiza evoluției numărului de căsătorii și divorțuri pentru intervalul 1990-2014 

relevă faptul că numărul căsătoriilor (Fig.16) a avut o tendință generală de creștere ușoară 

pe întregul interval analizat media fiind de 92 de căsătorii pe an. Se poate observa că 

elementele de ordin economic sunt cele care afectează cel mai mult evoluția numărului de 

căsătorii. Astfel remarcăm faptul că recenta criză economică declanșată în anul 2008 a 

determinat scăderea numărului de căsătorii de la un maxim de 117 în anul 2007 la 80 de 

căsătorii în anul 2014 valoare ce se situează sub media întregului interval analizat.  

Divorțurile înregistrează o tendință de scădere constantă de-a lungul întregii 

perioade maximul fiind atins în anul 1996 de 84 consecință a transformărilor economice 
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prin care trece orașul în perioada de după 1990 când o serie de întreprinderi sunt închise 

sau își restrâng activitatea. 

Se constată scăderea numărului populaţiei care absolvă studii liceale (Tab.11) totuși 

numărul acestora la nivelul orașului este cel mai mare și împreună cu persoanele ce au 

absolvit o școală profesională totalizau 5748 persoane în anulo 2011.  
 

Tabel nr. 11 – Structura populației după nivelul de educație a populației din orașul 
Rovinari 

Orașul 
Rovin

ari 

N I V E L U L    I N S T I T U Ț I E I     D E    Î N V ĂȚĂ M Â N T     
A B S O L V I T E 

Superior Post- 
liceal  
si de  
maist

ri 

Secundar Prim
ar 

Fara scoala 
absolvita 

Tot
al 

din care: Total Superior Inferior  
(gimnazi

al) 

Tot
al 

din 
care: 

Universi
tar  
de 

 licenta 

Liceal Prof
esio
nal 

si de  
ucen
ici 

Persoa
ne 

analfa
bet 

Total, 
din 

care: 

716 645 242 8390 3916 1832 2642 858 265 80 

Mascu
lin 

322 287 139 4335 1959 1268 1108 363 128 26 

Femini
n 

394 358 103 4055 1957 564 1534 495 137 54 

Sursa: Recensământul populației 2011 

 
Fig. 16 Evoluția numărului de căsătorii și divorțuri în orașul Rovinari pentru perioada 1990-2014 

(Sursa: INS-Tempo Online) 
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Îngrijorător este numărul destul de ridicat al persoanelor fără școală absovită ți cele 

care au absolvit doar ciclul primar în număr de 3845 acestea fiind și segmentele cel mai 

afectate când vorbim de integrarea pe piața muncii. 

 În privința evoluției numărului populației școlare acesta este în scădere accentuată 

(Fig.17) de la 4848 în anul 1996 la 2177 în anul 2014o scădere de aproape 50% în 

intervalul analizat ceea ce ar trebui să determine o regândire a modului în care autoritățile 

sprijină familia și educația generațiilor viitoare. 

Evoluția ponderii absolvențiilor pe nivele de educație pentru perioada 2010-2013 

arată o scădere a numărului de absolvenți de liceu în cepând cu anul 2012 la mai puțin de 

20 % în anul 2014.   

Acest fapt artă un interes tot mai scăzut în rândul populației de vârstă școlară pentru 

 
Fig. 17 Evoluția numărului populației școlare în orașul Rovinari pentru perioada 1992-2014 

(Sursa: INS-Tempo Online) 
 

 
Fig. 18 Ponderea absolvenților pe nivele de educație în orașul Rovinari pentru perioada 2010-

2013 
(Sursa: INS-Tempo Online) 
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continuarea studiilor efectele putând fi vizibile în viitor în sfera economică prin numărul 

mic de persoane calificate. Una din cauzele scăderii numărului de absolvenții de liceu ar fi 

lipsea de interes faţă de aceste studii privite ca inutile. 

Starea de ocupare a forței de muncă și gradul de sarăci. Pentru județul Gorj 

numărul populației angrenată civil a crescut de la 104400 în anul 2010 la 105700 în anul 

2013 (Tab.12). Cea mai mare creștere a înregistrat-o domeniul comerț cu ridicata și cu 

amănuntul  numărul persoanelor crescând de la 12800 persoane în anul 2010 la 15200 în 

anul 2013.   

 

Tabel nr. 12 - Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de 
secțiune CAEN Rev.2 în județul Gorj (număr persoane - mii) 

JUD. Gorj 2010 2011 2012 2013 

TOTAL, din care 104,4 105 106,5 105,7 
AGRICULTURA, SILVICULTURA 
SI PESCUIT 

37,6 37,9 39,1 37 

INDUSTRIE 33,6 34,3 34,1 33 
CONSTRUCTII 14,9 13,8 13,4 15,2 
COMERT CU RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL 

12,8 13,5 14,4 15,2 

TRANSPORT SI DEPOZITARE 5,5 5,5 5,5 5,3 
Sursa :INS- Tempo online 

  

Numărul persoanelor care au lucrat în agricultură în anul 2010 s-a cifrat la 580 

adică 0,28 % din numărul total de persoane ce activau în acest domeniu la nivelul județului 

Gorj. Din acest număr total peste 98% lucrau în exploatații agricole fără personalitate 

juridică (Tab.13).  

 

Tabel nr. 13 - Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al 
exploataţiilor agricole pentru orașul Rovinari și județul Gorj în anul 2010 

An 2010 ORAS Rovinari JUDET Gorj 
Total , din care: 580 202735 
Exploataţii agricole fără personalitate 
juridică 

570 201970 

Exploataţii agricole cu personalitate 
juridică 

10 765 

Sursa :Recensământul agricol 2010 
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 Numărul mediu de salariați la nivelul orașului Rovinari a fost în anul 2013 de 7450 

persoane în creștere față de anul precedent cu aproape 1000 de persoane (Tab.14, Fig.19). 

Tabel nr. 14 - Numărul mediu al salariaților pentru orașul Rovinari și județul Gorj în 
perioada 2010-2013 

AN Oraș Rovinari 
(număr persoane) 

JUD. Gorj 
(număr persoane) 

2010 7277 71411 
2011 6284 71300 
2012 6428 73343 
2013 7450 71248 

Sursa : INS-Tempo online 

 

 Numărul șomerilor înregistrați în perioada 2010-2013 a variat de la un minim de 

378 persoane atins în anul 2012 la un maxim de 497 persoane în anul 2010 rata șomajului 

variind între 7,65% și 9,08% fiind mai mare decât cea înregistrată la nivel național 

(Tab.15, Fig.19). 

 
Tabel nr. 15 -  Evolutia numarului șomerilor înregistraţi si rata şomajului pentru orașul 

Rovinari în perioada 2010-2013 
Anii Şomerii înregistraţi la 

Agenţiile pentru 
ocuparea 

forţei de muncă 

din care: Rata 
şomajului 

Rata 
şomajului 

femei - total (%) - femei 
(%) (număr 

persoane) (număr persoane) 
2010 497 269 9,08 26,60 
2011 436 212 7,97 23,34 
2012 378 174 6,91 20,23 
2013 419 187 7,65 22,43 

Sursa : INS- Tempo online 

 
  

 
Fig. 19 Evoluția numărului de salariați și șomeri la nivelul orașului Rovinari 

(Sursa: INS-Tempo Online) 
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2.3 Infrastructura și echiparea edilitară  

 

2.3.1 Căile de acces 

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 66, care realizează legătura 

orașului Rovinari cu municipiul Tg.-Jiu și Municipiul Craiova. Acest drum este foarte 

important pentru circulaţie, importanţă sporită și de numărul mare de navetişti care 

folosesc acest drum. 

Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local Rovinari, 

este în prezent în lungime de aproximativ 29 km, la care se adaugă 60 km de trotuare și un 

număr de 645 locuri de parcare. 

Tabel nr.16 - Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul Rovinari 

 
Categorie drum 

 
Număr 

 
Total km 
drumuri 

 

Drumuri 
asfaltate km 

 
Total  km 
trotuare 

 

Număr 
locuri de 
parcare 

Străzi 29 29 19 60 645 
Sursa : Biroul Urbanism, Primăria Rovinari 

 

Starea tehnică a drumurilor în localitatea Rovinari este bună, doar 65,51% din 

drumuri fiind modernizate. Practic, cea mai mare parte din drumuri este modernizată, 

drumurile sunt cimentate și se încadrează in categoria de trafic ușor. Accesul pietonal este 

slab dezvoltat, nu sunt amenajate trotuare decât pe 60 km. 

Lungime străzilor orășenești a cresut de la 26 km în anul 1994 la 19 de km în anul 

2014 o evoluție asemănătoare cu situația înregistrată la nivel județean (Tab.17). 

 

Tabel nr.17 Evoluția lungimii străzilor orășenești la nivelul orașului 
 Rovinari și județul Gorjîn intervalul 1996-2014 (km) 

 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
TOTAL 

JUD. GORJ 
281 284 317 325 370 371 384 390 390 393 

ORAS 
ROVINARI 

26 26 26 29 29 29 29 29 29 29 

Sursa: INS-Tempo Online 

 

Lungimea străzilor orășenești modernizate a crescut pentru intervalul 1998-2014 de 

la 16 km la 25 de km fapt ce face ca astăzi din punct de vedere procentual să reprezinte 

86,2% din lungimea totală a rețelei de străzi aflată în administrarea primăriei. 
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Tabel nr. 18 Evoluția lungimii străzilor orășenești modernizate la nivelul 
 orașului Rovinari și județul Gorj în intervalul 1998-2014 (km) 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 
TOTAL 

JUD. GORJ 
200 217 221 255 266 284 295 311 327 336 

ORAS 
ROVINARI 

16 16 19 19 19 19 19 21 23 25 

Sursa: INS-Tempo Online 
Creșterea cea mai importantă a avut loc în ultimii patru ani în medie cu 2 km/an 

situație datorată în principal accesului la sursele de finanțare europene (Tab.18). 

În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuare ape pluviale aferent 

drumurilor, acesta este eficient. 

Transportul  

Transport feroviar în orașul Rovinari există. Oraşul Rovinari este situat de-a lungul 

căii ferate electrificate Filiaşi – Tîrgu-Jiu. Cele două căi de comunicaţie, feroviară şi 

rutieră, se desfăşoară adiacent localităţii, dispuse împreună cu acestea pe malul drept al 

Jiului, în prezent regularizat şi cu albia majoră îndiguită. 

Transportul public de persoane interjudeţean Rovinari – Tg. Jiu celelalte localități 

vecine  este asigurat de operatorul SC Livdandor SRL; cu mașinile din dotare- autocare, 

autobuze, microbuze. Pe teritoriul orașului sunt amenajate şapte stații de autobuz. 

Traficul staţionar 
In prezent în oraș sunt amenajate doar 645 locuri de parcare în regim parcări de 

reşedinţă.  

 
2.3.2 Alimentare cu apă si apă uzată 

Oraşul Rovinari dispune în prezent de o reţea de alimentare cu apă potabilă în 

sistem centralizat, cu o capacitate de alimentare a unui număr de 15.000 de puncte de 

consum, acoperind astfel consumul populaţiei din zona urbană. Zona periurbană, 

reprezentată de coloniile cartierului Vîrţ, nu dispune de reţea de alimentare cu apă potabilă, 

fiind imperios necesară construcţia acesteia. În anul 1998, reţeaua de suprafaţă, ce 

deserveşte distribuţiei a fost înlocuită în proporţie de 90% cu o instalaţie în reţea pe 

polietilenă, iar populaţia a fost contorizată. Situaţia în celelalte cartiere este însă diferită. În 

coloniile celor două cartiere, unde reţeaua de distribuţie lipseşte, alimentarea cu apă se face 

în continuare din fântâni şi cişmele. Problemele ce apar sunt legate atât de calitatea 

inferioară a apei, ca efect al conţinutului de metale grele şi al durităţii acesteia, cît şi 

datorită iminentei secări a acestora.  
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Rețeaua de alimentare cu apă. Sursel de apă provin din atât din subteran cît și de 

suprafață. Sursa de apă: 

• Subterană, alcătuită din 13 foraje de mare adâncime, F1 – F13; F1 este 

dezafectat; sunt concesionate patru foraje: F2, F3, F11, F12, celelalte F4, 

F5, F6, F7, F8, F9, F10, F13 se află în conservare; 

• De suprafaţă, din conducta de Izvarna care alimentează cu apă Municipiul 

Craiova. 

În orașul Rovinari, principala sursă de apă o constituie apa subterană, alimentarea 

cu apă realizându-se prin extragerea din puțuri forate. Există 13 puțuri forate, insă în 

prezent doar 4 funcționează, celelalte 8 puțuri fiind în conservare, unul este dezafectat. 

Sistem de colectare si depozitare 

Apa extrasă din puțuri este colectată în Staţia de apă care acoperă necesarul de apă 

al populaţiei. Potabilizarea apei se face printr-o clorinare cu clor gazos și trecerea acesteia 

prin stația de filtrare și clorinare înainte de depozitare. 

Stația de tratare a apei, a fost dată în funcțiune în anul 1984 cu scopul de a asigura 

locuitorilor din Rovinari apă potabilă, capacitatea acesteia scăzînd de la 6240 mc/zi în anul 

2000 la 2225 mc/zi în anul 2014 ea aflându-se în prezent în proces de reabilitare (Tab.19). 

 
Tabel. 19 Evoluția capacității instalațiilor de producere a apei potabile la nivelul 

 orașului Rovinari în intervalul 2000-2014 (mc/zi) 
 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

ORAS 
ROVINARI 

6240 5000 2226 2226 2226 2226 2225 2225 2225 2225 

Sursa: INS-Tempo Online 

 

Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 33,7 km și a fost pusă în 

funcțiune în anul 1999. Există un număr de 3 de cișmele. Evoluția lungimii rețelei de 

alimentare cu apă a cunoscut o creștere constantă de la 12,9 km în anul 2001 la 33,7 km în 

anul 2014 creșterea cea mai mare înregistrându-se în ultimi patru ani (Fig.20). 

Din totalul de 4833 de locuințe, până în acest moment la sistemul de alimentare cu 

apă sunt racordate 4417 adică un procent de 88,10% cel maimmare număr fiind deținut de 

contractele individuale la blocuri (Tab.20). 
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Tabel nr.20 - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă  2013 -2014: 

 TIPURI DE UTILIZATORI Nr. racordate la 
retea alimentare cu 

apă 
 CASE PARTICULARE 154 

POPULAŢIE (nr. contracte, în toate cartierele oraşului) 
 Contracte individuale la blocuri 4104 

 AGENŢI ECONOMICI 147 
UNITĂŢI UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar, 

piaţă, unitatea de pompieri) 
12 

TOTAL 4417 

 

  

Evoluția consumului de apă potabilă în orașul Rovinari a scăzut de la 1542 mc/zi în 

anul 2010 la 994 mc/zi în anul 2014 în consecință cantitatea de apă consumată pe an 

scăzând de la 562573 mc/an în anul 2010 la 362245 mc/an în anul 2014 o scădere cu 

aproximativ 36% (Tab.21). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 20 Evoluția lungimii totale a rețelei simple de distribuție a apei potabile în orașul 

Rovinari pentru perioada 1990-2014 
(Sursa: INS-Tempo Online) 
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Tabel nr. 21-  Consumul de apă potabilă în orașul Rovinari în perioada 2010-2014: 

ANUL CONSUM 

metri cubi / zi 

CONSUM 

metri cubi / an 

2010 1542 562573 

2011 1253 457463 
2012 1203 439247 
2013 1091 398078 
2014 994 362245 

 

 

Evoluția cantității de apă potabilă distribuită consumatorilor în orașul Rovinari în 

perioada analizată (Fig. 21) înregistrează o scădere continuă  ajungând la o valoare de 526 

mii mc față de 1341 mii mc cât se înregistra în anul 2000. Cea mai mare scădere se 

înregistrează în cazul apei potabile utilizată pentru uz casnic care ajunge de la 1193 mii mc 

la  315 mii mc în anul 2011 în ultimii trei ani cantitatea crescând ușor până la 392 mii mc. 

Surse de poluare a apei  în oraș. Poluarea apei subterane se datorează în principal 

straturilor zăcomintelor de cărbune pe care le străbat forajele puţurilor, dar şi, întro foarte 

mică măsură a folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură, existenței unor fose 

 
Fig. 21 Evoluția cantității de apă potabilă distribuită consumatorilor  în orașul Rovinari 

pentru perioada 2000-2014 
(Sursa: INS-Tempo Online) 
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rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și datorită structurii solului. Elementele 

cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitrații și cei mai periculoși nitriții. 

Preţurile şi tarifele practicate. Potrivit prevederilor Hotărarii  Consiliului Local 

Rovinari nr.75 începând cu data de 01.07.2013 se aplică următoarele prețuri pentru apa 

potabilă livrată în orașul Rovinari: 

- Preț pentru populație – 3,62 lei/mc 

- Preț pentru restul de utilizatori – 2,92 lei/mc 

Prețurile la apă pentru populație conțin TVA în cotă de 24%, iar pentru restul 

utilizatorilor nu conțin TVA. 

Rețeaua de ape uzate. Sistemul de canalizare este de tip unitar şi are lungimea de 

14,3 km şi este construit din tuburi de beton cu ø min 300 mm şi ø max 1000 mm, are 120 

cămine de racord şi 19 cămine de vizitare. 

Canalizarea oraşului Rovinari este rezolvată în sistem unitar doar pentru zona de 

locuit (zona urbană). Nu există o hartă a sistemului de canalizare, iar pe de altă parte, 

acesta nu funcţionează la parametrii normali, datorită vechimii şi suprasolicitării acestuia. 

Cartierul Vîrţ nu este dotat cu reţea de canalizare, construcţia acesteia fiind imperios 

necesară. De asemenea, din cauza unor pante necorespunzătoare, apele stagnează perioade 

foarte lungi, ducând la colmatarea conductelor de canalizare şi a căminelor de vizitare. O 

parte din căminele de vizitare sunt impracticabile din cauza acoperirii lor, iar altele au 

capace defecte sau sparte. Reţeaua de apă pluvială este uzată şi depăşită din punct de 

vedere funcţional, datorită duratei mari de exploatare şi construirea în adâncime şi nu la 

suprafaţă, întreţinerea acesteia fiind foarte costisitoare. Staţia de epurare a cărei execuţie a 

fost sistată în anul 1984 a fost proiectată pentru un debit total evacuat de 6.820 m3 /zi de la 

populaţie şi 1.820 m3 /zi din activitatea industrială. În prezent, oraşul nu are o staţie de 

epurare, apele uzate (menajere şi industriale) întorcându-se în circuitul natural (Râul Jiu) 

fără a fi însă tratate. 

Rețeaua de colectare a apelor pluviale din orașul Rovinari este formată din șanțuri 

și rigolele de scurgere a apelor pluviale, acestea fiind colmatate neexistând riscul ca 

localitatea să fie inundată de fiecare dată când va ploua mai abundent. 
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2.3.3. Energie termică și alimentare cu gaze 

Alimentarea cu gaze naturale a oraşului Rovinari se face din conductă de înaltă 

presiune. Sursa principală de încălzire şi preparare a apei calde o constituie gazul natural, 

deservind centralelor termice de apartament sau de bloc, centralei termice a spitalului 

orăşenesc şi unei centrale termice de zonă (PT3) ce deserveşte 1.400 apartamente şi şcoala 

generale nr. 1.  

Cea mai mare parte a instituţiilor publice de pe raza oraşului sunt dotate cu centrale 

termice proprii care le asigură încălzirea şi alimentarea cu apă caldă. Renunţarea la 

încălzirea în sistem centralizat s-a produs in urma deciziei SC Electrocentrale Rovinari SA 

de a sista livrarea de energie termică în iarna 1997-1998 (datorită neplăţii facturilor de 

către populaţie). Punctele termice au fost dezafectate, unele dintre ele fiind transformate în 

prezent în spaţii comerciale, magazii, etc.  

Evoluția lungimii totale a conductelor de alimentare cu gaze se înscrie pe un trend 

ascendant (Fig.22) în perioada analizată lungimea lor dublându-se în intervalul analizat (de 

la 11,9 km la 23,7 km) 

Reţeaua de distribuţie ce alimentează cu gaze naturale satul Vârţ a fost inaugurată şi 

pusă în funcţiune în anul 2001, fiind o reţea de presiune redusă (OL, Dn=88,9 mm), cu o 

lungime de 3.190 m. Aceasta are capacitatea de a alimenta şi alţi consumatori. În ciuda 

instalaţiei noi de alimentare cu gaz din satul Vîrţ, se înregistrează un număr redus de 

persoane care consumă gaz pentru centrale termice în vederea încălzirii locuinţelor şi 

 
Fig. 22 Evoluția lungimi totale a conductelor de distribuție a gazelor în orașul Rovinari 

pentru perioada 1990-2014 
(Sursa: INS-Tempo Online) 
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preparării apei calde. Cei mai mulţi s-au branşat pentru consumul casnic de gaze, pentru 

centralele termice întrebuinţând combustibilul fosil sau chiar la material lemnos, 

determinând astfel poluarea atmosferică. 

Evoluția cantității de gaze natural distribuite după destinație arată o scădere 

puternică a cantității totale livrate cea mai mare scădere înregistrând gazele distribuite 

consumatorilor industrial (Fig 23). Gazele pentru uz casnic au o ușoară tendință de creștere 

consumul fiind încă redus datorită utilizării în principal al altor tipuri de combustibili 

(lemn sau alt tip de combustibil fosil). 

 Reţeaua de distribuţie gaze naturale de pe teritoriul oraşului Rovinari este realizată 

relativ recent, conductele de gaze aflându-se într-o stare acceptabilă. Se înregistrează 

disfuncţionalităţi la amplasamentul reţelei de repartiţie de presiune medie pe terenul SC 

RovinCom Construcţii, nu şi pe domeniul public. 

 

2.3.4 Rețeaua de iluminat public 

Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, 

cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tenșiune subterane sau aeriene, 

fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, 

conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și 

măsurare utilizate pentru iluminatul public. 

 
Fig. 23 Evoluția cantității de gaze naturale distribuite după destinație în orașul 

Rovinari pentru perioada 2000-2014 
(Sursa: INS-Tempo Online) 
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Oraşul Rovinari este alimentat din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul a 

două staţii de transformare 110/20 KV. În ultimii ani a fost realizată o nouă staţie de 

transformare 110/20 KV care va deservi Exploatarea Minieră. De asemenea, în teritoriul 

coloniei Vîrţ există 5 staţii de transformare 20/6 KV, proprii Exploatării Miniere. La 

acestea se adaugă staţia CET ROVINARI 2x200 MW + 4x330 MW şi staţia de 

transformare aferentă 6/400 KV. În interiorul oraşului energia electrică este distribuită la 

consumatori prin reţeaua de medie tensiune 20 KV, predominant în traseu subteran, prin 

intermediul posturilor de transformare, legate în bulcă şi prin reţeaua electrică de joasă 

tensiune. Reţelele electrice se desfăşoară în interiorul oraşului de-a lungul căilor de 

circulaţie. Teritoriul administrativ al oraşului este deci străbătut de linii de înaltă tensiune, 

precum 17 şi liniile de medie tensiune (20; 10; 6 KV) care alimentează consumatorii 

casnici şi social edilitari ai oraşului şi unităţile economice aflate pe teritoriul acestuia.  

Posturile de transformare sunt legate în buclă la reţeaua electrică de medie tensiune, 

având permanent două posibilităţi de alimentare. Acestea sunt încărcate în medie 75-80%. 

Gradul de electrificare este de 100%, consumul de energie la nivelul oraşului Rovinari 

fiind de 12 MW/an pentru consumatori casnici, social-edilitari (şi mici agenţi economici - 

care reprezintă mai puţin de 10% din acest consum). Pe de altă parte, reţelele de transport 

ale energiei electrice destinate consumului casnic şi industrial sunt învechite în proporţie 

de aproximativ 70%; se constată şi probleme cauzate de suprasolicitări în reţeaua electrică 

datorite consumului crescut din sectorul privat.  

Iluminatul public este realizat printr-o reţea electrică de joasă tensiune, în traseu 

comun cu cea care alimentează consumatorii cu energie electrică şi de multe ori cu reţelele 

telefonice urbane. Acestea sunt în cea mai mare parte subterane. Din anul 2006 oraşul 

Rovinari dispune de un sistem de iluminat public eficientizat, proiect finanţat de către 

Fondul Român pentru Eficienţa Energiei, care acoperă doar 60% din suprafaţa 

intravilanului, astfel că zonele periferice (părţi ale cartierelor Rovinari şi Vîrţ) sunt lipsite 

de iluminat public. Reţeaua de iluminat public din orașul Rovinari aparţine Primăriei 

Rovinari, furnizor S.C. Cez S.A. și are o lungime de aproximativ 35 km. 

Tabel nr.22 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public în orașul Rovinari 
Denumire An 2014 

Stâlpi de iluminat aparţinând companiei Primăriei Rovinari 844 

Corpuri de iluminat 1275 
Sursa: Primăria Rovinari 
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Cele 1275 corpuri de iluminat se compun din:  

• Lămpi stradale UAT - 411 

• Lămpi PLL UAT - 280 

• Lămpi pietonale UAT - 125 

• Globuri UAT - 406 

• Proiectuare UAT - 13 

• Neoane tubulare UAT - 40 

In ceea ce privește consumul de energie, după estimativul pe 2014 pentru 2015 

instituții importante și în același timp mari consumatoare de energie, se observă o tendință 

de creștere a consumului, dar suntem angrenaţi în eficientizarea consumului prin înlocuirea 

corpurilor de iluminat clasice şi economice cu, corpuri de iluminat tip LED, dar şi prin 

luarea unor măsuri de optimizare a consumurilor energetice printr-o exploatare raţională a 

instalaţiilor şi eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste unități. 

 
Tabel nr.21 - Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din orașul Rovinari 

Tipuri de utilizatori 2013 2014  

Primărie (administraţie) 210 60 
Şcoli, Licee, Grădiniţe 
(învăţământ) 

140 211 

TOTAL 350 271 
Sursa: Primăria Rovinari 

 

2.3.5 Poșta si telecomunicații 

Din punct de vedere al telecomunicaţiilor, oraşul Rovinari beneficiază de toate 

tipurile de căi de comunicaţii: telefonie fixă, telefonie mobilă, internet, cablu TV etc.  

Pe teritoriul orașului Rovinari funcționează 1 oficiu poștal. Orașul este conectat la 

serviciile de telefonie fixă ROMTELECOM, serviciile de telefonie mobilă cu acoperire 

corespunzătoare pentru toate zonele din localitate - VODAFONE, ORANGE, TELEKOM, 

servicii de televiziune prin satelit, DOLCE , FOCUS SAT și BOOM TV, televiziune prin 

cablu S.C. UPC S.R.L., SC ROVSERNET S.R.L., SC AKTA SRL, SC RCS & RDS SRL. 

Abonaţii telefonici conectaţi la reţeaua de telefonie fixă a oraşului Rovinari sunt 

racordaţi la centrala telefonică automată digitală, cu capacitatea de 1.000 linii. Circuitele 
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sunt realizate prin cablu şi traseu aerian şi subteran, parcurgând străzile oraşului pentru a 

alimenta toţi abonaţii. În general reţelele telefonice 16 sunt subterane.  

Oraşul Rovinari este racordat la reţeaua de telecomunicaţii din cablu de fibră optică 

(Craiova - Filiaşi - Târgu-Cărbuneşti - Ţicleni - Bălţeni - Rovinari - Târgu-Jiu). Abonaţii 

telefonici conectaţi la reţeaua de telefonie mobilă se bucură de o acoperire uniformă a 

localităţii cu semnalul GSM, indiferent de reţeaua de telefonie mobilă folosită.  

Pe teritoriul administrativ al localităţii sunt amplasate 3 relee de amplificare a 

semnalului, ceea ce creează stabilitate în furnizarea unui serviciu de calitate al 

convorbirilor de pe terminalele mobile. În ceea ce priveşte internetul, locuitorii oraşului au 

posibilitatea de a alege una din oferte ale celor doi concurenţi de pe piaţa locală ce oferă 

pachete de servicii internet de mică, medie şi mare viteză.  

 

2.4 INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

2.4.1 Serviciile de sănatate 

Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul Rovinari funcţionează Spitalul 

Orăşenesc Sf. Ştefan Rovinari. Aceasta deserveşte unitatea administrativ-teritorială și care 

se limitează la afecțiuni cu grad mic şi mediu de complexitate.  

Totodată, în localitate funcționează 13 cabinete medicale individuale (printre care şi 

cele de familiale) și 3 cabinete de specialitate – cabinete medicale stomatologice 

individuale (Tab.22,23). 

Tabel nr.22 -  Furnizori de servicii de sănătate 
NR. CRT. Furnizori de servicii de sănătate Unitate de stat / Privată 

1. Spitalul Orășenesc  Stat 
2. Cabinet Medical Individual Olaru Liliana Privat 
3. Cabinet Medical Individual Cotoi Petre Privat 
4. Cabinet Medical Individual Ţâr Cătălin Privat 
5. Cabinet Medical Individual Vulpe Elena Privat 
6. Cabinet Medical Individual Enache Ana Privat 
7. Cabinet Medical Individual Dumitrelea Dănuţ Privat 
8. Cabinet Medical Individual Cioplea Sorin Privat 
9. Cabinet Medical Individual Corlan Fimiţa Privat 
10. Cabinet Medical Individual Sanda Victoria Privat 
11. Cabinet Medical Individual Dr. Vişan Elena Privat 
12. Cabinet Medical Individual Dr. Vlădulescu Mihai Privat 
13. Cabinet Medical Individual Dr. Buciu Gabriel Privat 
14. Cabinet Medical Individual Popescu Mihaela Privat 
15. SC Veritamed SRL - Vulpe Georgeta Privat 
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16. Clinic Life BDS - Şorop Laurenţiu Privat 
17. Tudorimed SRL - Pungan Tudor Privat 
18. Tianroli SRL - Golu Tiberiu Privat 
19. Ionimed SRL - Floroiu Ion Privat 

Sursa : Primăria Rovinari 
 

Tabel nr.23 -  Indicatori servicii de sănătate 
Indicatori Spitale Cabinete 

Medicale 
Stomatologice 

Individuale 

Cabinete Medici 
de Familie 

Farmacii 

De 
stat 

Particulare De 
stat 

Particulare De 
stat 

Particulare De 
stat 

Particulare 

Numărul 
unităților 

1 0 2 2 0 8 1 4 

Numărul de 
paturi 

137 0 0 0 0 0 0 0 

Numărul de 
medici 

specialiști 

31 0 2 2 0 8 1 4 

Sursa : Primăria Rovinari 
 

 Ca pondere a tipurilor de unități cele mai numeroase sunt cabinetele medicale de 

specialitate cu 25% din total urmate fiind de cabinetele medicilor de familie și farmaciile 

fiecare cu 19% (Fig. 24). 

Evoluția personalului sanitar arată o scădere continuă per ansamblu al numărului 

personalului medico-sanitar (Tab.24)  

 
Fig.24 Unitățile sanitare pe categorii de unități la nivelul anului 2013 în orașul Rovonari 

(Sursa: INS-Tempo Online) 
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Tabel nr. 24 Evoluția numărului personalului medico-sanitar pe categorii și forme de proprietate în orașul Rovinari pentru perioada 1990-2013 

  Anul 
1990 

Anul 
1992 

Anul 
1994 

Anul 
1996 

Anul 
1998 

Anul 
2000 

Anul 
2002 

Anul 
2004 

Anul 
2006 

Anul 
2008 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Medici Proprietate 
publica 

45 39 31 34 29 29 28 29 30 28 32 31 34 39 

- Proprietate 
privata 

: : : : : : 1 : : 1 1 1 : : 

din total 
medici: 

medici de 
familie 

Proprietate 
publica 

: : : : : : : 8 8 8 8 8 8 7 

Stomatologi Proprietate 
publica 

: : 4 3 4 2 3 3 4 2 2 2 2 : 

- Proprietate 
privata 

: : : : 1 : : : : : : : : 2 

Farmacisti Proprietate 
publica 

: : : 1 : : : 1 : 1 1 : : : 

- Proprietate 
privata 

: : : : 1 1 1 2 1 1 3 6 6 6 

Personal 
sanitar 
mediu 

Proprietate 
publica 

72 74 93 115 90 99 87 92 114 66 79 73 88 91 

- Proprietate 
privata 

: : : : 1 1 1 3 4 14 9 18 10 10 

Sursa: INS-Tempo Online 
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Spitalul Orăşenesc Sf. Ştefan din Rovinari este o unitate care oferă pacienţilor o 

gamă tot mai largă de servicii medicale, oferind servicii medicale unei populaţii de 34402 

de locuitori şi în care aproximativ 4100 de bolnavi se internează anual aici. 

Spitalul este împărţit în mai multe secţii şi compartimente, astfel: 

• sectia  Medicina interna                        - 50 paturi 

o din care: 

 -compartiment neurologie                  - 10 paturi 

 -compartiment cronici                        - 6 paturi 

 

• sectia Chirurgie generala                     - 30 paturi 

 din care : 

 -compartiment ATI                              - 5 paturi 

o - compartiment ortopedie traumatologie- 6 paturi 

 -compartiment ORL                                  - 6 paturi   

• compartiment obstretica-ginecologie        - 16 paturi 

 din care: 

 -compartiment neonatologie                - 4 paturi 

 

• compartiment Pediatrie                             - 14 paturi 

• compartiment oftalmologie                       - 6 paturi 

• compartiment R M F B                             - 5 paturi   

• compartiment spitalizare de zi                  - 16 paturi 

 TOTAL                                                         137 paturi 

• farmacie cu circuit inchis 

• laborator analize medicale 

• laborator de radiologie si imagistica  

• ambulatoriu de specialitate  

 

Lipsa concurenţei în sectorul de sănătate şi migraţia cadrelor medicale, duce la 

menţinerea unui nivel scăzut al calităţii serviciilor medicale şi la resurse insuficiente pentru 

nevoile populaţiei. Astfel, se constată starea precară a infrastructurii medicale (clădire 

veche, cu izolaţie proastă, cu reţea de oxigen degradată, cu tâmplărie veche din lemn, 

pardoseli vechi, starea degradată a curţii interioare a spitalului etc.).  
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Spitalul orăşenesc reclamă lipsa dotărilor minime obligatorii pentru asigurare unui 

serviciu medical corespunzător. Nu există un centru de intervenţii medicale rapide pentru 

cazurile grave, amplificate de lipsa ambulanţei şi distanţa relativ mare faţă de municipiul 

Târgu-Jiu. Lipsesc rampele şi lifturile de acces pentru persoanele cu dizabilităţi. Reţeaua 

instituţiilor sanitare poate fi dezvoltată prin amenajarea unor spaţii disponibilizate sau prin 

construirea pe terenuri libere. 

 

2.4.4 Serviciile de asistenţă socială  

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale este de a 

monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali în 

vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav astfel încât să primească îngrijire 

specială la nivelul la care starea lor o cere. 

Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-și valorifice potențialul 

fizic, intelectual, spiritual, emoțional și social, în pofida handicapului de care suferă. 

În prezent în cadrul Primăriei orașului Rovinari sunt angajaţi 40 de asistenti 

personali ai persoanelor cu handicap din care 25 persoane sunt asistenți personali pentru 

adulţi iar 15  asistenți personali pentru minori. 

La nivelul orașului Rovinari  sunt înregistrate 21 persoane cu handicap gradul grav 

care au optat pentru primirea unei indemnizații lunare în locul angajarii unui asistent 

personal.  În ceea ce privește reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap grav, aceştia 

sunt persoanele cu handicap grav. Handicapul acestor persoane este genetic, cele mai 

frecvente afecțiuni întâlnite sunt encefalopatia infantilă, oligofrenia, distrofie musculară, 

epilepsia, distrofie musculară progresivă, paralizie cervicală infantilă - tetrapareză spastică, 

glaucom. La adulţii cu handicap gradul grav predomină hemiplegia, paraplegia, glaucom, 

întîrziere mintala severă, alzheimer. 

De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea şi completarea 

O.U.G. nr. 70/2011 şi a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primăria acordă ajutoare pentru 

încalzirea locuinţelor. Numărul cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la încălzire a 

fost de 105.  
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Tabel nr. 25 - Bugetul oraşului Rovinari pentru asistenţă socială in perioada 2010 - 2014 

ANUL BUGETUL (mii lei) 
2010 115736 
2011 116820 
2012 146000 
2013 125201 
2014 237473 

Sursa: Primăria Rovinari 
 Evoluția bugetului local acordat pentru asistență socială în perioada 2010-2014 este 

ascendentă crescând din anul 2010 și până în anul 2014 cu peste 100% (Tab.25). 

 
2.5 INFRASTRUCTURA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

Infrastructura educațională are un rol foarte important în pregătirea viitoarelor 

generații alături de personalul de specialitate. 

Din punct de vedere al infrastructurii educaţionale (Tab.26), oraşul Rovinari deţine o 

creşă socială, 5 grădiniţe (Grădiniţa nr. 1, Grădiniţa nr. 4, Grădiniţa Vîrţ, Grădiniţa Poiana 

şi Grădiniţa cu program prelungit), 2 şcoli generale (Şcoala nr. 1, Şcoala nr. 3) şi un liceu 

industrial (Grupul Şcolar Industrial Minier).  

Tabel nr. 26 - Infrastructura de invățământ din oraşul Rovinari în anul 2014 

Nr. 
crt. Unitate de învăţământ Adresa Personalitate juridică 

/Arondată 

Învăţământ 
public / 
privat 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

1. Gradiniţa cu Program 
Prelungit Rovinari 

Aleea Macului, 
Nr. 1 P.J. Public 

2. Grădiniţa Nr.1 Rovinari  Arondată Public 
3. Grădiniţa Nr. 3 Rovinari  Arondată Public 
4. Grădiniţa Nr. 4 Rovinari  Arondată Public 
5. Grădiniţa Vârţ  Arondată Public 

ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIMAR  ŞI  GIMNAZIAL 

1. Şcoala Gimnazială Nr.1 
Rovinari 

Str.Tineretului 
Nr.1 P.J. Public 

2. Şcoala Gimnazială 
Nr.3 Rovinari Str. Muncii Nr.1 P.J. Public 

INVĂŢĂMÂNT LICEAL 

1. Colegiul Gheorghe 
Tătărescu  Rovinari Str. Jiului. Nr.6 P.J. Public 

Sursa: Primăria Rovinari 
Dintre cele 5 grădiniţe existente, doar 3 dintre ele sunt amenajate în construcţii 

specifice, celelalte două (Grădiniţa nr. 4 şi Grădiniţa Vîrţ) fiind amenajate în incinta unei 

construcţii de tip bloc de locuinţe, dispunând ca atare de spaţii restrânse de desfăşurare a 

activităţilor pedagogice. În aceleaşi condiţii funcţionează şi creşa socială, care dispune în 
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prezent de un spaţiu extrem de restrâns în raport cu numărul mare de copii găzduiţi, iar 

condiţiile sunt mediocre din punct de vedere sanitar. Creşa cu program prelungit 

funcţionează într-o locaţie improprie desfăşurării unei activităţi optime, lucru datorit în 

primul rând suprafeţei restrânse ce deserveşte unui număr de 120 de copii (4 grupe), dar şi 

a numărului mic de cadre, reprezentat de 4 asistente.  

Şcoala Generală Nr. 1, cu clasele I-VIII, deţine o clădire în stare optimă de 

funcţionare, dotată cu 25 de săli de clasă, 3 laboratoare şi o sală de gimnastică.  

Şcoala Generală Nr. 3, cu clasele I-VIII, deţine, o clădire în stare bună de funcţionare, 

cu 13 săli de clasă. Locurile sunt însă insuficiente în raport cu cerinţele actuale de locuri, 

ceea ce obligă la găsirea şi asigurarea unui alt amplasament în vederea construirii unei şcoli 

de 24 săli de clasă şi dotări specifice (laboratoare, ateliere, sală de sport etc.). 18  

Grupul Şcolar are în structura sa liceul industrial, o şcoală de maiştri şi o şcoală 

profesională. Ca şi patrimoniu deţine o clădire cu 23 de săli de clasă amenajate în condiţii 

optime (cu o capacitate de 690 de locuri), 4 laboratoare (cu o capacitate de 120 locuri), 12 

ateliere (cu o capacitate de 240 locuri) şi un internat (cu o capacitate de 312 locuri). 

Momentan se lucrează la un campus în incinta liceului. Personalul didactic este format 

dintr-un număr de 55 profesori şi 18 maiştri. Se constată calitatea scăzută a spaţiilor de 

locuit oferite elevilor în cadrul internatului.  

Infrastructurii existente îi corespund un număr de 122 de cadre didactice (profesori, 

maiştri şi învăţători), 23 institutori didactici (educatori) şi 26 de persoane reprezentând 

personal didactic auxiliar şi nedidactic (Tab.27). 

  

 

Tabel nr. 27- Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru 
învăţământul preuniversitar, în oraşul Rovinari 

Nr. 
crt. 

Specialitatea catedrei 
(postului) 

Norme / 
posturi 

didactice 
(număr) 

Norme / posturi didactice 
acoperite cu: 

Titulari  Suplinitori 

1 Educatoare 23 23  
2 Învăţători 24 22 2 
3 Profesori 92,47 82,86 9,1 
4 Discipline tehnice 6 6  
 TOTAL 145,47 133,86 11,61 

Sursa: Primăria Rovinari  
 

 

45 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul 
autorităților administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului 
Rovinari 

  

  



 

 
 
 

Nevoile de dezvoltare ale structurilor educaţionale sunt:  

1. Construirea unui şcoli generale sau extinderea celei actuale către Sud-Est;  

2. Construirea unei grădiniţe pentru a prelua nevoile familiilor cu copii din zonele 

propuse pentru extinderea arealelor de locuit; 

3. Amenajarea unei biblioteci orăşeneşti de cartier în Vîrţ.  

 

În ciuda infrastructurii existente, nivelul de educaţie al populaţiei rezidente în 

oraşul Rovinari este unul scăzut, aflat sub nevoile de dezvoltare ale comunităţii. Centrele 

de învăţământ aflate pe teritoriul localităţii furnizează în continuare servicii educaţionale 

mediocre din punct de vedere calitativ, cauza principală fiind lipsa de profesionalizare 

continuă a cadrelor didactice şi calitatea redusă a produsului educaţional furnizat, materiile 

predate fiind depăşite din punct de vedere al nevoilor de dezvoltare şi diversificare (în 

special materiile tehnice ale liceului minier, care susţin în continuare o educaţie 

preponderent industrială). 

Aprobarea planurilor de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ din oraşul Rovinari 

s-a realizat conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul şcolar 2013- 2014 au fost 

înscriși un numar total de 2305 elevi, din care prescolari 418. Privită evolutiv situația 

numărului de elevi indică o scădere contiună de la an la an a numărului total pe fondul 

numărului din ce în ce mai mic de copii ca urmare a reducerii numărului de nașteri și 

plecărilor din localitate (Tab.28, 29). 

 
Tabel nr. 28 - Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari 

Tip instituţie / Nr. înscrişi 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Grădiniţe 504 500 413 418 

Şcoli generale 1169 1079 1101 1071 

Liceu 852 833 802  816 

TOTAL 2525 2412 2316 2305 

Sursa: Primăria Rovinari, Şcoala Gimnazială nr. 1, Şcoala Gimnazială nr. 3, Colegiu Gheorghe Tătărescu. 
 

Aprobarea planurilor de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ din oraşul Rovinari 

(Tab. 29 ) s-a realizat conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul şcolar 2013- 

2014 au fost înscriși un numar total de 1887 elevi (1071 învățământ gimnazial și 816 elevi 

învățământ liceal). 
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Tabel nr. 29 - Situaţia elevilor înscrişi în anul școlar 2013 – 2014 

Unitatea de 
învăţământt 

Nr. 
înscrişi 

Clasa Nr. 
promovaţi 

Repetenţi Abandon 
şcolar 

Rata 
promovabilităţii 

Şcoli  
Gimnaziale 

1071 Pregătitoare 110   100% 
I        85   100% 
II 107 3  97% 
III 115 1  99% 
IV 123 1  99% 
V 139 8  96% 
VI 124 3  98% 
VII 133 4  97% 
VIII 112 3  97% 

Liceul  816 IX 123 11 13 84% 
X 139 3 1 97% 
XI 168 4  98% 
XII 156 3  98% 

XIII.S 21   100% 
XIV.S 22   100% 

X. Prof. 29   100% 
XI.Prof 20   100% 

Sc.maistri 31   100% 
Sc.postlic. 42 17  60% 
A doua 

 
12 1   92% 

Sursa: Primăria Rovinari 
 

 

Rezultatele elevilor la examenele naţionale. Rezultatele elevilor la examenele 

naţionale din ultimii trei ani artă performanțe școlare ridicate pentru școala ginazială dar în 

scădere (de la un procent depromovabilitate de 93% la 86%) și foarte slabe la nivelul 

liceului  unde procentul de promovabilitatea a scăzut de la 60% în anul școlar 2010-2011 la 

50% în anul școlar 2013-2014 (Tab. 30, 31). 

 

Tabel nr. 30 -  Situatia testărilor naţionale 

An școlar Nr.elevi înscriși Nr.elevi prezenți Nr. elevi reușiți Procent 
Promovabilitate 

2011/2012 125 125 116 93% 
2012/2013 111 111 104 94% 
2013/2014 113 113 97 86% 

Sursa: Primăria Rovinari  
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Tabel nr. 31 - Situația Examenului de Bacalaureat 

An școlar Nr.elevi înscriși Nr.elevi prezenți Nr. elevi reușiți Procent 
Promovabilitate 

2011/2012 229 218 131 60% 
2012/2013 246 229 96 42% 
2013/2014 194 175 89 50% 

Sursa: Primăria Rovinari  
 
Burse acordate elevilor. Elevii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot 

beneficia de burse de merit, de studiu şi de ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul 

de stat reprezintă o formă de sprijin material vizând atât protecţia socială cât şi stimularea 

elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină. 

Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul: 

• Burse de ajutor social 
• Burse de merit  
• Burse de studiu 
• Burse de performanţă 
Remarcăm din situația statistică privind acordarea burselor școlare ca la nivel liceal nu 

au fost acordae bures de performanță sau de merit pentru cei trei ani școlari analizați 

(Tab.32). 

 

Tabel nr. 32 - Situaţia statistică privind acordarea burselor şcolare 

Sursa: Primăria Rovinari 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire unitate 
de învăţământ 

Ani şcolari Burse de 
performanţă 

Burse de 
merit 

Burse 
sociale şi 
medicale 

1. Colegiul Gheorghe  
Tătărescu  

 2011-2012 0 0 45 
    2012-2013 0 0 48 

 2013-2014 0 0 52 
2. Şcoala Gimnazială 

Nr.1 Rovinari 
2011-2012 0 97 0 

    2012-2013 0 0 0 
 2013-2014 0 0 0 

 TOTAL  0 97 145 
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2.6 CULTURĂ, CULTE ȘI AGREMENT 

 

Infrastructura culturală este destul de limitată în obiective şi locuri special 

amenajate de socializare şi reuniune comunitară, iar interesul locuitorilor oraşului pentru 

activităţi culturale este tot mai scăzut.  

La nivelul orașului Rovinari există o singură bibliotecă public având un număr de 

peste 55000 de volume, număr ce a crescut permanent din 2011 (Fig.25). 

Numărul cititorilor este în scădere continuă ca de altfel și numărul volumelor 

eliberate (Fig.26). 

 

 

 
Fig.25 Evoluția numărului de volume existente în biblioteci în orașul Rovinari pentru 

perioada 2011-2014 
(Sursa: INS-Tempo Online) 

 

 
Fig.26 Evoluția Evoluția numărului de cititori activi și volume eliberate în bibilotecile din 

orașul Rovinari pentru perioada 2011-2014 
(Sursa: INS-Tempo Online) 
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Manifestările socio-culturale au următoarele clădiri de referinţă:   

• Casa de Cultură aflată într-un stadiu avansat de degradare, deşi oferă posibilităţi de 

manifestări culturale ample (cinema, discotecă, club etc.), având o capacitate de 

650 de locuri. Clădirea se află într-un blocaj instituţional, fiind proprietate a 

Sindicatului Muncitorilor de la Complexul Energetic Rovinari;  

• Cămin Cultural construit în cartierul Vîrţ, aflat în stare de inactivitate, datorită 

degradării clădirii, lipsei grupurilor sanitare, a mobilierului necesar şi a utilităţilor 

de strictă necesitate (apă, gaz, etc.);  

• Cinematograf orăşenesc aflat în stare de funcţionalitate, mobilat modest, cu o 

capacitate de 330 de locuri;  

• Bibliotecă orăşenească, aflată în incinta consiliului local, într-un spaţiu neadecvat şi 

astfel, cu număr redus de cititori. 

În Rovinari au loc anual două evenimente principale: Zilele Oraşului, sărbătorite cu 

fast de toată comunitatea şi Festivalul Berii, ambele evenimente având loc în anotimpul 

cald (lunile iulie şi respectiv august). La acestea se adaugă Festivalul Naţional de Muzica 

Uşoară, care a avut câteva ediţii organizate la Rovinari, şi sărbătorile creştine. Se observă 

totuşi un nivel scăzut al valorificării evenimentelor culturale şi al calendarului tradiţiilor şi 

manifestărilor culturale la nivel local, regional şi naţional. 

Agrement. În ciuda infrastructurii existente, nivelul de practicare a sporturilor şi 

activităţilor de agrement este foarte scăzut, situaţie datorată în special dezinteresului 

populaţiei preponderent tinere, dar în acelaşi timp slabei promovări şi dezvoltări a 

infrastructurii sportive 

Oraşul Rovinari dispune de:  

• un teren de fotbal cu gazon sintetic, unde se susţine construirea complexului sportiv 

Rovinari (sală polivalentă, tribună, vestiare şi grupuri sanitare, terenuri sintetice 

etc.);  

• un teren de fotbal cu gazon natural, amplasat în partea de Sud-Est a suprafeţei 

intravilane, fost stadion municipal, aflat într-o stare înaintată de degradare, căruia îi 

lipsesc dotările necesare (tribună, vestiare, spaţii de antrenament, etc.);  

• Clubul Sportiv „Jiu Rovinari”, înfiinţat în anul 2006, fiind finanţat de la bugetul 

local şi având pentru început o echipă de juniori de fotbal şi o secţie de box. Clubul 

de fotbal antrenează două echipe de juniori, având 40 de tineri legitimaţi, cu vârste 

cuprinse între 12 şi 14 ani, toţi locuitori ai oraşului Rovinari. În 2007, echipa de 
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fotbal a promovat în liga a IV-a, iar în 2008 în liga a III-a. Clubul de box are în 

prezent 30 de tineri legitimaţi, cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani, toţi locuitori ai 

oraşului Rovinari. În competiţiile sportive la care au participat, reprezentanţii 

boxului din oraş au obţinut 2 medalii de aur şi 3 medalii de bronz la evenimente 

naţionale, şi foarte multe medalii la competiţii interne. Cele două terenuri de sport 

se află în proprietatea administraţiei publice locale.  

Pe lângă acestea, în Rovinari se mai găsesc: o sală de fitness şi un club columbofil, 

aflat în proprietate privată. De asemenea, au mai fost amenajate trei platforme betonate (pe 

str. Minerilor), prima funcţionând ca „Orăşel al copiilor”, cea de-a doua având destinaţia de 

teren de sport pentru o şcoală generală, iar cea de-a treia a fost amenajată cu destinaţia 

patinoar artificial. 

 
2.7 ECONOMIA 

 

2.7.1 Industria  

Ïn plan economic, oraşul Rovinari se caracterizează prin dominanţa activă a 

industriei extractive şi, ca urmare a acestuia, prin industria producătoare de energie 

electrică şi termică.  

Ramurile dominante de activitate economică ale oraşului Rovinari sunt:  

• Industria extractivă, reprezentată de minerit (extracţia cărbunelui);  

• Energie electrică şi termică (producţie, distribuţie energetică);  

• Combustibili; 

• Construcţii, materiale de construcţii;  

• Utilaj minier; • Industrie alimentară;  

• Vânzarea cu amănuntul şi furnizarea de servicii (termopan, construcţii, 

mobilă etc.). 

 Marii agenţi economici ai oraşului Rovinari sunt: SC Complexul Energetic 

Rovinari SA, SC TERMOSERV SA, S.N.L.O-E.M. Roşia, SC TP SUT SA, SC 

EnergoConstrucţia SA, SC EnergoMontaj SA, SC EnergoReparaţii SA, SC U.M.R. SA, SC 

Cazare-Cantine SA şi SC MinPREST SA.  

Industria extractivă. Cea mai importantă resursă neregenerabilă a oraşului Rovinari 

o reprezintă depozitele carbonifere. Începută în 1964, exploatarea cărbunelui termogen-

lignit este cea mai intensă în bazinul carbonifer Rovinari în comparaţie cu exploatările 
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depozitelor de marmură şi calcar. Pentru oraş, industria extractivă reprezintă ½ din 

producţia totală a judeţului. Stratul de cărbune este prins în argile, marme şi nisipuri uşor 

de înlăturat, exploatarea fiind facilitată de grosimea stratului de steril ce nu depăşeşte 2-3 

m, înclinarea straturilor de lignit variind între 5 şi 10°.  

Zona de producţie a oraşului Rovinari este reprezentată prin unităţi industriale şi 

depozite, ocupând un total de 166,40 ha, ceea ce înseamnă 38% din totalul intravilanului. 

În oraş se remarcă 2 platforme industriale: - platforma Nord-Vest, care este cea mai întinsă, 

şi care reuneşte societăţi precum CET Rovinari, CNLO Târgu Jiu (sucursale Rovinari), 

ITUC Rovinari, ROVINCOM CONSTRUCŢII, IUM Rovinari, Staţia PECO cu depozitul 

de combustibil şi SC MARSAT SA (reparaţii şi automatizări); - platforma Nord-Est, care 

găzduieşte în prezent doar societatea ACMM Rovinari.  

În prezent carierele Beterega, Cicani, Balta Unchiaşului au rezervele epuizate, fiind 

redate agriculturii sau silviculturii, sau folosite la haldarea zgurei sau cenuşii provenite din 

procesele tehnologice ale CET Rovinari. Exploatarea are loc în prezent în carierele Gârla şi 

Rovinari Est, însă nivelul economic actual nu va putea fi menţinut decât prin ocuparea şi 

exploatarea, în continuare, a unor terenuri ce se află în teritoriul administrativ Rovinari şi 

care implică în partea de est dezafectarea unor terenuri, parte aflate în proprietate privată.  

Concomitent cu aceste mişcări, o parte însemnată din platformele industriale 

construite şi date în funcţiune au fost închise, lăsând în urma un peisaj degradant, care 

necesită costuri mari de reamenajare pentru alinierea la condiţiile impuse de economia de 

piaţă şi nevoie de dezvoltare locale. Productivitatea exploatării este scăzută, iar 

tehnologiile sunt învechite.  

Exploatările miniere au condus la modificarea reliefului şi degradarea solului, 

diminuând şansele de dezvoltare a oricăror alte activităţi economice. Pe de altă parte 

trebuie notat aportul acestei exploatări la creşterea nivelului de trai, prin asigurarea 

locurilor de muncă în acest sector de activitate, cu avantaje băneşti reale şi asigurarea 

energiei termice şi electrice în zonele locuibile prin dezvoltarea de termocentrale.  

 
În total există aproximativ 304 de firme cu sediu sau punct de lucru în Rovinari, 

majoritatea desfăşurând activităţi de producţie, servicii şi comerţ (Tab.33). Mediul de 

afaceri este slab dezvoltat, existând puţine iniţiative private, iar numărul de IMM fiind sub 

media naţională. 

52 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul 
autorităților administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului 
Rovinari 

  

  



 

 
 
 

Tabel nr.33 – Lista cu principalii agenti economici de pe raza orasului Rovinari 
Nr. 
Crt. 

CUI DENUMIRE NUMLOC STRADA NR BLOC SCARA ETAJ AP TIP AFP 

1 
30310461 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC 
OLTENIA SA TÂRGU JIU  SUCURSALA 
ELECTROCENTRALE ROVINARI 

Rovinari Str. ENERGETICIANULUI 25 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

2 
24904869 APA CANAL SALUBRITATE S.R.L. ROVINARI Str. PRIETENIEI 

 
A2 

 
2 

 
ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

3 
2165641 ATOS GARANT SRL Rovinari Str. ALEEA ŞCOLII 8 G8 3 1 48 ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

4 
24910267 

BANCA COMERCIALÃ ROMÃNÃ S.A.  - AGENŢIA 
ROVINARI 

Rovinari Bld. Minerilor 9 L1 
   

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

5 
13688999 

BANCA ROMÂNÃ PENTRU DEZVOLTARE S.A. - 
AGENŢIA ROVINARI 

Rovinari Minerilor FN M2 1 
  

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

6 
9862875 CAZARE CANTINE ROVINARI S.A. ROVINARI Str. CIREŞULUI 6 

    
ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

7 
14605517 

CEZ DISTRIBUŢIE  S.A.- PUNCT DE LUCRU 
ROVINARI 

Rovinari Aleea Cireşului 1 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

8 
14373425 

COMPANIA DE CÃI FERATE "CFR" SA 
BUCUREŞTI - REGIONALA CFR CRAIOVA - 
PUNCT DE LUCRU ROVINARI 

Rovinari Rovinari 
     

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

9 
28170188 CONCEPT HYDROSOLUTION GROUP SRL Rovinari Aleea PARCULUI 

 
H6 2 4 78 ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

10 
13812247 COREMI INTER SA Rovinari Str. MUNCII 

 
C7 1 P 3 ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

11 
14207058 

D.R.P. CRAIOVA - OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTÃ 
GORJ - PUNCT DE LUCRU ROVINARI 

Rovinari Tineretului 
 

G1 2 P 
 

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

12 
19237726 

DANIEL SRL TÂRGOVIŞTE - PUNCT DE LUCRU 
ROVINARI 

Rovinari Florilor 1 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

13 
23789133 

DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL - PUNCT DE 
LUCRU ROVINARI 

Rovinari Aleea Cireşului 4 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 
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14 
24245156 

ENERGOCONSTRUCŢIA SA BUCUREŞTI - 
SUCURSALA CRAIOVA - ŞANTIER ROVINARI 

Rovinari Str. ENERGETICIANULUI 1 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

15 
30503454 

ENERGOMONTAJ S.A. - PUNCT DE LUCRU 
ROVINARI DESULFURARE B 

Rovinari Str. Termocentralei 1 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

16 
31519378 

ENERGOMONTAJ S.A. - PUNCT DE LUCRU 
ROVINARI DESULFURARE T 

Rovinari Str. Termocentralei 1 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

17 
4351047 

ENERGOMONTAJ S.A. BUCURESTI SUCURSALA 
ENERGOMONTAJ ROVINARI 

Rovinari Str. TERMONCENTRALEI 1 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

18 
26414472 ENOVA AUTOMATION & SERVICES SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 10 

    
ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

19 
28474560 GIP GRUP S.A. - PUNCT DE LUCRU ROVINARI Rovinari Str. ENERGETICIANULUI 25 

    
ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

20 
28145524 MEDSERV MIN S.A. - PUNCT DE LUCRU ROŞIA Rovinari Str. Constructorilor 9 

    
ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

21 
30412275 

MIHSUTRANS S.R.L. - PUNCT DE LUCRU 
ROVINARI 

Rovinari Str. ENERGETICIANULUI FN 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

22 
14814483 MINPREST SERV SA Virt 

 
157 

    
ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

23 
19063603 OLSERVMIN SRL  - PUNCT DE LUCRU ROVINARI Rovinari Str. Jiului 13 

    
ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

24 
28877813 

POWER GUARD SECURITY S.R.L. - PUNCT DE 
LUCRU ROVINARI 

Rovinari Str. ENERGETICIANULUI 25 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

25 
24284368 

PROFI ROM FOOD SRL - PUNCT LUCRU 
ROVINARI 

Rovinari Prieteniei 
     

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

26 
23552543 RAIFFEISEN BANK - AGENŢIA ROVINARI Rovinari Str. Prieteniei 

13-
BIS     

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

27 
2171880 ROVIMCON SA ROVINARI Str. ENERGETICIANULUI 7 

    
ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

28 
14025234 

S.N.T.G.N.  TRANSGAZ SA. MEDIAŞ 
EXPLOATARE TERITORIALÃ CRAIOVA -  PUNCT 
DE LUCRU Vîrţ 

Vîrţ Vârţ FN 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 
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29 
30312012 

SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 
SUCURSALA DIVIZIA MINIERÃ TÂRGU-JIU  - 
BAVA ROVINARI 

Rovinari Str. ENERGETICIANULUI 15 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

30 

30312845 

SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 
SUCURSALA DIVIZIA MINIERÃ TÂRGU-JIU - 
BAVA ROVINARI - PUNCT DE LUCRU 
VALORIFICARE ACTIVE ROVINARI 

Rovinari Str. ENERGETICIANULUI 12 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

31 

30312705 

SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - 
SUCURSALA DIVIZIA MINIERÃ TÂRGU-JIU 
EXPLOATAREA MINIERÃ DE CARIERÃ 
ROVINARI 

Rovinari Str. ENERGETICIANULUI 25B 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

32 
14036403 

SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA  - PUNCT 
DE LUCRU SEDIU  F.O.L. ROVINARI 

Rovinari Termocentralei FN 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

33 
18252191 

SERVICII ENERGETICE OLTENIA S.A. - PUNCT 
DE LUCRU ROVINARI 

Rovinari Aleea Zorilor 
     

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

34 
14440737 

SNTFM "CFR MARFÃ" SA - SUCURSALA 
CRAIOVA - PUNCT DE LUCRU STAŢIA CF 
ROVINARI 

Rovinari Rovinari 
     

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

35 
11943106 SOCEND IND S.A. ROVINARI Str. TINERETULUI 

 
G1 A 

 
1 ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

36 
30364399 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC 
OLTENIA S.A. -  EXPLOATAREA LIVRARI CFU - 
PUNCT DE LUCRU ROVINARI 

Rovinari Str. Rovinari 
     

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

37 
30312330 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC 
OLTENIA S.A. - UNITATEA  DE CARIERA ROSIA - 
PUNCT DE LUCRU ROVINARI 

Rovinari Str. Constructorilor 
     

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

38 
31489005 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC 
OLTENIA S.A. - UNITATEA DE SERVICII SI 
MENTENANTA ROVINARI 

Rovinari Str. ENERGETICIANULUI 25B 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

39 
30312888 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC 
OLTENIA S.A. - UNITATEA MINIERA DE 

Rovinari Str. ENERGETICIANULUI 25 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 
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CARIERA ROVINARI 

40 
23647333 

SUCCES NIC COM SRL - PUNCT DE LUCRU 
PRINCIPAL ROVINARI 

Rovinari Str. Muncii 
 

I1 
   

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

41 
31329403 

TOP GEL PROD SRL - PUNCT DE LUCRU 
ROVINARI 

Rovinari Str. Constructorilor 2-4 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

42 
22584784 

TREFO S.R.L. FARCASESTI SUCURSALA 
ROVINARI 

Rovinari Str. ENERGETICIANULUI 1 
    

ROM 
Contrib. 
Mijlocii 

43 
17631790 UMR S.A. ROVINARI Str. ENERGETICIANULUI 15 

    
ROM 

Contrib. 
Mijlocii 

44 26898135 3&S URBAN WEAR S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 10 
    

ROM Rovinari 
45 30274288 A.R.R.M. ART RESTORE  SRL Rovinari Aleea VULCAN 2 C1 1 3 8 ROM Rovinari 
46 2172487 ABAS GORJ S.R.L. Rovinari Str. CASTANILOR 

 
D4 2 1 26 ROM Rovinari 

47 17934590 ABSINTHIFARM S.R.L. ROVINARI Str. TINERETULUI 
 

E3 1 P 3 ROM Rovinari 
48 19168782 ACTURUS S.R.L. ROVINARI Str. TINERETULUI 

 
G-3 5 P 21 ROM Rovinari 

49 22358116 ADEDRAG BEST S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 
 

T5 1 4 18 ROM Rovinari 
50 18904813 ADELPATRY S.R.L. Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 

 
T2 1 2 9 ROM Rovinari 

51 31133449 ADIFAGMEX SRL Rovinari Str. MUNCII 
 

B7 1 1 6 ROM Rovinari 
52 22260656 ADITZACOM S.R.L. ROVINARI Str. JIULUI FN 

    
ROM Rovinari 

53 22896280 ADRIVAL CLUB S.R.L. Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 16 
    

ROM Rovinari 
54 15423840 ADYMAR S.R.L. ROVINARI Str. TINERETULUI 21 T6 1 4 18 ROM Rovinari 
55 32044609 AGAVE PAWNSHOP SRL Rovinari Str. PRIETENIEI 9 A4 

 
P 2 ROM Rovinari 

56 32959016 AIM-UP NOW SRL-D Rovinari Str. JIULUI 3 I3 1 3 13 ROM Rovinari 
57 18043098 ALCAMID COM S.R.L. Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 

 
R6 1 4 10 ROM Rovinari 

58 28672850 ALCRILUM PREST S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 21 S6 2 4 9 ROM Rovinari 
59 30678820 ALEXAGAPI TRANS SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 21 S6 1 3 14 ROM Rovinari 
60 27029343 ALMIGASERV S.R.L. ROVINARI Str. PRIETENIEI F.N. 

    
ROM Rovinari 

61 7425009 ALNUMAR S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 
 

R2 
  

7 ROM Rovinari 
62 28502511 AM COLAMICONS SRL Rovinari Str. PRIETENIEI 1 

    
ROM Rovinari 

63 32312833 AMA EXPEDITION 26 SRL Rovinari Str. 22 DECEMBRIE 1989 14 G14 3 
 

52 ROM Rovinari 
64 18941013 ANADENIS TRANS SRL Rovinari Str. MINERILOR 

 
L1 5 2 50 ROM Rovinari 

56 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul 
autorităților administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului 
Rovinari 

  

  



 

 
 
 

65 21306224 ANDRAMAR S.R.L. ROVINARI Str. FLORILOR 3 
    

ROM Rovinari 
66 18682369 ANDRICRIS COM S.R.L. ROVINARI Str. TINERETULUI 

 
M1 3 2 26 ROM Rovinari 

67 19163068 ANGEL SALON S.R.L. Rovinari Str. TINERETULUI 
 

G1 1 P 3 ROM Rovinari 
68 29030948 ANKA&PATRICK GROUP S.R.L. ROVINARI Str. 22 DECEMBRIE 1989 4 

    
ROM Rovinari 

69 17982643 ANMARSTAR S.R.L. Rovinari Str. TINERETULUI 
 

E3 4 3 61 ROM Rovinari 
70 8332218 ANUDRA COM SRL Rovinari B-dul MINERILOR 4 M2 3 1 27 ROM Rovinari 
71 2172347 ARPOV S.R.L. Rovinari Str. MUNCII 

 
I 1 

  
18 ROM Rovinari 

72 6935778 ASOLTANEI SRL Rovinari Str. TINERETULUI 31 
    

ROM Rovinari 
73 17437809 AST PROIECTE SERVICII SRL Rovinari Aleea PARCULUI 2 B4 

 
1 28 ROM Rovinari 

74 18059701 ATACRET SRL Rovinari Aleea MESTEACANULUI 
 

S3 3 1 3 ROM Rovinari 
75 24370990 AUTOCARINA SERVICE SRL Rovinari Str. MUNCII 3 B7 2 3 27 ROM Rovinari 
76 7734535 BEMANIX SRL Rovinari Str. TINERETULUI 

 
G3 

  
17 ROM Rovinari 

77 26825230 BEYOND MEDIUM LIMITS ROVINARI Rovinari Muncii 
 

B7 1 3 11 ROM Rovinari 
78 32737508 BKA BEELA NEW SRL Rovinari Str. 22 DECEMBRIE 1989 6 P6 1 2 11 ROM Rovinari 
79 15043271 BLONDY S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 

 
R6 1 

 
3 ROM Rovinari 

80 30233954 BOXSPORT CLUB SRL Rovinari Aleea ZORILOR 2 T2 1 2 9 ROM Rovinari 
81 30221739 BW CONTROL SRL Rovinari Str. ENERGETICIANULUI FN 

    
ROM Rovinari 

82 29216267 CADALMICONS S.R.L. ROVINARI Str. CONSTRUCTORILOR 3 
    

ROM Rovinari 
83 15143874 CASA LUMINII S.R.L. Rovinari Str. TINERETULUI 

 
E3 4 2 56 ROM Rovinari 

84 18745106 CECCHINI SERVICE SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 10 
    

ROM Rovinari 
85 27519191 CESANLECOM SRL Rovinari Aleea PARCULUI 2 B4 

 
1 

 
ROM Rovinari 

86 14568591 CIPSON COMPROD SRL Rovinari Castanilor 
 

E2 1 3 13 ROM Rovinari 
87 11168612 CIURARIU SRL Rovinari Şcolii FN C4 1 

 
6 ROM Rovinari 

88 12509254 CLADEMAL S.R.L. Rovinari Str. PRIETENIEI 
 

G4 1 P 1 ROM Rovinari 
89 15256830 CLARVICOM SRL Rovinari Str. MUNCII 

 
H2 2 3 31 ROM Rovinari 

90 23937442 COLEXPERT S.R.L. ROVINARI Cart. POIANA 181 
    

ROM Rovinari 
91 30120050 COMISEBA AUTO SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 5 T1 2 3 15 ROM Rovinari 
92 15661639 CONNOVID S.R.L. ROVINARI Str. FLORILOR 3 

    
ROM Rovinari 

93 32730992 CONONLI SRL Rovinari Str. FLORILOR 3 
    

ROM Rovinari 
94 30446600 CONSTRALUK COMPANY SRL-D Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 15 S4 1 3 12 ROM Rovinari 
95 26588070 COSISEB TRANS S.R.L. ROVINARI Aleea VULCAN 2 C1 1 3 7 ROM Rovinari 
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96 13329677 CRIMFYL IMPEX SRL Rovinari Str. PACII 1 
    

ROM Rovinari 
97 33540180 CAVBLEZANDI INTERNATIONAL ROVINARI Str.Castanilor 

       
98 15328503 CRISTAROM PROD S.R.L. ROVINARI Cart. VART 19 

    
ROM Rovinari 

99 9433040 DAI DOAMNE S.R.L. Rovinari Str. MINERILOR 
 

L1 4 3 39 ROM Rovinari 
100 31993451 DALLANORA IMPEX SRL Rovinari Str. 22 DECEMBRIE 1989 10 P22 1 

 
1 ROM Rovinari 

101 14928615 DANBIMALV S.R.L. ROVINARI Str. PÃCII 
 

B6 
   

ROM Rovinari 
102 23616507 DANYNUTY S.R.L. Rovinari Str. JIULUI 

 
I4 1 4 19 ROM Rovinari 

103 19224580 DARLIFCOM S.R.L. Rovinari Str. 22 DECEMBRIE 1989 
 

P4 2 2 28 ROM Rovinari 
104 31731159 DAVADILUC 2013 SRL-D Rovinari Aleea PIEŢII 2 G4 2 2 31 ROM Rovinari 
105 19228922 DAVINABAY IMPEX SRL Rovinari Aleea VULCAN 

 
C1 2 1 3 ROM Rovinari 

106 24933333 DELCORALIS S.R.L. Rovinari Str. TINERETULUI 3 E1 4 4 64 ROM Rovinari 
107 16805058 DENROBI IMPEX S.R.L. ROVINARI Str. PLOPILOR 

 
C2 1 4 15 ROM Rovinari 

108 25233664 DIPARD DECOR S.R.L. ROVINARI Str. PRIETENIEI 
 

B4 
   

ROM Rovinari 
109 25293631 DOTAGARENA S.R.L. ROVINARI Str. TINERETULUI 

 
F1 4 1 52 ROM Rovinari 

110 21374032 DRAGFELY S.R.L. Rovinari Str. 22 DECEMBRIE 1989 7 P7 1 1 5 ROM Rovinari 
111 10655083 DRAGVIMI S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 

 
R2 1 3 15 ROM Rovinari 

112 15927138 DUEINVEST S.R.L. ROVINARI Str. JIULUI 
 

I4 
 

1 6 ROM Rovinari 
113 18685659 DUMARELY PREST S.R.L. Rovinari Str. MUNCII 

 
C6 2 P 16 ROM Rovinari 

114 33679685 DYAZET FASHION ROVINARI Str.Aleea.Pacului 
       

115 33760096 DOX LOADING ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 
       

116 3846170 DUNACOM S.R.L. Rovinari Aleea VULCAN 
 

C1 
  

20 ROM Rovinari 
117 29562910 EDILMASSETTI S.R.L. ROVINARI Str. ALEEA ŞCOLII 6 G7 4 2 69 ROM Rovinari 
118 25080340 EL MORENITO S.R.L. ROVINARI Str. FLORILOR 6A 

    
ROM Rovinari 

119 8466597 EL RUBIO SRL ROVINARI Str. MUNCII 
 

B5 2 1 21 ROM Rovinari 
120 2172517 ELCOST GMC SRL Rovinari Str. MINERILOR 

 
M2 

  
60 ROM Rovinari 

121 12861055 ELECTRONOVA INDUSTRIES S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 10 
    

ROM Rovinari 
122 21663740 ELENCRI INVEST S.R.L. ROVINARI Str. TINERETULUI 11 F3 1 4 19 ROM Rovinari 
123 18394471 ELMARKET COM S.R.L. ROVINARI Str. TINERETULUI 

 
F1 2 3 31 ROM Rovinari 

124 
31175606 

ELMARKET COM S.R.L. - ACHIZIŢII 
INTRACOMUNITARE 

Rovinari Str. Tineretului 
 

F1 2 3 31 ACI Rovinari 

125 24608847 EMACREDIT S.R.L. ROVINARI Aleea PARCULUI 2 B4 1 P 11 ROM Rovinari 
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126 32382618 EMI&IZA LOGICOM SRL Rovinari Str. MUNCII 3 B7 2 4 29 ROM Rovinari 
127 26322174 ENOVA AUTOMATION S.R.L. ROVINARI TERMOCENTRALEI 10 

    
ROM Rovinari 

128 26405415 ENOVA ELECTRIC S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 10 
    

ROM Rovinari 
129 26791278 ENOVA LOGISTIC & SERVICES SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 10 

    
ROM Rovinari 

130 26405407 ENOVA MECHANICS SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 10 
    

ROM Rovinari 
131 24140494 ERP MONDIAL INVEST PROPERTIES S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 10 

    
ROM Rovinari 

132 17994613 EURIPOP PREST SRL Rovinari Aleea PIEŢII 2 G4 2 1 28 ROM Rovinari 
133 32755121 EVALOGIS AUTO SRL Rovinari Str. MUNCII 10 H2 2 

 
20 ROM Rovinari 

134 5761010 EVELINE S.R.L. ROVINARI Str. MUNCII 
 

H2 2 
 

20 ROM Rovinari 
135 

14853180 EXPLO-NELVI S.R.L. Rovinari 
Str. ALEEA 
MESTEACANULUI 

1 S3 1 
 

4 ROM Rovinari 

136 17529961 EXPOCRIS S.R.L. ROVINARI Str. PÃCII 19 
    

ROM Rovinari 
137 30420928 FAB VISION TIME SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 3 T3 3 2 44 ROM Rovinari 
138 2975966 FARMA-ROVIS SRL Rovinari Str. JIULUI 5 I4 2 P 1-2 ROM Rovinari 
139 24524738 FAVISILVA S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 

 
T6 1 1 4 ROM Rovinari 

140 8821745 FENX CALMIN SRL ROVINARI Str. CASTANILOR 
 

D3 2 2 29 ROM Rovinari 
141 18513076 FINEX WIDALL SRL Rovinari B-dul MINERILOR 

 
M2 9 2 5 ROM Rovinari 

142 8782204 FIRLED S.R.L. Rovinari Str. TINERETULUI 
 

M1 2 
 

17 ROM Rovinari 
143 18843473 FLAVIROLF IMPEX SRL Rovinari Str. FLORILOR 

 
IE1 2 1 24 ROM Rovinari 

144 30713758 FLORIAL LOGISTIC 2012 SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 21 S6 2 2 6 ROM Rovinari 
145 20818226 FRYZYUPS S.R.L. Rovinari Str. ALEEA SCOLII 

 
G6 2 3 36 ROM Rovinari 

146 21713473 FX DIGIALL S.R.L. ROVINARI Str. TINERETULUI 
 

E1 3 
 

39 ROM Rovinari 
147 31639790 GABIHOUSE 79 SRL Rovinari Aleea PARCULUI 

 
H6 1 parter 

 
ROM Rovinari 

148 29349760 GEYVISION LC SRL Rovinari Str. ENERGETICIANULUI FN 
    

ROM Rovinari 
149 29349751 GEYVISION SORVEGLIANZA S.R.L. ROVINARI Str. ENERGETICIANULUI FN 

    
ROM Rovinari 

150 23472657 GIMAROVAL S.R.L. ROVINARI Str. PACII 
 

IE1 2 4 35 ROM Rovinari 
151 20440120 GIOSCA CONSTRUCT S.R.L. Rovinari Str. PRIETENIEI 

 
A8 

 
P 

 
ROM Rovinari 

152 24281361 GRANYELLO S.R.L. Rovinari Str. PLOPILOR 
 

B2 1 P 1 ROM Rovinari 
153 22172147 GRATI&ISA S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 

 
T5 5 2 11 ROM Rovinari 

154 6238606 GUDAMIR S.R.L. ROVINARI 
  

H3 
  

3 ROM Rovinari 
155 14941398 GYMYLEX S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 

 
R2 2 2 30 ROM Rovinari 
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156 15472737 HELENE VB CONT S.R.L. Rovinari Str. TINERETULUI 
 

F3 2 P 1 ROM Rovinari 
157 15689419 HELEONOR S.R.L. ROVINARI Str. JIULUI 

 
I3 2 P 20 ROM Rovinari 

158 30508702 HEWELYNE CLUB 24 SRL Rovinari Str. ALEEA ŞCOLII 4 G7 1 1 5 ROM Rovinari 
159 21007427 HOMEPLUSS S.R.L. ROVINARI Str. PRIETENIEI 

 
L1 

 
P 

 
ROM Rovinari 

160 6238576 HUGO COM S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 10 
    

ROM Rovinari 
161 29534716 IDRAMULTICAR SERVICE SRL Rovinari Aleea PARCULUI 2 B4 

 
1 29 ROM Rovinari 

162 2711050 IMPULS AMICII S.R.L. ROVINARI Str. PRIETENIEI 
 

A2 1 P 
 

ROM Rovinari 
163 28359862 INTER EXCELSIUS SRL Rovinari B-dul MINERILOR 3 L4 

 
P 

 
ROM Rovinari 

164 29330040 ISTLENSAR SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 5 T1 3 2 6 ROM Rovinari 
165 18369125 ITUCOM S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 

 
T3 5 

 
70 ROM Rovinari 

166 9314295 IULTENA S.R.L. Rovinari Str. MUNCII 
 

I1 
 

P 
 

ROM Rovinari 
167 17118680 IZMALIS S.R.L. ROVINARI Str. PLOPILOR 

 
A2 2 4 29 ROM Rovinari 

168 15420274 KARYNIA IMPEX S.R.L. ROVINARI Str. FLORILOR 
 

H7 2 1 12 ROM Rovinari 
169 KAMOTELLI KAMOTELLI COM 

         
170 2172290 KYMART IMPORT-EXPORT S.R.L. Rovinari Str. FLORILOR 3 

    
ROM Rovinari 

171 2711093 L & M PRIETENII S.R.L. Rovinari Str. MINERILOR 
 

M2 3 1 25 ROM Rovinari 
172 23040969 LADIVAMAR S.R.L. Rovinari Aleea ZORILOR 

 
T2 3 2 37 ROM Rovinari 

173 24247882 LAVINIKOS S.R.L. Rovinari Str. MUNCII 
 

B6 1 P 3 ROM Rovinari 
174 32748248 LEONDREAMS 2013 SRL Rovinari Aleea PARCULUI 2 B4 1 P 11 ROM Rovinari 
175 6376013 LERODUT IMPEX S.R.L. ROVINARI Str. TINERETULUI 

 
G2 

  
4 ROM Rovinari 

176 9951506 LINFOR COM SRL ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 
 

T3 3 3 45 ROM Rovinari 
177 2171953 LIRA S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 16 

    
ROM Rovinari 

178 9092954 LOMIRIN S.R.L. Rovinari Str. CASTANILOR 8 F2 1 P 1 ROM Rovinari 
179 16968942 LOREMI STYLE SRL Rovinari Str. CASTANILOR 

 
D5 1 2 9 ROM Rovinari 

180 27893888 LUMIALMAR SRL Rovinari B-dul MINERILOR 4 M2 9 1 1 ROM Rovinari 
181 34122614 LMC PARUCCHIERE ROVINARI str.Tineretului 29 T6 2 2 29 

  
182 19205678 LUMIFLORIS S.R.L. Rovinari Str. PRIETENIEI 

 
G5 1 2 11 ROM Rovinari 

183 30781620 MAGELATIG COM SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 9 S2 4 3 13 ROM Rovinari 
184 28310869 MALEDIMIH SRL Rovinari Str. PLOPILOR 9 A4 2 4 29 ROM Rovinari 
185 8939563 MALUC EXIM S.R.L. ROVINARI Str. MUNCII 

 
B6M 

  
1 ROM Rovinari 

186 24997540 MARIOSPRING S.R.L. Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 21 T6 2 3 31 ROM Rovinari 
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187 2172223 MAVI IMPEX S.R.L. ROVINARI Str. PLOPILOR 
 

A4 
  

9 ROM Rovinari 
188 30650730 MAXICÃTÃ CAFFE SRL Rovinari Str. CASTANILOR 6 

    
ROM Rovinari 

189 7383051 MAYSON S.R.L. Rovinari Str. MUNCII 
 

I1 
  

20 ROM Rovinari 
190 31160338 MEGAFAST COPY SRL Rovinari Str. PRIETENIEI 10 

    
ROM Rovinari 

191 22490671 MEGASTIL IMPEX SRL Rovinari Aleea BRADULUI 
 

D6 2 3 36 ROM Rovinari 
192 18136871 MELADY EXIM S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 

 
R4 4 3 12 ROM Rovinari 

193 15864218 MELVAMIR SRL Rovinari Str. MUNCII 
 

H4 1 1 7 ROM Rovinari 
194 16078030 MICRICOM SRL ROVINARI Str. 22 DECEMBRIE 1989 15 G13 3 1 46 ROM Rovinari 
195 29236795 MIGACARNI S.R.L. ROVINARI Str. TINERETULUI 7 E3 4 3 62 ROM Rovinari 
196 28577387 MILLE IZE BLUE S.R.L. ROVINARI Str. JIULUI 1 I2 2 1 23 ROM Rovinari 
197 15964110 MINIDEL SRL Rovinari Str. CASTANILOR 

 
E2 2 4 18 ROM Rovinari 

198 4665252 MIODENT ANA SRL Rovinari Jiului 
 

I3 2 P 21 ROM Rovinari 
199 17299838 MITLAR COM SRL Rovinari B-dul MINERILOR 

 
M2 6 4 66 ROM Rovinari 

200 3640713 MITONEL COMTRANS S.R.L. ROVINARI Aleea SCOLII 
 

P4 
  

11 ROM Rovinari 
201 27937119 MIXTYLAV S.R.L. ROVINARI Str. JIULUI 

 
I4 2 

 
3 ROM Rovinari 

202 9994833 MODING IMPEX S.R.L. Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 
 

R6 1 2 5 ROM Rovinari 
203 6999607 MOLIDUL S.R.L. ROVINARI Aleea MESTEACÃNULUI 

 
S3 2 

 
11 ROM Rovinari 

204 32356732 MONI&CLAU PREST SRL Virt 
 

118 
    

ROM Rovinari 
205 28664238 MOTALEX COM S.R.L. ROVINARI B-dul MINERILOR 4 M2 9 1 3 ROM Rovinari 
206 9657900 NADMIN COM S.R.L. Rovinari Str. MUNCII 

 
H2 1 3 15 ROM Rovinari 

207 10958575 NAIRBAN S.R.L. Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 
 

S2 2 3 15 ROM Rovinari 
208 23759965 NAVIBIA DENI S.R.L. Rovinari Aleea CRINULUI 

 
S5 4 4 19 ROM Rovinari 

209 6820433 NEFIX S.R.L. Rovinari Str. MUNCII 
 

B7 1 
 

1 ROM Rovinari 
210 17675843 NICBECO PREST SRL Rovinari Cart. Vârţ 

     
ROM Rovinari 

211 6375999 NONRON S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 
 

T1 
  

14 ROM Rovinari 
212 22712417 OCTAPREST S.R.L. Rovinari Cart. VIRT 113 

    
ROM Rovinari 

213 7068704 OSCINA COM S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 
 

T6 
  

9 ROM Rovinari 
214 4173381 OSIFARM S.R.L. ROVINARI Str. PRIETENIEI 3 A1 

 
P 

 
ROM Rovinari 

215 13518803 OSRAMOS SRL Rovinari PieŢii FN A6 
 

P 
 

ROM Rovinari 
216 23332114 OTIADEMAR S.R.L. ROVINARI Str. MUNCII 

 
H1 2 3 25 ROM Rovinari 

217 25904239 OVIMALEX CON SRL Rovinari Str. FLORILOR 3 
    

ROM Rovinari 
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218 9115888 PALANTA S.R.L. Rovinari Str. PACII 
 

C10 
 

P 
 

ROM Rovinari 
219 32934720 PALMIERI MECANICA SRL Rovinari Str. ENERGETICIANULUI FN 

  
parter 

 
ROM Rovinari 

220 26210880 PAMISACRI GRUP SRL Rovinari Str. TINERETULUI 
 

G1 1 
 

19 ROM Rovinari 
221 17383253 PAPER EMYLY S.R.L. Rovinari Aleea PARCULUI 2 B4 1 P 22 ROM Rovinari 
222 11221635 PÂRVULET S.R.L. Vîrţ 

      
ROM Rovinari 

223 15723855 PATIRAL SRL ROVINARI Str. TINERETULUI 
 

E1 1 1 6 ROM Rovinari 
224 11853020 PEDSOLT PROD S.R.L. ROVINARI Str. PRIETENIEI 

 
A8 

   
ROM Rovinari 

225 16474469 PESANDOR SRL Rovinari Aleea ZORILOR 2 T2 3 1 33 ROM Rovinari 
226 3525382 PETMAR S.R.L. Rovinari Str. TINERETULUI 

 
G1 1 1 6 ROM Rovinari 

227 15827953 PETMILLUC S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 
 

R4 4 P 3 ROM Rovinari 
228 8161673 PIRAU S.R.L. ROVINARI Str. Termocentralei 

 
R2 4 3 23 ROM Rovinari 

229 17389361 PLASTROM S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 10 
    

ROM Rovinari 
230 14162894 PRE ELECTRO S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 10 

    
ROM Rovinari 

231 14781114 PREST CONSTRUCT SRL Rovinari Str. MINERILOR 9 L1 1 P 
 

ROM Rovinari 
232 

15401019 
PRIMA GUARD SECURITY GROUP SRL 
BUCURESTI SUCURSALA GORJ 

ROVINARI Str. PACII 
 

B6 1 P 
 

ROM Rovinari 

233 15443006 PRO RALIUBA S.R.L. ROVINARI Aleea SCOLII 
 

G8 3 1 48 ROM Rovinari 
234 15237162 PROCEZAROM S.R.L. ROVINARI Str. PRIETENIEI 

     
ROM Rovinari 

235 29556528 PROFESSIONAL FITO PLANT S.R.L. ROVINARI Aleea PIEŢII 
   

P 
 

ROM Rovinari 
236 23616493 PROFIL CONSTRUCTION S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 

 
T5 3 2 43 ROM Rovinari 

237 15936144 PRORARI COM SRL Rovinari Str. FLORILOR 3 
    

ROM Rovinari 
238 13914930 PROSAN S.R.L. ROVINARI Aleea PARCULUI 2 B4 

   
ROM Rovinari 

239 16437851 PROVALCO SRL Rovinari Str. PACII 
 

IE1 1 3 13 ROM Rovinari 
240 33706445 PBH DANASTY2014 ROVINARI cart.Vart 

       
241 3846064 RADOI IMPEX COM S.R.L. Rovinari Str. PRIETENIEI 

     
ROM Rovinari 

242 21904694 RAICUCONS SERV S.R.L. Rovinari Str. ALEEA PARCULUI 
 

H6 3 
 

83 ROM Rovinari 
243 31398799 REBESOLO 2013 SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 3 T3 3 parter 40 ROM Rovinari 
244 29571196 RENODANIKA S.R.L. ROVINARI B-dul MINERILOR 4 M2 9 4 10 ROM Rovinari 
245 23739968 REVEGE SRL Rovinari Str. PRIETENIEI 

 
A8 

   
ROM Rovinari 

246 8225319 REYPROD SRL ROVINARI Str. MUNCII 
 

H4 1 4 19 ROM Rovinari 
247 22148483 RINSALCOM S.R.L. ROVINARI Str. MUNCII 13 C7 1 2 8 ROM Rovinari 
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248 6934675 RIXDOR PROD S.R.L. Rovinari Str. MUNCII 
 

B5 2 3 26 ROM Rovinari 
249 13530858 ROMIMPIANTI S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 10 

    
ROM Rovinari 

250 17132570 ROMIMPIANTI TRADING S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 10 
    

ROM Rovinari 
251 17791490 ROMINEX MINING ENGINEERING S.A. ROVINARI Str. ENERGETICIANULUI 9 

    
ROM Rovinari 

252 2172509 ROSIELMA S.R.L. Rovinari Str. TINERETULUI 
 

E3 
  

57 ROM Rovinari 
253 24315391 ROVIMES STAR S.R.L. ROVINARI Str. CASTANILOR 4 E2 2 1 5 ROM Rovinari 
254 29349778 ROVIMOB S.R.L. ROVINARI Str. ENERGETICIANULUI F.N. 

    
ROM Rovinari 

255 27837756 ROVITAN COM S.R.L. ROVINARI Str. MUNCII 15 
  

P 
 

ROM Rovinari 
256 18823115 ROVPREST GROUP S.R.L. Rovinari Str. MUNCII 

 
H5 1 1 5 ROM Rovinari 

257 17347218 ROVSERVNET S.R.L. ROVINARI Str. CASTANILOR 
 

E2 2 4 18 ROM Rovinari 
258 10079576 RUNA TRANS S.R.L. VIRT ORAS ROVINARI 

     
ROM Rovinari 

259 19196162 RUSAMACOM S.R.L. ROVINARI Aleea SCOLII 14 G6 2 1 25 ROM Rovinari 
260 30245827 SALON CRISTINE RELAX SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 13 S4 4 P 49 ROM Rovinari 
261 17835405 SELFCONSTRUCT S.R.L. ROVINARI Aleea PARCULUI 

 
H6 1 1 9 ROM Rovinari 

262 31096014 SEMPRE VINCIT SRL Rovinari Str. PRIETENIEI 1bis 
    

ROM Rovinari 
263 30583062 SIMADARIA COM SRL-D Rovinari Str. CASTANILOR 

 
E2 2 1 5 ROM Rovinari 

264 4807942 SINTEC IMPEX S.R.L. ROVINARI Str. JIULUI 
 

I4 1 1 6 ROM Rovinari 
265 6155004 SIRACRIS S.R.L. Rovinari Str. TINERETULUI 

 
G2 2 

 
6 ROM Rovinari 

266 29300790 SIROCLA GRUP S.R.L. ROVINARI Str. PRIETENIEI 17 A4 
 

P 2 ROM Rovinari 
267 26562398 SIVECOMS PREST SRL Rovinari Aleea ŞCOLII 20 G11 3 1 48 ROM Rovinari 
268 

2172460 SOCIETATEA COMERCIALÃ PENTRU MÃRFURI 
ALIMENTARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICÃ ROVAL S.A. ROVINARI Str. PÃCII 19 

    
ROM Rovinari 

269 24779332 SOLARENERGY S.R.L. Rovinari Str. PACII 19 
    

ROM Rovinari 
270 26006317 SORIATON EXIM S.R.L. ROVINARI Aleea ZAMBILELOR 5 T4 1 P 

 
ROM Rovinari 

271 30245800 SORIJUN 95 SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 3 T3 5 2 57 ROM Rovinari 
272 18593881 SORIOTTI DOLCE S.R.L. Rovinari Str. PRIETENIEI 

 
G5 2 P 21 ROM Rovinari 

273 2172100 SPECIAL CONSTRUCT MONTAJ S.R.L. Rovinari Str. PRIETENIEI 
     

ROM Rovinari 
274 13399338 SPIRGOT SRL Rovinari Str. PLOPILOR 

 
A4 1 3 11 ROM Rovinari 

275 32121680 ŞTABU PAWNSHOP SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 
 

S2 2 parter 3 ROM Rovinari 
276 5973102 STADIONUL IMPEX SRL Rovinari Şcolii 5 

    
ROM Rovinari 

277 15295287 STEFI-RUS GRUP SRL ROVINARI Str. TINERETULUI 
 

F3 4 P 2 ROM Rovinari 
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278 22851946 SZIGY BIGY S.R.L. Rovinari Str. TINERETULUI 
 

E1 3 4 48 ROM Rovinari 
279 9709570 TARILCOM S.R.L. ROVINARI Str. ALEEA PARCULUI 2 B4 1 1 36 ROM Rovinari 
280 13209638 TASIN RO S.R.L. Rovinari Str. TINERETULUI 

 
G2 2 

 
8 ROM Rovinari 

281 21241958 TELE 3 MEDIA SRL Rovinari Str. FLORILOR 1 
    

ROM Rovinari 
282 6238541 THOMAE S.R.L. Rovinari Str. PRIETENIEI, FN 

     
ROM Rovinari 

283 7406783 TOLMIN S.R.L. ROVINARI Str. PACII 
     

ROM Rovinari 
284 9929207 TOPLEN IMPEX S.R.L. Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 

 
T3 4 1 54 ROM Rovinari 

285 31765372 TOREDIL 27 CONS SRL Rovinari Aleea ZAMBILELOR 
 

T4 1 2 8 ROM Rovinari 
286 7501858 TRINOM N M S.R.L. ROVINARI Str. TERMOCENTRALEI 

 
S2 2 P 3 ROM Rovinari 

287 13800994 TSC 19B S.R.L. ROVINARI Str. ENERGETICIANULUI 7 
    

ROM Rovinari 
288 32696394 UNARIMOGEN COLECT SRL Rovinari Str. TINERETULUI 3 E1 1 2 11 ROM Rovinari 
289 28930470 VALITABON TRANS SRL Rovinari Str. MUNCII 12 H1 1 4 15 ROM Rovinari 
290 25309916 VANIGIST S.R.L. ROVINARI Str. PRIETENIEI 

 
G5 2 P 22 ROM Rovinari 

291 22553567 VERAFASHION S.R.L. Rovinari Str. PACII 19 
    

ROM Rovinari 
292 15443014 VETGYM S.R.L. ROVINARI Aleea ZAMBILELOR 

 
T4 3 3 15 ROM Rovinari 

293 31610599 VIAADELROBI SRL Virt 
 

166 
    

ROM Rovinari 
294 29059049 VIARITVAN SRL-D Rovinari Aleea MESTEACÃNULUI 1 S3 1 2 9 ROM Rovinari 
295 25929055 VIDESICONS S.R.L. ROVINARI Str. MUNCII 3 B7 2 P 16 ROM Rovinari 
296 15922491 VIDIVALANA S.R.L. ROVINARI Cart. VIRT 

     
ROM Rovinari 

297 14334230 VIOLICA COM S.R.L. ROVINARI Str. TINERETULUI 
 

G3 4 3 12 ROM Rovinari 
298 31955300 VPM ECOVALCONS SRL Rovinari Str. TINERETULUI 4 G2 2 3 32 ROM Rovinari 
299 19010463 YCLAGICOM S.R.L. Rovinari Str. PLOPILOR 

 
A5 2 2 23 ROM Rovinari 

300 32366426 YDYTATEMER SRL-D Rovinari Str. TINERETULUI 6 G3 6 2 11 ROM Rovinari 
301 13447168 ZAMGIU SRL Rovinari Str. FLORILOR 2 

    
ROM Rovinari 

302 31193475 ZIFAREL CONSTRUCT SRL Rovinari Str. TERMOCENTRALEI 
 

R5 2 1 23 ROM Rovinari 
303 

10061200 ZOLTAN PREST S.R.L. Rovinari 
Str. ALEEA 
MESTEACANULUI 

1 S3 4 1 5 ROM Rovinari 

304 32647111 ZOLTYPLAST SRL Rovinari Str. PRIETENIEI 10 
  

parter 
 

ROM Rovinari 
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Cauzele principale sunt date de:  

• susţinerea financiară redusă a populaţiei, respectiv salarii şi pensii foarte 

mici;  

• nesiguranţa şi reticenţa în derularea de proiecte cu finanţare guvernamentală 

şi europeană;  

• lipsa informaţiei, a reţelelor şi a locurilor de comunicare;  

• lipsa consultanţei şi a formarii specifice nevoilor locale;  

• lipsa educaţiei antreprenoriale;  

• cheltuieli scăzute în domeniul cercetării-dezvoltării;  

• penetraţie scăzută în domeniul cercetării-dezvoltării.  

Pe termen lung însă, oraşul se confruntă în principal cu lipsa previziunii asupra 

sustenabilităţii sale economice, în primul rând a activităţilor sale predominat industriale, 

bazate pe resurse epuizabile. În acelaşi timp, acestea se află într-o situaţie de monopol 

industrial (un singur agent economic de exploatare, respectiv CET Rovinari), iar o parte 

însemnată a celorlalte activităţi economice (producţia de energie electrică folosind 

cărbunele extras, dependenţa populaţiei de locurile de muncă industriale locale, etc.) şi 

servicii (infrastructură tehnico-edilitară, comercială, sanitară, etc.) sunt dependente faţă de 

industria extractivă şi viabilitatea acestora este generată de exploatările carbonifere.  

Pentru contracararea acestor ameninţări interne, principalul potenţial de dezvoltare 

al oraşului îl constituie resursele rezultate în urma exploatării industriale. Astfel, trebuie 

acordată o importanţă mai mare reconversie spaţiilor şi activităţilor abandonate sau 

nefolosite, precum şi crearea de parcuri industriale în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

65/2001. 

 

2.7.2 Agricultura 

În prezent, pe suprafeţele agricole existente în suprafață de 398 ha din care 216 ha 

(54,27%) sunt terenuri arabile se cultivă în general păioase (porumb, grâu) (Tab.3). A 

existat o staţiune pomicolă de 100 ha, care, în prezent este trecută în proprietate privată, 

conform legii.  

Suprafeţele viticole și pomicole sunt restrânse, însumând doar 43 ha. Soiurile de 

viţă de vie sunt neomologate, iar producţia acestora este destinată consumului individual.  

Pășunile și fânețele ocupă o suprafață de 139 ha reprezentând 34,92% din suprafața 

agricolă. 
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Tabel nr.34 - Suprafața agricolă, pe categorii de folosință în anul 2014 în orașul Rovinari 

Categorii de folosinta Suprafata (ha) Ponderea suprafetelor (%) 

- arabil 216 54,27 
- pasuni si fanete 139 34,92 
- vii si livezi 43 10,8 
Total teren agricol 398 100 

Sursa: INS-Tempo Online 

 

 

 

Suprafața fondului funciar după modul de folosință în orașul rovinari pentru anul 

2014 se prezenta astfel (Fig. 27): 

• cea mai mare pondere erea deținută de terenurile neagricole cu 46% 

• terenurile ocupate cu construcții reprezentau ca pondere 30% 

• terenurile agricole dețineau doar 8% din total 

• suprafețele ocupate cu păduri 5% 
 

 
Fig. 27 Suprafața fondului funciar după modul de folosință în orașul Rovinari pentru anul 2014 

(Sursa: INS-Tempo Online) 
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Tabel nr.35 -  Exploataţii agricole (număr), pe clase de mărime a terenului arabil 

Clase de marime Oras Rovinari Jud. Gorj 

Sub 0,1 ha 5 5432 
0,1 - 0,3 ha - 15513 
0,3 - 0,5 ha - 11099 
0,5 - 1 ha - 21050 
1-2 ha 10 18625 
2-5 ha 5 8742 
5-10 ha 1 787 
10-20 ha 1 190 
20-30 ha - 29 
30-50 ha - 22 
50-100 ha 1 19 
peste 100 ha - 9 
Total 23 81517 
                                    Sursa: Recensământul agricol 2010 

 Numărul de exploatații agricole existente la ultimul recensământ agricol erea de 23 

din care 10 aveau suprafețe cuprinse între 1-2 ha , 5 suprafețe de sub 0,1 ha și doar una cu 

o suprafață cuprinsă între 50-100 ha (Tab. 35). 

 Cultura plantelor  

Suprafețele cultivate în Rovinari ereau la Recensământul Agricol din 2010 de 235 

ha din suprafața agricolă utilizată. Din această suprafață ponderea cea mai mare erea 

deținută de cultura porumbului cu 84,68% și grâu comun si grâu spelt cu 14,35% restul 

culturilor având ponderi de sub 8% (Tab.34). 

 

Tabel nr.36 - Suprafețele cultivate în Rovinari, conform Recensământului agricol 2010 

Culturi 
Oraș Rovinari 

Suprafaţa cultivată 
(hectare) Pondere din teren arabil 

Grâu comun si grâu spelt 30 14,35 
Porumb 177 84,68 

Legume, pepeni (in camp si in sere) 10 4,78 
Plante de nutreţ (fân şi masă verde, 
leguminoase pentru nutreţ- lucernă, 

trifoi) 
16 7,65 

Cartofi 2 0,95 
TOTAL ARABIL (din suprafața 

agricolă utilizată) 235 100 
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Zonele exploatate deja de industria minieră sunt redate circuitului agricol sau silvic 

prin administrarea de către SCPP Târgu-Jiu, şi transformate în cercetări pomicole şi zone 

viticole (la Nord de Halda CET Rovinari). Alte terenuri reintrate în circuitul agricol sunt 

cultivate cu viţă de vie, pomi fructiferi, grâu, porumb, păşune etc. Deşi sub raport cantitativ 

rezultatele sunt bune, din punct de vedere calitativ acestea sunt îndoielnice. 

Creșterea animalelor 
Efectivele de animale numărau la ultimul recensământ un număr de 3952 capete 

reprezentând 0,23% din efectivele existente la nivelul județului Gorj.  

Cele mai numeroase ereau păsările cu un număr de 3500 de capete reprezentând ca 

pondere 88,56% din efectivele de animale existente la nivelul orașului. Efective ceva mai 

puție sunt deținute de porcine cu un număr de 260 de capete și caprine 90 de capete. 

 

Tabel nr.37 - Efectivele de animale din localitatea Rovinari, conform Recensământului 
agricol 2010 

Efective de animale (capete) Jud. Gorj Rovinari 

Bovine 46675 25 
Ovine 96254 40 

Caprine 18435 90 
Porcine 103664 260 
Păsări 1437767 3500 

Cabaline 10397 37 
TOTAL Efective de animale (capete) 1713192 3952 

Familii de albine 42135 35 
TOTAL 1755327 3987 

 

În categoria crescătorilor de animale este înregistrat un singur crescător de capre. Însă 

oraşul nu poate acoperi consumul din producţia proprie.  

Apicultura este reprezentată prin cele 35 de familii de albine existente la nivel local, 

un număr destul de mic dar normal ținând cont că discutăm de un oraș. 

Concluzii. Principala problemă a sectorului agricol o constituie calitatea proastă, 

fertilitatea scăzută şi perioada lungă de refacere a solurilor rezultate în urma exploatării 

industriale şi a căderilor însemnate de ploi acide. În acelaşi timp, solurile sunt extrem de 

restrânse pentru nevoile de dezvoltare agricole şi de consum ale oraşului.  
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O altă problemă o constituie divizarea proprietăţii private asupra terenurilor agricole, 

şi aşa restrânse, între un număr mare de proprietari (560 titluri de proprietate). Astfel că, se 

practică agricultura de subzistenţă, pentru consum propriu. De asemenea lipseşte cadrul 

instituţional specializat pe sectorul agricol şi consilierea şi informarea proprietarilor de 

terenuri agricole şi a crescătorilor de animale cu privire la finanţările guvernamentale şi din 

fonduri europene destinate relansării sectorului agricol.  

Pe de altă parte persoanele care practică aceste forme de agricultură de subzistenţi în 

general nu au certificate de producător. Datorită acestor probleme importante, agricultura 

nu poate deveni un sector de activitate important pentru oraş, decât într-o mică măsură, pe 

orizont lung de timp şi cu costuri ridicate (legate de comasarea terenurilor aflate în 

proprietate privată, de dezafectarea celor aflate în exploataţie industrială, de formarea şi 

reconversia unui număr mic de persoane din industrie, etc.).  

Pe termen mediu, terenurile disponibile şi cel mai puţin poluate se pretează unui 

număr restrâns de activităţi agricole, respectiv: pomicultură, legumicultură (în mod special 

prin dezvoltarea de sere) şi cultura viţei de vie. Toate celelalte activităţi (creşterea 

animalelor, cultura mare, etc.) necesită suprafeţe mari de teren agricol (indisponibile în 

teritoriul 25 administrativ al oraşului) şi resurse pentru asigurarea rentabilităţii (sol 

nepoluat, de calitate superioară; etc.). 

 

2.8 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

2.8.4 Calitatea mediului (apă, aer, sol)  

Calitatea apelor 

Calitatea apelor de suprafață. Orașul Rovinari este situat pe cursul râului Jiu. 

Calitatea râului Jiu, conform datelor puse la dispozitie de APM Gorj, se încadrează în clasa 

a II-a de calitate. 

Calitatea apelor subterane. În anul 2007 APM Gorj a urmărit calitatea pânzei 

freatice din punct de vedere fizico – chimic în zonele afectate de diferite activități 

industriale. În zona Rovinari s-au analizat trei foraje în jurul gropilor de cenușă Cicani și 

Beterega unde au fost înregistrate depășiri ale concentrației de sulfați: valori cuprinse între 

62 mg/l și 860 mg/l. 
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Calitatea aerului 

Inventarul local al emisiilor de poluanți în atmosferă se realizează pe baza 

informațiilor furnizate de operatorii economici inventariați (nivelul producției, utilaje, 

instalații și vehicule utilizate și consumuri totale de carburanți/combustibili utilizați în anul 

precedent), pe baza unor date statistice (număr de locuitori, numărul și categoriile de 

autovehicule înmatriculate, etc.) cât și prin monitorizarea continuă prin intermediul stației 

automate GJ – 2 Rovinari. Stația automată a fost amplasată conform criteriilor prevăzute în 

Ordinul M.A.P.M. (OM) nr. 592/2002, este stație de tip industrial și face parte din Rețeaua 

Naționala de Monitorizare a Calităţii Aerului. 

Parametri monitorizati sunt: SO2, NOx, NO, NO2, CO, O3, pulberi (PM10), dar și 

parametrii meteorologici relevanți: temperatură, precipitații, direcția și viteza vântului, 

umiditatea relativă, presiunea și radiația solară.  

Dioxidul de azot. Ponderea majoră în cantitatea totală a emisiilor de dioxid de azot 

în atmosferă este generată de procesele de ardere în sectorul energetic și industrii de 

transformare. 

Ordinul nr 592/2002 stabilește: valoarea limită orară (233 µg/m3), valoarea limită 

anuală pentru protecția sănătății umane (40 µg/m3), precum și pragul de alertă (400 

µg/m3). În tabelul nr. 38 sunt prezentate date statistice ale înregistrărilor efectuate la 

nivelul anului 2009. 

 
Tabel nr. 38 Date statistice privind emisiile de NO2 pentru anul 2009 

Stația Nr. Medii 
orare 

măsurate 

Date 
validate 

% 

Nr probe ce 
depășesc valoarea 
limită (233 µg/mc) 

Nr. probe ce 
depășesc Pragul 

de alertă (400 
µg/mc) 

Media 
anuală 
(µg/mc) 

GJ-2 7438 84,9 0 0 18,67 
 

După cum se observă în tabelul de mai sus, în cursul anului 2009 la stația de 

monitorizare Rovinari nu a fost înregistrată nici o valoare care să depăşească valoarea 

limită stabilită prin Ordinul 592/2002. Media anuală înregistrată se situează sub valoarea 

limită anuală pentru protecția sănătății umane. 

Pentru indicatorul NO x APM Gorj a efectuat măsurători prin metoda chimiei 

umede – 1 punct de prelevare (probe la 30 de minute). Conform raportului APM Gorj pe 

anul 2009, concentrațiile rezultate nu au depășit valorile limită. 

70 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul 
autorităților administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului 
Rovinari 

  

  



 

 
 
 

Dioxidul de sulf. În zona Rovinari în cursul anului 2009 au fost înregistrate depășiri 

în cazul a 13 determinări pentru indicatorul SO2. Principala sursă de emisii este 

reprezentată de S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., care deține două instalații mari de 

ardere pe combustibili fosili (lignit, păcură, gaze naturale). 

După cum se precizează în ,, Raportul anual privind starea factorilor de mediu’’, 

Termocentrala Rovinari a funcționat cu respectarea condițiilor impuse în Autorizația 

Integrată de Mediu, emisă cu Plan de Acțiuni pentru încadrarea până în anul 2013 în VLE 

(valori limită de emisie). Conform verificărilor realizate la operator de către reprezentanții 

APM Gorj și ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean (GNM-CJ) Gorj în 

perioadele respective nu au fost înregistrate emisii suplimentare de SO2 în atmosferă dar 

condițiile meteorologice nefavorabile  (calm atmosferic pe durata mai multor zile) au 

favorizat acumularea gazelor emise în atmosferă rezultând depășirile înregistrate. În tabelul 

39  sunt redate datele specifice înregistrate în cursul anului 2009 în orașul Rovinari. 

Tabel nr.39 Date statistice privind emisiile de SO2 pentru anul 2009 
Stația Nr. medii 

orare 
măsurate 

Date 
validate 

% 

Nr probe ce 
depășesc 

valoarea limită 
(350 µg/mc) 

Nr. probe ce 
depășesc Pragul 

de alertă (500 
µg/mc) 

Media 
anuală 
(µg/mc) 

GJ-2 8219 93,8 13 3 24,61 
 

APM Gorj a efectuat de asemenea măsurători indicative de SO2  , cu analizor 

automat (probe medii 24 h) și prin metoda chimiei umede – 1 punct de prelevare (probe la 

30 de minute).  

Dupa cum se menționează în Raportul privind starea factorilor de mediu nu au fost 

înregistrate depășiri ale valorilor limită admisibile. 

Pulberi în suspensie. La stația GJ-2 a fost monitorizată continuu fracția PM10 prin 

metoda automată (nefelometric) și prin metoda gravimetrică (metoda de referință). 

Înregistrările au indicat depășirea frecventă a volorii limită zilnice pentru sănătate (50 

µg/mc), iar în cazul valorii limită anuale, valorile înregistrate s-au încadrat sub pragul 

limită pentru protecția sănătății umane (40 µg/mc).  

Rezultatele reflectă aportul combinat al mai multor surse, respectiv: exploatările 

miniere de carieră din zona Rovinari aparținând Complexului Energetic Rovinari și 

Societății Naționale a Lignitului Oltenia (SNLO) precum și activității de ardere a 

combustibililor fosili (în principal lignit) pentru producerea energiei electrice în cele 2 

IMA aparținând CE Rovinari.  
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În tabelul 40 sunt prezentate date statistice înregistrate in decursul anului 2009 în 

orașul Rovinari. 

Tabelul nr. 40 Date statistice privind emisiile de PM10 pentru anul 2009. 
Stația Poluant Nr. medii 

zilnice 
măsurate 

Date 
validate 

(%) 

Nr. probe ce depășesc 
valoarea limită 

zilnică (50 µg/mc) 

Media 
anuală (40 

µg/mc) 
GJ-2 PM10 

nefelometric 
323 86 95 49.78 

PM10 
gravimetric 

264 72.3 131 72.3 

 
Monoxidul de carbon.Monoxidul de carbon rezultă de la arderea incompletă a 

combustibililor. Valoarea limită prevăzută în OM 592/2002 pentru maxima mediilor pe 8 

ore (medii mobile) este de 10 mg/mc. Nu au fost înregistrate depășiri ale acestei limite. 

 

Tabelul nr. 41 Date statistice privind emisiile de monoxid de carbon pentru anul 2009 
Stația Nr. medii 

orare 
măsurate 

Date 
validate 

(%) 

Maxima 
mediei pe 8 
ore (mg/mc) 

Nr. probe ce 
depășesc valoarea 
limită (10 mg/mc) 

Media 
anuală 

(mg/mc) 
GJ-2 8425 96.1 3.6 0 0.35 
 

Amoniac. În cursul anului 2009 APM Gorj a efectuat monitorizarea amoniacului în 

orașul Rovinari într-un punct de prelevare (probe la 30 de minute). Valorile determinate 

pentru NH3 nu au depășit valorile limită. 

Ozon. Este măsurat în stația automata GJ-2 Rovinari. Ordinul nr. 592/2002 prevede 

pentru anul 2010 o valoare ținta pentru protecția sănătății umane de 120 µg/mc (valoarea 

maximă a mediilor pe 8 ore - medii mobile). Vara, valorile sunt mai mari ca urmare a 

creșterii radiației solare și intensificării reacțiilor fotochimice care implică prezența oxizilor 

de azot și a compușilor organici volatili. 

În cursul anului 2009 s-au înregistrat 25 de depășiri ale valorii ținta la stația GJ-2 

Rovinari. Valorile medii orare măsurate au înregistrat depășiri ale pragului de informare 

(180 µg/mc), dar fără a fi depășit pragul de alerta (240 µg/mc). 

 

Tabelul nr. 42 Date statistice privind ozonul troposferic pentru anul 2009 
Stața Nr. medii 

orare 
măsurate 

Date 
validate 

(%) 

Nr probe ce 
depășesc Pragul 

de informare (180 
µg/mc) 

Nr probe ce 
depășesc        

Pragul de alertă                      
(240 µg/mc) 

Media 
anuală 
(µg/mc) 

GJ-2 8145 92.9 0 0 40.68 
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Evoluția calității aerului. În tabelul de mai jos sunt prezentate date referitoare la 

calitatea aerului în cursul anului 2009 (măsuratorile realizate de APM Gorj prin rețelele 

locale de monitorizare). 

Tabelul nr. 43 Rețeaua locală de monitorizare a calității aerului  
din orașul Rovinari – 2009 

Punct de 

prelevare 

Tip 

poluant 

Nr. 

determinări 

Concentrația 

medie anuală 

/max. Zilnică 

(µg/mc) 

Frecvența 

depășirii VL 

sau CMA 

(%) 

Observații 

(timp 

prelevare) 

SC 

Cantine 

Cazare 

SO2 13 7.0 / 8.6 0 30 min 

NO2 13 5.3 / 8.5 0 30 min 

NH3 47 15.3 / 53.3 0 30 min 

18 puncte 

de 

prelevare 

PSED 190 20.12 / 66.01 

g/mp lună 

0%-100% lună 

 

Principalul indicator la care au fost înregistrate depășiri în cursul monitorizarii au 

fost pulberile. Din punct de vedere al compoziției mineralogice pulberile prezint o 

variabilitate ridicată în concordanță cu sursele care le generează. 

La nivelul orașului Rovinari, principalele surse de poluare cu pulberi sunt reprezentate 

de: 

• Complexul Energetic Rovinari 

• Exploatările miniere de carieră 

• Traficul rutier 

 

Calitatea solurilor 

Solul este un agregat complex care influențează și este influențat de procesele și 

condițiile din mediul înconjurător. Astfel solul va fi afectat de calitatea aerului în zona, de 

deversările accidentale de fluide poluante, sau de depozitările necontrale de deșeuri.  

Din momentul poluării lui cu diverși compuși, solul afectat de prezența acestor 

poluanți devine o sursă de poluare atât pentru apele freatice sau de suprafață (apele pluviale 

constituind vehicolul), cât și pentru atmosferă (volatilizarea acelor compuși). Din aceste 

motive, pentru reusita unei acțiuni de remediere este necesață atât stoparea/înlaturarea 
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sursei inițiale, cât și refacerea zonei de sol inițial afectate, rezultatul obținut  în aceste 

condiții fiind o îmbunătățire generală a factorilor de mediu, apa, aer, vegetație, pe zone 

mult mai extinse decât perimetrul (suprafața de sol) inițial afectat.  

Ca o remarcă suplimentară trebuie subliniat că diverșii compuși sau elemente 

prezente la un moment dat în sol nu constituie implicit un factor perturbator, poluant. Unul 

și același element poate fi un element indispensabil vieții sau unul extrem de nociv în 

funcție de concentrația acelui element, la un moment dat, în sol. În ultimi ani, în zona 

Rovinari, au fost înregistrate depășiri pentru indicatorul pulberi sedimentabile.  

 

2.8.2 Managementul deșeurilor 

Prin Hotărarea Consiliului Local Rovinari nr.77 din 27.05.2009. a fost aprobată 

înființarea SC Apă Canal Salubritate SRL societate în subordinea Consiliului Local al 

Orașului Rovinari, fiind stabilită ca formă de gestiune -  gestiunea delegată. Ca urmare a 

îndeplinirii procedurii de achiziție publică, prin Hotărarea Consiliului Local Rovinari  a 

fost atribuit contractul de gestiune către SC Apă Canal Salubritate SRL, pe o perioadă de 

nedeterminată. 

Pe de altă parte orașul Rovinari, printr-o Hotărare a Consilului Local s-a asociat cu 

alte localități învecinate din județul Gorj, în vederea elaborării unui proiect cu finanțare 

externă, privind managementul deșeurilor urbane. Astfel, în prezent, în judetul Gorj se află 

în derulare proiectul „Sistem de Colectare Selectivă şi Valorificare a Deşeurilor cu centrul 

zonal în Oraşul Rovinari”, finanţat prin PHARE 2004 Coeziune Economică şi Socială. 

Durata de implementare a proiectului a proiectului: 2 ani,  între 29.11.2006 şi 29.11.2008. 

Prin acest proiect se vor achiziționa pubele necesare pentru dotarea gospodăriilor din cele 

patru comune învecinate oraşului Rovinari: Bâlteni, Drăguţeşti, Fărcăşeşti, Negomir, 

containere pentru colectarea separată a materialelor reciclabile la compactoare și 

autospeciale pentru transportarea deșeurilor, vor fi construite stații de sortare, transfer și 

compostare, urmând să fie închise și ultimele depozite neconforme. 

În acest moment SC Apă Canal şi Salubritate SRL desfășoară activități de colectare 

și transport deșeuri menajere, deșeurile colectate de la populația din Rovinari fiind 

transportate la Rampa Staţiei de Colectare Selectivă a Deşeurilor din Rovinari fără a realiza 

și selectarea acestora. Autoritățile locale din orașul Rovinari fac eforturi în ceea ce priveste 

aplicarea legislației privind protecția mediului, precum și oferirea unei educații ecologice 

tuturor locuitorilor orașului. 
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Sursele de deșeuri din Rovinari sunt: deșeuri menajere provenite de la populaţie şi 

agenţii economici, deșeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri, deșeuri menajere 

spitaliceşti.  

Cantitatea de deșeuri menajere colectate anual in perioada 2009-2013 – cca. 2500 

tone/an. 

Compoziţia deșeurilor menajere din orasul Rovinari:  
- material organic cu umiditate ridicată – 83,03 %. 
- hârtie 2,03 % 
- metale 0,06 % 
- sticlă 0,05 % 
- cenuşă 0 % 
- diverse alte reziduuri 12,5 % 
- plastic 2,33 %. 

 
2.8.3 Spațiile verzi 

Evoluția suprafeței spațiilor verzi pentru perioada 1993-2014 arată tendința de 

scădere acestea ajungând să în anul 2014 la dora 4 ha față de cele peste 30 ha cât aveau la 

începutul intervalului analizat (Fig. ) 

În prezent există doar două spații publice cu acces nelimitat reprezentate prin cele 

două parcuri existente pe raza orașului (Tab.28) 

Tabel nr. 44 - Repartiţia spaţiilor verzi 
Tipuri de spații verzi  
 
Spaţii verzi publice cu acces nelimitat 

Central Parck 
Eco Parc 

 
Spaţii verzi publice cu acces limitat 

Nu există 

 

 
Fig. 28 Evoluția suprafeței spațiilor verzi la nivelul orașului Rovinari în intervalul 1993-2014 

(Sursa : INS-Tempo Online) 
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2.8.4 Riscuri naturale şi tehnologice 

Riscuri naturale 

• Cutremur: Intensitate seismică 7 

• Inundaţii: pe cursuri de apă   

• Alunecări de teren: 60ha., 7,13% 

Riscuri tehnologice 

• Industriale. În zona Rovinari riscurile industriale sunt date în principal de 

exploatările miniere de carieră aparținând Complexului Energetic Rovinari și 

Societății Naționale a Lignitului Oltenia (SNLO) precum și activității de ardere a 

combustibililor fosili (în principal lignit) pentru producerea energiei electrice în 

cele 2 IMA aparținând CET Rovinari. 

• Amenajări hidrotehnice. Lucrări de regularizări și îndiguiri, aducțiuni apă 

potabilă,acumulare nepermenentă 

• Depozite de deseuri. Haldele de zgură și cenuşă de la SE ROVINARI (Cicani-

Beterega și Balta Uncheaşului) 

 
2.8.5   Situaţii de urgenţă 

Situaţia de urgenţă reprezinta un eveniment excepţional, cu caracter non militar, 

care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, 

valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt 

necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi 

managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate. 

În Rovinari funcţionează servicii de urgenţă voluntară: 
 

1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), organizat pe cele două 

activităţi principale: 

- informare publică şi prevenire; 
- intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor profesioniste 

specializate. 
Serviciile de deszăpezire - sunt asigurate de Apă Canal Salubritate, cu următoarele utilaje: 

       - tractoare - 2 

       - buldoexcavator - 1 

       - sărăriţă  

2. Politia locala  a orașului  Rovinari, cu urmatoarea structură conform organigramei  
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2.9 ADMINISTRAȚIA LOCALĂ 

 

Administraţia publică în orașul Rovinari este organizată şi funcţionează potrivit 

prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu 

hotărârile Consiliului Local. 

Administraţia publică din oraș se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor 

autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea 

problemelor locale de interes deosebit. 

Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al 

primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, 

care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând 

problemele curente ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în 

soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o 

reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii. 

În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. 

El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de 

buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea 

administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau 

juridice române sau străine, precum şi în justiţie.  

Consiliul Local al orașului Rovinari este compus din 17 consilieri locali pe perioada 

2012-2016, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile 

stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit 

legislației, numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabililește prin ordin al 

prefectului, în functie de populatia orasului, raportata de Institutul National de Statistica si 

Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in care se fac alegerile sau, dupa caz, la 

data de 1 iulie a anului care preceda alegerile. 

Aparatul de specialitate al Primariei orașului Rovinari cuprinde 97 de posturi, 

structurate pe departamente de specialitate, astfel: 

Aparatul de specialitate al Primăriei orașului Rovinari cuprinde 97 de posturi, 

structurate pe departamente de specialitate, astfel: 

- Demnitari   -  2 
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- Funcții publice - 85  (din care 11  funcţii publice de conducere şi 74 funcții 

publice de execuție) 

- Contractuali - 101 (1 de conducere şi 100 de execuţie)  

Din totatul de 188 de posturi, 163 sunt ocupate,  iar 25 sunt declarate vacante.  

În subordinea Primarului funcționează următoarele servicii și direcții: 

 -Serviciul Protecţie Civilă, Situaţii de Urgenţă; 

 -Serviciul Public de Poliţie Locală; 

 -Compartiment Audit Intern; 

 -Compartiment Cabinet Primar; 

 -Administrator Public (Direcţia Economică, Direcţia Administrare Patrimoniu, 

Birou Investiţii, Servicii Curente, Protecţia Muncii); 

 -Viceprimar oraş (Arhitect Şef, Birou Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

Compartiment Autorizări, Compartiment Dispecerat); 

În subordinea Secretarului orașului funcționează: 

 Compartiment Juridic; 

 -Compartiment Fond Funciar, Registru Agricol; 

 -Compartiment Centru de Informare a Cetăţeanului, Registratură, Transparenţă 

Decizională. 

În subordinea Consiliului Local funcționează: 

-Serviciul Public de Asistenţă Socială; 

-Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.
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ORGANIGRAMA PRIMARIEI ORAȘULUI 
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2.10 INDICATORII PRIVIND INVESTIŢIILE PUBLICE 
 

Indicatori ai cheltuielilor operationale sau care reflecta rigiditatea acestora (RCO) 
 

Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 
RCO1 Cheltuieli totale de personal 9104200 7545500 7977054 9006194 10585454 
RCO1a Cheltuieli totale de personal pe locuitor 681,50 563,31 596,55 675,36 764,57 
RCO1b Ponderea cheltuielilor totale de personal in cheltuielile operationale 49,29 46,20 40,93 42,87 47,22 
RCO2 Cheltuieli de personal autonome (fara invatamant)  3986006 3212991 3322499 3624061 3953624 
RCO2a Cheltuieli de personal autonome (fara invatamant) pe locuitor 298,38 239,86 248,47 271,79 285,56 
RCO2b Ponderea cheltuielilor de personal autonome (fara invatamant) in 
cheltuielile operationale 

21,58 19,67 17,50 17,25 17,64 

RCO3  Cheltuieli de personal, cu subventii pentru acoperirea diferentelor de 
pret si tarif si cu asistenta sociala  

708135 592287 657674 746029 844408 

RCO3a Cheltuieli de personal, cu subventii pentru acoperirea diferentelor de 
pret si tarif si cu asistenta sociala pe locuitor 

53,01 44,22 49,18 55,95 60,99 

RCO3b Ponderea cheltuielilor de personal, cu subventii pentru acoperirea 
diferentelor de pret si tarif si cu asistenta sociala in total cheltuieli 
operationale 

3,83 3,63 3,37 3,55 3,77 

RCO4 Cheltuieli operationale 18469545 16331388 13487431 21007377 22417628 
RCO4a Cheltuieli operationale pe locuitor 1382,55 1219,22 1457,33 1575,47 1619,18 
RCO4b Ponderea cheltuielilor operationale in total cheltuieli 78,16 71,08 76,87 90,48 91,99 
 
Indicatori privind evaluarea veniturilor: 

Indicatori ai veniturilor sau care reflecta capacitatea de a genera venituri (CGV) 
 

Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 
CGV1 Venituri din impozitul pe proprietate  2698996 3510837 2781538 2264973 2628672,98 
CGV1a  Venituri din impozitul pe proprietate pe locuitor 202,04 262,10 208,01 169,86 189,86 
CGV1b  Ponderea veniturilor din impozitul pe proprietate in total 11,40 15,27 10,97 9,75 10,7 
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venituri 
CGV2 Venituri proprii fiscale  16719904 17071432 16680911 14771645 14770607 
CGV2a  Venituri proprii fiscale pe locuitor 1251,58 1274,46 1247,45 1107,82 1066,85 
CGV2b  Ponderea de venituri proprii fiscale in total venituri 70,65 74,27 65,76 63,60 60,16 
CGV3 Veniturile curente proprii (fiscale si nefiscale)  17438747 17804071 17527411 15752572 15878856 
CGV3a  Venituri curente proprii (fiscale si nefiscale ) pe locuitor 1305,39 1329,16 1310,75 1181,38 1146,90 
CGV3b  Ponderea veniturilor curente proprii (fiscale si nefiscale) in 
totalul veniturilor 

73,69 77,41 69,10 67,82 64,67 

CGV4  Venituri curente totale (autonome) 23375405 22722384 24210379 23126077 24479006 
CGV4a Venituri curente totale (autonome) pe locuitor 1749,79 1696,33 1810,53 1734,37 1768,08 
CGV4b  Ponderea veniturilor curente totale (autonome) in total venituri 98,77 98,80 95,44 99,57 99,70 
CGV5 Venituri operationale  17556030 16981207 18606803 16886799 17990748 
CGV5a  Venituri operationale pe locuitor 1314,17 1267,72 1391,47 1226 1299 
CGV5b  Ponderea veniturilor operationale in total venituri 74,18 73,83 73,36 72,71 73,27 
CGV6    Venituri pentru investitii 6110000 6018002 6758137 6338584 6561955 
CGV6a  Venituri pentru investitii pe locuitor  449,27 505,39 475,37 473,96 
CGV6b  Ponderea veniturilor pentru investitii in total venituri 25,82 26,17 26,64 27,29 26,73 
CGV7 Total venituri pe locuitor 1771,54 1716,99 1896,87 1741,82 1773,40 
      
CGV8    Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale 
 
Gradul de colectare a veniturilor dintr-un anumit impozit - raportul 
dintre incasarile efective dintr-un impozit anume si totalitatea 
obligatiilor de plata ale contribuabililor aferente acelui impozit. 
Gc = Incasari/Debit 
Gradul de colectare a tuturor impozitele locale - media ponderata a 
gradelor de colectare ale diferitelor impozite in raport cu incasarile din 
aceste impozite: 
       Gca = Σ(Gcj*Ij)/ΣIj 

61,58 58,96 50,34 48,52 47,48 
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CGV9 Nivelul fiscalitatii locale 
Nivelul fiscalitatii pentru un anumit impozit - raportul dintre nivelul 
efectiv (procent sau suma absoluta) si nivelul maxim permis de lege 
pentru anul respectiv: 
         Nf = Nef/Nmax 
Nivelul fiscalitatii agregate (pentru toate impozitele locale) - media 
ponderata a nivelurilor fiscalitatii pentru impozitele locale in raport cu 
incasarile din respectivele impozite. 
        Nfa = Σ(Nfj*Ij)/ΣIj 

100 100 81,62 80,65 100 

 
 

INDICATORI PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE FINANTATE PRIN PROIECTE 

NR 
ctr 

Proiect - nume Nume finantator Obiectiv general Rezultate Valoare 
totala 

Contributie 
proprie 

Finantare 
nerambursabila/ 
rambursabila 

1. Reabilitarea, 
modernizare si 
echipare 
Ambulatoriului de 
specialitate al 
Spitalului Orasenesc 
Rovinari 
 

POR 2007-2013 
/Axa prioritara 
3/Domeniul Major 
de de intervenţie 
3.1. 
 

Cresterea accesibilităţii pacienţilor la 
serviciile pacienţilor din oraşul Rovinari 
cât şi din comunele limitrofe Bîlteni, 
Fărcăşeşti, Urdari, Negomir, Plopşoru 
ducînd la îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii serviciilor de asistenţă 
medicală pentru asigurarea unui acces 
egal al cetăţenilor la serviciile de 
sănătate. 

 4.779.897,08 75.463,05 4.704.434,03 

2 Infiintare Eco-Parc 
oras Rovinari 

Administratia 
Fondului de Mediu 

Creşterea spaţiilor privind 
relaxarea, destinderea şi recrerea 
locuitorilor, dar şi a pacienţilor internaţi 
în Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” Rovinari 

 1.106.630,90 162.136,32 944.494,58 
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Cap. III ANALIZA SWOT 
 

PRINCIPALELE ATUURI ŞI PROVOCĂRI ALE TERITORIULUI ORAŞULUI ROVINARI 
 

SWOT 
 

PUNCTE 
FORTE 

 
PUNCTE 
SLABE 

 
OPORTUNITĂŢI 

 
AMENINŢĂRI/RISCURI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEZVOLTARE 
TERITORIALĂ 

- importante 
depozite de 
cărbune energetic, 
a căror exploatare 
este facilă; 
- forme de relief 
prielnice 
dezvoltării; 
- suprafaţă mare (17 
ha) destinată spaţiilor 
verzi, pentru sport şi 
agrement; 
- amplasarea oraşului 
într-o zonă lipsită de 
constrângeri de relief 
sau riscuri naturale 
însemnate; 
- evitarea pericolului 
de alunecări de teren 
prin plantarea de 
salcâmi pe 
suprafeţele holdelor 
de steril; 
- o parte din zonele 
eliberate 
de sarcinile 

- modificarea reliefului 
şi degradarea solului, 
datorită exploatărilor 
miniere, respectiv a 
depozitării de deşeuri; 
- echilibru ecologic 
precar, respectiv poluare 
atmosferică, a solului şi 
a apei (ploi acide, 
elemente radioactive, etc.); 
- poluare sonoră ridicată 
datorită traficului şi 
industriei; 
- cea mai mare suprafaţă a 
teritoriului administrativ îl 
ocupă exploatările miniere, 
densitatea spaţiului intravilan 
fiind foarte mare; 
- management defectuos al 
deşeurilor şi cantitate mare 
de deşeuri industriale; 
- lipsa patrimoniului 
cultural valoros şi a 
obiectivelor 
turistice. 

- existenţa lacului de acumulare 
Ceauru şi posibilitatea exploatării 
acestuia pentru activităţi piscicole, 
de agrement, etc.; 
- reîmpădurirea unor zone foste 
miniere; 
- existenta cercetărilor asupra 
caracteristicilor zăcământului de 
cărbune 
până la nivelul stratului V; 
- distanţa redusă faţă de reşedinţa 
de judeţ - oraşul Târgu Jiu, fiind în 
zona de 
influenţă a acesteia; 
- importanţa oraşului în sistemul 
urban al judeţului Gorj; 
- programe de modernizare şi 
retehnologizare implementate 
pentru reducerea pulberilor 
sedimentare şi a 
pulberilor în suspensie; 
- existenţa unor spaţii publice 
nefolosite; 
- dezvoltarea unui sistem judeţean 
integrat al managementului 
deşeurilor. 

- resursa cea mai importantă a 
oraşului (cărbunele) este 
neregenerabilă; 
- risc de inundaţii în localitatea 
Vîrţ; 
- încadrarea de către Comisia 
Europeană în zona critică sub 
aspectul poluării solului. 
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tehnologice au fost 
împădurite; 
- apropierea de 
reşedinţa 
judeţului. 

 
 
 
 
 
 
 

INFRASTRUCTU
RĂ 

- căi de comunicaţie 
importante care 
traversează oraşul: 
E79 şi calea ferată 
electrificată; 
- starea reţelei 
stradale este 
satisfăcătoare; 
- echipare tehnico-
edilitară 
bună; 
- căi de 
comunicaţie bine 
dezvoltate; 
- energie termică şi 
electrică 
asigurată din resurse 
locale; 
- existenţa unui sistem 
eficient de 
monitorizare stradală; 
- existenţa unui sistem 
eficient 
de iluminat public; 

- lipsa spaţiilor plantate 
amenajate (min. 12 ha); 
- echipament 
insuficient pentru 
rezolvarea 
problemelor de 
salubritate ale 
oraşului; 
- deficienţe ale serviciilor 
medicale; 
- migraţia forţei de muncă din 
spitalele orăşeneşti; 
- aspect vizual 
degradant al oraşului 
(marea majoritate 
blocuri neîntreţinute); 
- stare de degradare a 
instituţiilor socio-culturale; 
- lipsa dotărilor adecvate 
pentru activităţile de 
salubrizare ale oraşului; 
- necesităţi de modernizare a 
sediilor unor instituţii 
şi servicii publice; 
- necesitatea modernizării 
instituţiilor de învăţământ şi 
reorientarea profilului 
educaţional al 
acestora. 

- importanţa naţională a DN66 
(E79), care face parte din reţeaua de 
drumuri expres, respectiv europeană, 
prin legătura rutieră Ungaria - 
România - Bulgaria; 
- prioritatea dezvoltării reţelei 
feroviare în cadrul PATN; 
- reamenajarea staţiei CFR 
Rovinari şi transformarea acesteia 
în punct de trafic pentru călători; 
- trecerea sub administraţia publică 
locală a Casei de Cultură a 
Sindicatelor şi reabilitarea acesteia. 
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INFRA- 
STRUCTURĂ 

- realizarea (în 
curs) a platformei 
orăşeneşti de 
depozitare a deşeurilor; 
- existenţa locurilor 
modernizate de 
agrement, 
întâlnire şi schimb: 
ştrand, stadion, baze 
sportive, parcuri de 
joacă, etc. 
- existenţa unei centuri de 
ocolire a oraşului 
destinată 
traficului greu; 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIO- 
DEMOGRAFIE 

- ponderea ridicată a 
populaţiei tinere, 
respectiv spor natural 
pozitiv; 
- sold migratoriu negativ; 
- numărul populaţiei 
active este majoritar 
celui inactive; 
- rata de ocupare 
superioară 
celei judeţene; 
- confortul financiar al 
populaţiei ocupate în 
industria 
extractivă (nivel ridicat 
de 
trai); 
- practicarea unei 
palete largi de sporturi; 

- evoluţie puternic ascendentă 
a populaţiei oraşului în ultimii 
ani; 
- nivel ridicat al mortalităţii 
infantile; 
- confort precar al locuirii; 
- densitate foarte mare a locuirii 
spaţiului intravilan; 
- efecte grave ale poluării 
asupra sănătăţii populaţiei 
locale manifestate prin 
acţiunea directă 
asupra aparatului respirator; 
- lipsa omogenităţii culturale şi 
etnice; 
- lipsa profilurilor 
educaţionale non-industriale 
pentru susţinerea dezvoltării 
economice alternative a 

- nivelul incipient a unor forme de 
dezvoltare comunitară (activităţi în 
comun sau în folosul comunităţii); 
- promovarea Clubului Spotiv 
„Jiu Rovinari” în competiţii 
regionale si naţionale, 
determinând creşterea 
notorietăţii localităţii; 
- existenţa fondurilor structurale 
destinate reconversiei profesionale 
şi susţinerii 
mediului asociativ, inclusiv 
antreprenoriat. 

- asigurarea unui număr important 
de locuri de muncă de către 
sectorul minier pe termen lung, în 
raport cu resursele epuizabile. 
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- sprijin public direct 
acordat problemelor 
sociale 
- existenţa sistemului 
centralizat de 
supraveghere video a 
oraşului. 

oraşului; 
- grad mare de dependenţă al 
persoanelor cu nevoi 
speciale faţă de populaţia 
ocupată şi resursele 
publice; 
- nivel scăzut al educaţiei 
populaţiei; 
- interesul scăzut al populaţiei 
pentru cultură; 

 
 
 
 
 
 

DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ 

- important sector 
primar- extractiv; 
- important sector 
productiv 
(1/2 din producţia 
totală a judeţului) 
pentru celelalte 
domenii ale economiei 
naţionale; 
- repunerea în circuitul 
agricol a unor foste 
zone miniere 
(viticultură, 
pomicultură); 
- forţă de muncă bine 
calificată 
disponibilă la costuri 
reduse; 
- piaţă agro-alimentară  

- diminuarea suprafeţelor 
cultivate şi a rentabilităţii 
agricole; 
- suprafeţe agricole poluate ce 
determină creşteri anormale 
ale plantelor, poluarea 
culturilor produse 
în aer liber şi implicit a hranei 
populaţiei locale; 
- soiuri de viţă de vie 
neomologate; 
- sector terţiar slab dezvoltat; 
- slaba educaţie antreprenorială; 
- lipsa obiectivelor de interes 
turistic naţional sau 
internaţional. 

- experienţa exploatării 
carbonifere de suprafaţă; 
- continuarea extinderii obiectivelor 
miniere; 
- investiţii viitoare străine în 
sistemul energetic; 
- suprafeţele restrânse de teren 
agricol se pretează cel mai bine 
legumiculturii, pomiculturii şi viţei 
de vie; 
- existenţa cadrului de 
dezvoltare a industriei 
materialelor de construcţii; 
- dezvoltarea turismului de 
afaceri şi de tranzit; 

- lipsa sustenabilităţii economice, 
prin dezvoltarea forţată a oraşului 
datorită natura activităţilor impuse 
de exploatarea minieră; 
- necesităţile de dezvoltare ale 
sectorului extractiv implică 
costuri sociale (strămutări ale 
populaţiei, etc.); 
- migraţia masivă a forţei de 
muncă. 

 
 

DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ 

standarde europene; 
- deservire comercială 
bună; 
- paletă diversă a 
prestărilor de servicii; 

 - parteneriatul în vederea 
constituirii unei direcţii strategice 
de dezvoltare a 
activităţilor 
economice; 
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- preţul relativ scăzut al 
terenurilor agricole. 

- îngrădirea dezvoltării industriale 
datorită noilor norme şi priorităţi 
europene privind mediul. 

 
 
 
 
 
 

MANAGEMENT 
URBAN 

- pregătire 
superioară a 
personalului 
Primăriei; 
- existenţa SC Apă Canal 
şi Salubritate SRL pentru 
rezolvarea serviciilor 
publice locale; 
- eficienţa din primul 
mandat a 
autorităţii locale; 
- Primăria dispune de un 
buget local mare; 
- transparenţa 
programelor de 
dezvoltare socio-
economică a localităţii. 

- lipsa facilităţilor oferite 
investitorilor de către 
administraţia publică 
locală; 
- lipsa unui plan integrat de 
acţiuni de reabilitare şi 
modernizare a reţelelor de 
utilităţi; 
- amenajarea improprie în 
spaţii neadecvate a unor 
instituţii de interes public; 
- lipsa formării continue a 
funcţionarilor publici. 

- încheierea unui parteneriat cu 
oraşul înfrăţit Turek (Polonia) 
pe 5 direcţii strategice de 
dezvoltare; 
- interesul şi disponibilitatea 
autorităţilor publice locale pentru 
dezvoltarea parteneriatului 
public-privat. 

 
- lipsa continuităţii activităţii 
instituţionale datorită expirării 
mandatelor administraţiilor publice. 

SWOT 
 

PUNCTE FORTE 

 
PUNCTE 
SLABE 

 
OPORTUNITĂŢI 

 
AMENINŢĂRI/RISCURI 
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Cap.VI. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA LA NIVELUL LOCALITATII ROVINARI 

NR
. 

CR
T 

DOMENIU 
DE 

INTERVEN
TIE 

OBIECTIV 
STRATEGI

C 

OBIECTIVE 
STRATEGIC

E/ 
OPERATION

ALE 

PLAN DE 
ACTIUNE PROIECTE PROPUSE 

INSTITUTIA 
RESPONSAB

ILA 

SUMA 
ESTIMA

TA 

SURSA DE 
FINANTAR

E 
POTENŢIA

LĂ 

TERME
N 

ESTIM
AT 

1 
Dezvoltare 

urbana 
integrata 

Imbunatătire
a mediului 
urban si 
conservarea, 
protectia si 
valorificarea 
durabila a 
patrimoniului 
cultural 

Realizarea de 
actiuni 
destinate 
imbunatatirii 
mediului urban, 
revitalizarii 
oraselor, 
regenerarii si 
decontaminarii 
terenurilor 
industriale 
dezafectate, 
reducerii 
poluarii aerului 
si promovarii 
masurilor de 
reducere a 
zgomotului 

Reconversia 
si 
refunctionaliz
area 
terenurilor si 
suprafetelor 
degradate, 
vacante sau 
neutilizate 

- Creare piste de biciclete 
- Modernizare Parc Central 
- Proiect integrat: amenajare canal 
Rosia Prundurel si zona blocurilor D, 
prin amenajare spatii verzi, crearea de 
facilitati pentru recreere pe terenuri 
amenajate (zone speciale pentru sport 
destinate persoanelor cu 
dizabilitati,etc) 

U.A.T. Rovinari   - Fonduri 
europene 
POR 2014-
2020 
- Fonduri 
guvernament
ale; 
-Buget Local 

2016-
2020 
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Imbunatatire
a 
calitatii 
mediului prin 
reducerea 
consumului 
de 
energie 
utilizata in 
cladiri, 
eficientizare 
energetica 
prin 
stimularea 
utilizarii 
materialelor 
izolatoare 
fabricate 
din surse 
regenerabile 
si fara 
Compusi 
Organici 

Eficienta 
energetica 
pentru 
institutiile 
publice pein 
finantare 
nerambursabila 
din fondul de 
mediu 

Efectuarea de 
lucrari 
destinate 
eficientei 
energetice 
prin 
finantarea 
nerambursabil
a din Fondul 
pentru 
mediu 

Unitati si institutii de invatamant, Unitati 
medicosanitare 
si spitale, Centre maternale, Camine 
pentru persoane varstnice, Centre 
reabilitare, 
Cantine sociale, Adaposturi de noapte, 
Centre de 
plasament ale copilului 

U.A.T. Rovinari   - Fonduri 
europene  
- Fonduri 
guvernament
ale: fondul de 
mediu 
-Buget Local 

2016-
2020 

Dotarea 
corespunzato
are a 
Serviciului 
Voluntar 
pentru 
Situatii de 
Urgenta 

Achizitionarea 
unei masini 
autospeciale 
pentru 
Serviciului 
Voluntar pentru 
Situatii de 
Urgenta  

Achizitionarea 
unei masini 
autospeciale 
pentru 
Serviciului 
Voluntar 
pentru Situatii 
de Urgenta  

Achizitionarea unei masini autospeciale 
pentru Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta  

U.A.T. Rovinari   - Fonduri 
europene; 
- Fonduri 
guvernament
ale; 
-Buget Local 

2016-
2020 

Siguranta 
cetatenilor si 
a traficului la 
nivelul 
orasului 

Implementarea 
de sisteme 
video in scopul 
cresterii 
sigurantei 
cetatenilorsi a 
traficului 

Implementare
a de sisteme 
video in 
scopul 
cresterii 
sigurantei 
cetatenilorsi a 
traficului 

Introducerea/ dezvoltarea unui sistem 
de monitorizare video performant  

U.A.T. Rovinari 

  

- Fonduri 
europene 
POR 2014-
2020 
- Fonduri 
guvernament
ale; 
-Buget Local 

2016-
2020 
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Sprijinirea 
eficientei 
energetice, a 
gestionarii 
inteligente a 
energiei si a 
utilizarii 
energiei din 
surse 
regenerabile 
in 
infrastructuril
e publice, 
inclusiv in 
cladirile 
publice si in 
sectorul 
locuintelor 

Actiuni pentru 
masurile de 
crestere a 
eficientei 
energetice a 
cladirilor din 
orasul Rovinari 

Reabilitarea 
termica a 
cladirilor din 
orasul 
Rovinari: 
- rezidentiale 
- publice 

Reabilitarea termica a cladirilor din 
orasul Rovinari: 
- rezidentiale 
- publice 

U.A.T. Rovinari 

  

- Fonduri 
europene 
POR 2014-
2020 
- Fonduri 
guvernament
ale; 
-Buget Local 

2016-
2020 

Eficientizarea 
Iluminatului 
Public  

Eficientizarea 
Iluminatului 
Public  

- Inlocuirea sistemelor de iluminat 
public cu incandescenta cu iluminat 
prin utilizarea unor lampi cu eficienta 
energetica ridicata, durata mare de 
viata si asigurarea confortului 
corespunzator inclusiv prin reabilitarea 
instalatiilor electrice: stalpi, retele, etc 
- Achizitionarea/ instalarea de sisteme 
de telegestiune a iluminatului public; 

U.A.T. Rovinari 

  

- Fonduri 
europene 
POR 2014-
2020 
- Fonduri 
guvernament
ale; 
-Buget Local 

2016-
2020 
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Conservarea, 
protejarea, 
promovarea 
și 
dezvoltarea 
patrimoniului 
natural și 
cultural  

Impulsionarea 
dezvoltării 
locale prin 
conservarea, 
protejarea și 
valorificarea 
patrimoniului 
cultural și a 
identității 
culturale; 

Impulsionarea 
dezvoltării 
locale prin 
conservarea, 
protejarea și 
valorificarea 
patrimoniului 
cultural și a 
identității 
culturale; 

Restaurarea, consolidarea, protecţia şi 
conservarea monumentelor istorice; 
•Restaurarea, protecţia, conservarea şi 
realizarea picturilor interioare, 
frescelor, picturilor murale exterioare; 
•Restaurarea şi remodelarea plasticii 
faţadelor; 
•Dotări interioare (instalaţii, 
echipamente şi dotări pentru 
asigurarea condiţiilor de climatizare, 
siguranţă la foc, antiefracţie); 
•Dotări pentru expunerea şi protecţia 
patrimoniului cultural mobil şi imobil; 
•Activități de marketing și promovare 
turistică a obiectivului restaurat, 
inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul 
proiectului. 
- Biserica sfantul Ioan Botezatorul: 
Monument istoric. anul 1848 

U.A.T. Rovinari/ 
Unitatile de cult 

  

- Fonduri 
europene 
POR 2014-
2020 

2016-
2020 
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Investiţiile în 
infrastructuril
e sanitare şi 
sociale care 
contribuie la 
dezvoltarea 
la nivel 
naţional, 
regional şi 
local, 
reducând 
inegalităţile 
în ceea ce 
priveşte 
starea de 
sănătate şi 
promovând 
incluziunea 
socială prin 
îmbunătăţire
a accesului 
la serviciile  
sociale, 
culturale și 
de recreare, 
precum și 
trecerea de 
la serviciile 
instituționale 
la serviciile 
prestate de 
colectivitățile 
locale 

Creşterea 
accesibilităţii 
serviciilor de 
sănătate, , 
comunitare  și a 
celor de nivel 
secundar, în 
special pentru 
zonele sărace 
și izolate 
Îmbunătățirea 
calității şi a  
eficienței 
îngrijirii 
spitalicești de 
urgență 
 
Creşterea 
gradului de 
acoperire cu 
servicii sociale 

  

•construcția/reabilitarea/modernizarea/
extinderea dotarea centrelor 
comunitare integrate socio-medicale 
• reabilitarea/ modernizarea/ dotarea 
infrastructurii de unităţi de primiri 
urgenţe  

U.A.T. Rovinari/ 
Spitalul Sf. 

Stefan Rovinari 

  

- Fonduri 
europene 
POR 2014-
2020 

2016-
2020 
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Investițiile în 
educație și 
formare, 
inclusiv în 
formare 
profesională 
pentru 
dobândirea 
de 
competențe 
și învățare pe 
tot parcursul 
vieții prin 
dezvoltarea 
infrastructuril
or de 
educație și 
formare  

Creșterea 
gradului de 
participare la 
nivelul educaţiei 
timpurii şi 
învăţământului 
obligatoriu, în 
special pentru 
copii cu risc 
crescut de 
părăsire 
timpurie a 
sistemului  

  

- construcția/ reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii pentru educația timpurie  
- educaţionale antepreșcolare și 
preșcolară (creșe și grădinițe)  
- construcția/ reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru 
învățământul general obligatoriu (școli I 
- VIII) 

U.A.T. Rovinari 

  

- Fonduri 
europene 
POR 2014-
2020 

2016-
2020 

      

Construire Cresa U.A.T. Rovinari 

  

- Fonduri 
europene 
POR 2014-
2020 
- POCU 

2016-
2020 

      

Reabilitarea baza sportiva (teren 
multifunctional) din incinta Colegiului 
Gheorghe Taterescu  

U.A.T. Rovinari 

  

- Fonduri 
europene 
POR 2014-
2020 
- Fonduri 
guvernament
ale; 
-Buget Local 

2016-
2020 

      

Crearea de centre pentru persoane 
vârstnice 

U.A.T. Rovinari/ 
ONG 

  

- Fonduri 
europene 
POR 2014-
2020 
- Fonduri 
guvernament
ale; 
-Buget Local 
(parteneriat 
public privat) 

2016-
2020 

 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul 
autorităților administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului 
Rovinari 
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Continuare proiect stadion central 
(tribune/vestiare) 

U.A.T. Rovinari 

  

- Fonduri 
guvernament
ale (CNI); 
-Buget Local 
(parteneriat 
public privat) 

2016-
2020 

      

Construirea de noi locuinte tip ANL (36 
unitati locative) pe structura unui bloc 
existent 

U.A.T. Rovinari 

  

- Fonduri 
guvernament
ale; 
-Buget Local 

2016-
2020 

      

Amenajare terenuri tenis de camp cu 
zgura/ covor sintetic 

U.A.T. Rovinari 

  

- Fonduri 
guvernament
ale; 
-Buget Local 

2016-
2020 

      

Reabilitarea/ modernizarea si dotarea 
Clubului elevilor 

U.A.T. Rovinari 

  

- Fonduri 
guvernament
ale; 
-Buget Local 

2016-
2020 

      

Reabilitarea/ modernizarea si dotarea 
Clubului varstnicilor 

U.A.T. Rovinari 

  

- Fonduri 
guvernament
ale; 
-Buget Local 

2016-
2020 

      

Reabilitare sala/sali de cinema/ 
evenimente culturale in incinta Casei 
de Cultura  

U.A.T. Rovinari 

  

- Fonduri 
guvernament
ale; 
-Buget Local 

2016-
2020 

 

 

 
 
 Jr. Popescu Aurora 

Comp. A.P.F.E. 
Strinu Gabriel 

Negreanu Gheorghe 
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