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I. Cuvânt introductiv 
 

1. Mesaj din partea PRIMARULUI 
 
MESAJ 
Adresat participanţilor la dezbaterea publică a strategiei  
de dezvoltare durabilă a oraşului pe perioada 2007 – 2013 
 
 
 Stimaţi participanţi 
 Doamnelor şi domnilor invitaţi 
 
 Odată cu aderarea României la Uniunea europeană pe lângă multiplele avantaje 
şi o gamă largă de responsabilităţi trebuie să respectăm regulile şi principiile europene 
care nu pot duce automat la dezvoltarea socială şi economică a localităţii noastre. 
Plecând de la Planul Naţional Unic de Dezvoltare a României, Consiliul local, 
administraţia publică locală şi-a propus realizarea propriei Strategii de dezvoltare 
durabilă a localităţii. 
 Prima acţiune a constat în constituirea unui Comitet local pentru Dezvoltare 
socio-economică a localităţii, format din consilieri locali, directori de instituţii, lideri de 
opinie, reprezentanţi ai ONG-urilor, tineretului şi elevilor, care, împreună cu 
funcţionari publici de specialitate şi consultanţi ai Agenţiei Naţionale de dezvoltare a 
zonelor miniere, timp de mai multe luni de zile, au lucrat pentru găsirea şi stabilirea 
direcţiilor strategice de dezvoltare precum şi identificarea priorităţilor şi realizarea 
acestora prin obiective bine stabilite. 
 Ne aflăm astăzi în faţa dumneavoastră pentru a prezenta acest amplu program de 
dezvoltare, care să reprezinte principalul document care va sta la baza întregii activităţi 
economico-sociale a Administraţiei publice locale precum şi a Consiliului local, 
document ce va jalona şi prioritiza investiţiile în infrastructură, mediu, dezvoltarea 
economică şi turism, servicii sociale, educaţie, cultură, sport, culte, precum şi în 
dezvoltarea spiritului civic şi a strategiei de promovare a comunităţii. 
 În continuare vă rog să-mi permiteţi să prezint câteva din principiile de 
planificare durabilă la nivel local: 

• dezvoltarea durabilă se realizează pentru cetăţeni şi cu participarea 
cetăţenilor; 

• dezvoltarea durabilă are la bază o viziune de scurtă, medie sau lungă 
durată, fiind produsul procesului de consultare a grupurilor comunităţii; 

• planificarea durabilă integrează priorităţile de mediu economice şi sociale 
ale comunităţii; 

• planificarea durabilă trebuie să fie încadrată în procesul bugetar, pentru a 
asigura acoperirea financiară a strategiilor elaborate; 
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• priorităţile de dezvoltare durabilă sunt identificate în baza unei analize 
multilaterale a situaţiei existente, prognozând riscurile posibile examinând 
interdependenţile între provocările locale, naţionale şi globale                                  

• o strategie de dezvoltare durabilă se elaborează în baza programelor şi 
politicilor de dezvoltare existente, încurajând convergenţa, 
complementaritatea şi coerenţa între diferite politici existente 

• participarea largă a comunităţii ajută la lansarea unor idei, probleme care 
trebuie abordate, la identificarea capacităţilor necesare pentru realizarea 
propunerilor prezentate la dezvoltarea unui consens necesar pentru 
realizarea acţiunilor prioritare 

• strategiile locale de dezvoltare durabilă se fundamentează pe capacitatea şi 
resursele locale, căci multe din strategiile existente au eşuat nefiind 
implementate din cauza lipsei capacităţii şi a aptitudinilor necesare pentru 
realizarea lor eficientă. 

 
Doamnelor şi domnilor 
Stimaţi invitaţi 
 
Comunitatea noastră, Consiliul local, Administraţia publică locală consideră că 

această strategie, care va fi monitorizată anual, sau ori de câte ori este nevoie va sta la 
baza obţinerii de finanţări europene pentru proiectele ce se pregătesc în toate cele opt 
direcţii strategice de dezvoltare socio-economică, identificate de Comitetul local de 
dezvoltare socială şi economică. 

De asemenea, odată adoptată de Consiliul local, strategia se va regăsi şi în 
strategia de dezvoltare durabilă a microregiunii Valea Jiului, la care lucrăm toate cele 
şase comunităţi, împreună cu specialişti ai Agenţiei de dezvoltare regională Vest, ai 
cărei membrii suntem. 

Consiliul local, Administraţia publică locală au un mare proiect de realizat, şi 
anume dezvoltarea economică a localităţii pentru a avea resursele financiare necesare 
coparticipării noastre la transpunerea în fapte a acestei strategii. 

În încheiere doresc să mulţumesc în mod deosebit Comitetului local pentru 
dezvoltare socio-economică a comunităţii noastre precum şi reprezentanţilor 
instituţiilor cu care am colaborat la elaborarea acestei strategii şi să vă asigur că voi 
face tot ceea ce depinde de mine în calitate de primar pentru a atrage cât mai multe 
fonduri în vederea transpunerii în fapte a câtor mai multe proiecte cuprinse în această 
strategie. 

 
 

PRIMAR 
ILIE  BOTGROS 
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     2. Scurta prezentare a Strategiei Oraşului Aninoasa  
 
 2.1. Cadru general 
 
 Proiectul “Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului Aninoasa”,este un 
proiect câştigat şi implementat de SC C&C BUSINESS PROJECTS PETROŞANI 
împreună cu echipa de lucru a Administraţiei Locale a oraşului Aninoasa. 

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, pe lângă multiple avantaje 
şi o gamă largă de responsabilităţi trebuie să se respecte regulile si principiile 
europene, lucru care nu este întotdeauna uşor. De asemenea, calitatea de membru cu 
drepturi depline nu conferă automat şi certitudinea unei dezvoltari sociale şi 
economice. Responsabilitatea acestei dezvoltări o avem noi prin strategiile, 
programele şi proiectele pe care va trebui sa le implementăm corect şi cu rezultate 
clare cuantificabile în indicatorii macroeconomici.  
 Pentru atingerea obiectivelor asumate prin negocierile de aderare, România 
trebuie să implementeze o politică regională descentralizată, în care rolul major îl  au 
autorităţile regionale şi locale. Aceste autorităţi trebuie să foloseasca noile 
oportunităţi şi fonduri penrtu a dezvolta zona pe care o gestionează. 
  

2.2. Loc de desfăşurare 
  
 Locul de desfăşurare al proiectului este: oraşul Aninoasa, regiunea: Valea 
Jiului, judeţul Hunedoara. 
  
 2.3. Obiective principale 

Strategia de Dezvoltare a oraşului Aninoasa şi a Văii Jiului va avea rolul de a 
orienta dezvoltarea regiunii în perioada 2007 - 2013 şi de a fundamenta accesul Văii 
Jiului la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene. De asemenea, 
priorităţile prevăzute în această strategie sunt compatibile cu domeniile de intervenţie 
stabilite în cadrul Programului Operaţional Regional şi a Programelor Operaţionale 
Sectoriale: Creşterea Competitivităţii Economice, Infrastructura de Transport, 
Infrastructura de Mediu, Dezvoltarea Resurselor Umane, Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative. 
 
 2.4. Beneficiari directi 
 

- Administraţia publică locală a oraşului Aninoasa; 
- Parteneri locali şi instituţii ale oraşului Aninoasa; 
- Locuitorii oraşului Aninoasa 
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PARTEA I 
 
ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A ORAŞULUI ANINOASA  
 
 
II. Prezentarea microregiunii Valea Jiului şi a poziţiei geografice 
 

1. Delimitarea clară a teritoriului  
 

Aşezată de-a lungul lanţului munţilor Carpaţi, Valea Jiului este poarta spre 

Parcul Naţional Retezat şi a altor destinaţii carpatice, fiind  înconjurată de munţii 

din grupa Parâng şi grupa Retezat. Cel mai important râu care străbate 

microregiunea Valea Jiului este râul Jiu, având ca afluenţi Jiul de Vest şi Jiul de 

Est, pe firul cărora se află situate localităţile componente ale microregiunii.  

 Accesul în depresiune se face: 

- din sud prin Defileul Jiului dinspre Târgu Jiu,  

- din nord pe drumul naţional DN 66 dinspre Simeria,  

- în perspectivă din vest prin Cheile Buţii dinspre Herculane, 

- din est pe drumul naţional DN 7A dinspre Obârşia Lotrului.  

Microregiunea are o formă triunghiulară orientată spre VSV- ENE şi o 

lungime de aproximativ 60 km, între localităţile Cimpa-Răscoala la est şi Câmpul 

lui Neag la vest. Lăţimea scade de la 9 km, în dreptul localităţilor Petrila şi 

Livezeni, până la 1,5 km la Câmpul lui Neag. 

Valea Jiului este o microregiune alcătuită din 3 municipii: Petroşani, Lupeni, 

Vulcan şi 3 oraşe: Petrila, Uricani, Aninoasa, cu o populaţie totala de 149.582 

locuitori. Administrativ, localităţile din Valea Jiului au în componenţă alte 

localităţi mai mici: Petrila are localităţi aparţinătoare Lonea, Cimpa, Jieţ, Răscoala 

şi Taia; Petroşani cu localităţile aparţinatoare Dâlja Mare, Dâlja Mica, Sălătruc şi 

Livezeni; Lupeni; Aninoasa cu localitatea aparţinătoare Iscroni; Vulcan cu 

localităţile aparţinătoare Dealul Babii şi Paroşeni; Uricani cu localităţile 

aparţinătoare Câmpul lui Neag şi Valea de Brazi. 
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În ansamblul teritoriului naţional, microregiunea este situată în partea central-

vestică a României şi intersectată de paralela 46o latitudine sudică şi meridianul 23o 

longitudine estică, parte componentă a judeţului Hunedoara care se învecinează cu 

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

 
2. Suprafaţa teritoriului pe care se desfăşoară oraşul 

 
Oraşul Aninoasa este situat în partea de sud a judeţului Hunedoara, în bazinul  

carbonifer Valea Jiului, fiind învecinat la nord-est cu municipiul Petroşani, la sud cu 

judeţul Gorj, iar la vest cu Municipiul Vulcan.  

 Oraşul Aninoasa este străbătut de pârâul Aninoasa, pe valea căruia se întinde 

cea mai mare parte a oraşului. 

 

 

 Figura 1 Harta Văii Jiului 
 

 

Din punct de vedere geografic, orasul Aninoasa se afla la latitudine: 45°25 N 

şi longitudine: 23°22 E. 
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 Figura 4 Harta Văii Jiului 

Figura 3 Harta României 

Figura 2 PUG Aninoasa 
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3. Scurt istoric  
 

Apariţia şi dezvoltarea oraşului sunt legate de începuturile mineritului. Prima 

menţiune cunoscută despre Valea Jiului, în general, este actul de danie datând din 

1493 prin care regale Ungariei, Vladislav al II-lea (1490-1516), acorda lui Mohai 

Kendeffy locuri din Valea Jiului ca: Pietrele, Malae, Rathond, Morysavar, 

Nyakmezy, ca apartanenţe ale moşiei Râu de Mori din districtul Haţegului. Acestea 

nu erau indicate ca localităţi, ci ca locuri de păşunat. Două secole mai târziu, în 

Conscripţia Românilor din Transilvania (1750), erau enumerate şi câteva oraşe din 

Valea Jiului : Olah Zsij (Jiul Românesc) cu 250 locuitori, biserică, un preot şi un 

cantor (probabil parte din Coroieşti-Vulcan şi parte din Aninoasa) Iszkron Zsij (Jiu 

Iscroni) cu 110 locuitori şi o biserică (probabil Iscroniul propriu-zis) Szerduk Zsij 

(Jiu Surduc) cu 105 locuitori şi o biserică (probabil vechea denumire pentru 

Bărbătenii de Jos, zona Iscroniului, spre defileu).  

Oraşul Aninoasa are o istorie scurtă în timp. Întemeierea localităţii şi 

dezvoltarea ei sunt legate de dezvoltarea mineritului în zona, prin infiinţarea 

exploatării carbonifere, care şi-a început activitatea în 1890 şi a fost amplificată 

mereu. Localitatea a fost menţionată documentar prima dată în anul 1442 sub forma 

unei aşezari întinse ca suprafaţă şi se numea  Bărbătenii de Jos care, după cum spune 

legenda, a fost numită astfel, după coloniştii care s-au asezat aici şi care veneau din 

regiunea raului Bărbat. Cu toate acestea, vechimea aşezării este mult mai mare, 

locurile fiind cunoscute pentru prelucrarea lemnului înca din perioada daco-romană. 

Numele aşezării a fost schimbat mai târziu, acest nume fiind menţionat pentru prima 

dată în anul 1733. 

Ulterior, s-a dezvoltat o altă aşezare, numită Anena, descrisă într-un document 

datând din 1442, ca fiind o regiune mare, regiune care a devenit ulterior Aninoasa. 

După părerea marelui istoric Nicolae Iorga, numele oraşului vine de la copacul anin, 

a cărui scoarţă era folosită pentru vopsirea îmbrăcămintei. Formarea localităţii a fost 
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favorizată de deplasarea populaţiei din Ţara Haţegului, în secolele XI - XIII, hotarele 

Ţării Haţegului întinzându-se până la hotarele de azi ale localităţilor Văii Jiului.  

A fost atestată ca localitate în 1913. Din punct de vedere al organizării 

administrativ-teritoriale, până în anul 1968 oraşul a fost organizat în două comune: 

Aninoasa şi Iscroni, vechile denumiri fiind "Anena" respectiv "Bărbătenii de Jos". 

Din anul 1968 Aninoasa a fost organizată în comună suburbană.  

În anul 1989 Aninoasa a primit statutul de oraş, datorită importanţei 

economice pe care o are în Valea Jiului, prin Legea 1/1989 a reîmpărţirii teritorial-

administrative a ţării.  

În anul 1990 prin reîntoarcerea la Legea 2/1968 privind împartirea teritorial-

administrativă a ţării se face următoarea modificare: localitatea Aninoasa rămâne 

oraş cu satul aparţinător Iscroni, al cărui teritoriu se restrânge de la podul de peste 

Jiul de Vest până la DN 66.  

 

III. Cadrul natural 
 

Depresiunea Văii Jiului, în care este asezat oraşul Aninoasa, este destul de 

înaltă, altitudinea medie fiind de 556 m la confluenţa Jiurilor, 800 m spre marginile 

de est şi vest. În această regiune se găsesc munţi cu inalţimi de peste 2000 m 

acoperiţi cu păduri întinse de foioase şi conifere: Munţii Parâng si Munţii Vâlcan.  

Oraşul Aninoasa este străbătut de pârâul Aninoasa, de-a lungul căruia se 

întinde cea mai mare parte a oraşului. 

Forma alungită a localităţii a fost determinată de reţeaua hidrografică. Cel mai 

important râu este Jiul de Vest, care desparte oraşul Aninoasa, în două unităţi 

geografice: Iscroni şi Aninoasa. Iscroniul este mult mai mic decat Aninoasa şi se 

întinde în regiunea cuprinsă între podul de peste râu şi DN 66.  
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1. Vegetaţia şi fauna 
 

Predomină vegetaţia zonei montane, dezvoltată în trepte, arbori precum fagul, 

bradul, mesteacănul, vegetaţie spontană care răspunde bine la condiţiile de mediu şi a 

climei montane. 

Fauna specific montană. Ursul, lupul, vulpea, iepurele sunt principalele 

animale întâlnite. 

 

2. Clima: este temperat–continentală, cu slabe influenţe ale curenţilor 

mediteranieni, temperatura medie în luna ianuarie este cuprinsă între -6 si -3°C, iar în 

luna august între 14 si 20°C. 

 

3. Resurse naturale 

a.) ale subsolului 

 - zăcăminte de cărbune;  

Huila energetică din acest perimetru este superioară calitativ celorlalte 

perimetre din bazinul Văii Jiului. EM Aninoasa a fost deschisă în anul 1885 şi şi-a 

încetat activitatea la data de 17.04.2006. 

Se doreşte ca o parte din fosta EM Aninoasa să devină un centru de atracţie 

turistică prin deschiderea unui muzeu al mineritului şi a unui Aventura Parc. 

b.) de suprafaţă 

- o bogată vegetaţie forestieră, păduri de conifere, fag, păduri amestecate de fag 

şi gorun, de cer, garnita, precum şi zăvoaie, în palcuri întrerupte cu sălcii, răchite, 

arin, plop etc. în suprafaţă de 1216,00 ha, adică 36,18 % din suprafaţa totala a 

localităţii; 

- teren arabil 117,00 ha, adică 3,48 % din suprafaţa totală a localităţii; 

- păşuni 136,00 ha, adică 4,04 % din suprafaţa totală a localităţii; 

- fâneţe 1633 ha, adică 48,59 % din suprafaţa totală a localităţii;  

- livezi 18,00 ha, adică 0,53 % din suprafaţa totală a localităţii; 
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- ape 22,00 ha, adică 0,65 % din suprafaţa totală a localităţii; 

- neproductiv 63,00 ha, adică 1,87 % din suprafaţa totală a localităţii;  

- pescuit; 

- vânătoare. 

 

4. Caracteristici regionale 

 Oraşul Aninoasa este un spaţiu multicultural, plurietnic şi multiconfesional, cu 

o suprafaţă de 3.361 ha. 

Oraşul Aninoasa, are o populaţie fromată din 5.368 de persoane, marea 

majoritate fiind de naţionalitate română, alături de care trăiesc şi cetăţeni de 

naţionalitate maghiară, germană, ceangăi, rromi şi alte naţionalităţi. Densitatea 

populaţiei este de 151 loc./km2. 

Ocupaţia lor de baza este mineritul, locuitorii se mai ocupă şi cu alte activităţi 

economice cum ar fi: distribuirea şi producerea energiei termice; exploatare material 

lemnos; execuţie forări; producerea de betoane pentru construcţii civile şi industriale.  

 

5. Situaţia  economică a oraşului 

O pondere importantă o deţine exploatarea şi prelucrarea lemnului, 

reprezentată prin S.C.Silva Prod.Com.S.R.L. 

 O altă ramură o constituie şi prospecţiunile geologice  având ca unitate 

reprezentativă   secţia S.C.Foratel S.A. Iscroni. 

 Pe teritoriul oraşului îşi desfăşoară activitatea şi alte unităţi industriale ca: S.C. 

JIEŢ COMIMPEX S.R.L., S.C. DISTRIGAZ S.A., S.C. ROTRANS S.A., S.C. 

T.L.V.J. S.A., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. AVICOLA S.A., S.C. ROIAL 

INDUSTRIAL S.A., S.C. GRUP 95 INVEST S.A., S.C. GLOBAL INVEST S.R.L., 

S.C. ADARCO S.R.L., S.C. GEROM INTERNAŢIONAL S.A., REGIA APELOR 

VALEA JIULUI, A.N. APELE ROMÂNE CRAIOVA, DIRECŢIA 
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RADIOCOMUNICAŢII, S.N.C.F.R., ROMTELECOM S.A., DIRECŢIA 

REGIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ, ANTREPRIZA DE DRUMURI ŞI PODURI. 

În afară de aceste firme, mai desfăşoară diverse activităţi şi cinci asociaţii 

familiale şi şase persoane independente. 

Activitatea de comerţ în oraş se desfăşoară în 125 de unităţi comerciale din 

care 2 sunt cu capital de stat. Din cele 123 de societăţi cu capital privat 41 de 

societăţi funcţionează, iar 82 de societăţi nu funcţionează. 

 În ce priveşte profilul unităţilor comerciale ponderea o deţin unităţile de tip 

alimentar – în număr de 20, alimentaţie publică – 5 unităţi, de tip universal şi mixt – 

3 unităţi, cu profil nealimentar – 4 unităţi şi 9 chioşcuri. 

 Datorită condiţiilor specifice de sol şi climă, agricultura este orientată spre 

obţinerea producţiei de porumb, cartofi de toamnă, sfeclă furajeră, legume şi fructe, 

fiind de importanţă strict locală. 

 Dintre ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor cea mai semnificativă este 

creşterea animalelor. 

 

6. Obiective turistice 

Dintre obiectivele turistice ce aparţin oraşului semnificativ este 

„LIRIDENDROMUM TULUPUFERA” sau „COPACUL PURTĂTOR DE LALELE” 

(declarat monument al naturii)  care a fost adus în 1880 de Anna Margarette 

Madespach de la Paris, originea acestuia fiind însă din America de Nord, de unde îşi 

făcuse apariţia în Europa ca arbore ornamental pentru parcuri dendrologice. 

Exemplarul aflat la marginea şoselei (al doilea a fost tăiat, în urma unui accident de 

circulaţie , de Nicolae Lice în 1953) făcea parte din parcul Castelului, primul şi 

ultimul parc dendrologic în 1880. Localnicii îi mai spuneau „Copacul lui Jules 

Verne”, în semn de preţuire a marelui scriitor ce ne-a lăsat (pornind poate şi de la 
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informaţiile din corespondenţa Annei Margarette Maderspach) romanul „Castelul din 

Carpaţi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest „CASTEL”, a cărui construcţie a început în anul 1202, locuibil fiind doar 

după anul 1340 s-a păstrat până în 1947, când din ruine, pe locul grajdurilor şi casa 

slugilor se construieşte căminul cultural. Astăzi vechiul cămin cultural , care de-a 

lungul timpului a primit şi alte întrebuinţări, a devenit o clădire impunătoare – noul 

Centru Cultural al oraşului Aninoasa, renovat şi modernizat fiind în anul 2002. 

 

 

 

Fig. 5 – “Pomul cu lalele” 
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Baza turistică cuprinde Motelul Gambrinus, Motelul Gui şi Cabana Anena, ce 

reprezintă un punct turistic de atracţie, aici desfăşurându-şi activitatea echipa 

sportivă de „Tir cu arcul”, echipă care s-a remarcat prin rezultate deosebite atât în 

ţară cât şi peste hotare. 

Motelul Gambrinus din strada Dănuţoni nr.328 are o capacitate de cazare de 

60 de locuri şi de alimentaţie publică de 1080 porţii în 24 de ore. 

Motelul Gui din str. DN 66 A are o capacitate de cazare de 56 de locuri   şi de 

alimentaţie publică  de 1080 porţii în 24 de ore. 

Fig. 6  – “ Centrul Cultural al oraşului Aninoasa” 

 Cabana Anena din str.Gh.Doja  are o capacitate de cazare de 51 de locuri şi de 

alimentaţie publică de 700 porţii în 24 ore. 
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Spaţiile pentru recreere şi sport pot fi extinse la întreaga suprafaţă 

administrativă a oraşului care oferă imagini deosebite pentru drumeţii montane, 

recreere şi agrement. Datorită împrejmuirilor limitrofe localităţii, cum ar fi Munţii 

Parâng, Şurianu, Vâlcan, Retezat şi Defileul Jiului, se doreşte iniţierea unor proiecte 

de dezvoltare a agroturismului pe acest teritoriu şi localitatea Aninoasa să fie centru 

turistic al zonei sus amintite.  

 

IV. Populaţia, ocuparea şi nevoile sociale

 

1. Populaţia oraşului Aninoasa  
 

Pe teritoriul oraşului Aninoasa trăiesc 5.386 de persoane, marea majoritate 

fiind de naţionalitate română, alături de care trăiesc şi cetăţeni de naţionalitate 

maghiară, germană, ceangăi, rromi şi alte naţionalităţi.  

 

2. Forţa de muncă şi şomajul 

 

Disponibilizările masive din sectorul minier, din anii 1997-1999, au dus la 

scăderea nivelului de trai în această zonă şi creşterea semnificativă a ratei şomajului 

la nivel local faţă de rata şomajului la nivel naţional. La nivel local rata şomajului 

este de 226 persoane (Sursa A.J.O.F.M.), deoarece sunt multe persoane care au ieşit 

din evidenţa oficiului pentru ocuparea forţei de muncă. În această situaţie a început 

fenomenul de migraţie, fiind unul din principalii factorii care  au contribuit la 

scăderea numerică a populaţiei.  

                                                                                 Total    Masculin   Feminin 
     DUPĂ STATUTUL ECONOMIC 
Populaţia ACTIVĂ                                                  1637         1082          555 
Persoane OCUPATE                                               1310            881         429 
Şomeri în căutarea altui loc de muncă                       219           137           82 
Şomeri în căutarea primului loc de muncă                108             64           44 
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Populaţia INACTIVĂ                                             3469          1432      2037 
Elevi/studenţi                                                            982            492        490 
Pensionari                                                                  978            547        431 
Casnice                                                                      744                2        742 
Întreţinute de alte persoane                                       610            313        297 
Întreţinute de stat sau de organizaţii private             126              55          71 
Persoane cu altă situaţie economică (chirii ..)             29             23            6 
 
    DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL               Total    Masculin    Feminin   
Salariaţi                                                                    1504          1003       501 
Patroni (întreprinzători privaţi)                                    18               9           9 
Lucrători pe cont propriu                                               6               5           1 
Lucrători familiali în gosp. proprie                                1               1           0 
 
   DUPĂ SECTORUL ÎN CARE LUCREAZĂ    Total     Masculin   Feminin 
Persoane din sectorul de stat                                   1116            817      299 
Persoane din sectorul privat                                      394            192      202 
Persoane din sectorul mixt                                          19                9        10 
 
   DUPĂ DISTRIBUŢIA POPULAŢIEI, DUPĂ OCUPAŢIA ÎN ACTIVITATEA 
PRINCIPALĂ 
                                                                                               Total   Feminin Masculin    
Legislatori, membri ai executivului şi înalti conducatori  
ai administratiei                                                                         2           2                0 
Conducători de unităţi economico-sociale mari  
(corporaţii)-cu 10 salariaţi                                                         9           7                2 
Conducători de unităţi economico-sociale mici  
(giranţi)-care au până la 9 salariaţi                                          19           9              10 
Fizicieni, matematicieni şi ingineri                                         31         25                6 
Specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii                  5           0                5 
Profesori în învăţământul superior, secundar şi asimilaţi       13           5                8 
Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiintifice               12         10                2 
Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii                                15          9                 6 
Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi   13          4                 9 
Învăţători şi asimilaţi                                                              28          2               26 
Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor                                       49         11              38 
Funcţionari de birou                                                               64          11              53 
Funcţionari în servicii cu publicul                                          18           0              18 
Lucrători în servicii personale şi de protecţie                         89         37              52 
Modele, manechine şi vânzători în magazine şi pieţe             57          0               57 
Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură  
şi pescuit                                                                                   7            5               2 
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Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria extractivă  
şi construcţii                                                                        294         286               8 
Meseriaşi şi muncitori calificaţi în metalurgie,  
construcţii metalice                                                              317         265            52 
Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria  
alimentară şi alte meserii                                                       27             3            24 
Operatori la instalaţiile fixe şi lucrători asimilaţi                  40           25            15 
Operatori la maşini, utilaje şi asamblori  
de maşini, echipamente                                                         19             5            14 
Conducători de vehicule şi operatori la instalaţiile mobile   98           79            19 
Muncitori necalificaţi, în servicii şi vânzări                        111           57            54 
Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit    2            2              0 
Muncitori necalificaţi în industria minieră, 
construcţii, lucrări publice                                                   171        140            31 
Forţele armate                                                                       19           19              0 

 
V. Sectorul Social 
 

1) Educaţia  
 
Oraşul Aninoasa dispune de două şcoli generale şi trei grădiniţe. 

2) Sănătate  
 

Asistenţa medicală primară şi cea medicală profilactico-curativă a populaţiei 

este asigurată de către medici de familie şi medici specialişti din cadrul 

policlinicilor, Spitalului de Urgenţă Petroşani şi spitalelor municipale din Vulcan 

şi Lupeni. Există, de asemenea, 34 de farmacii. 

În oraşul Aninoasa se găsesc 2 cabinete medicale individuale şi 1 farmacie. 

3) Serviciile sociale  
 

Cea mai acută problemă socială o constituie lipsa locurilor de muncă. Aici 

vor fi în continuare mari probleme sociale, deoarece în momentul de faţă sectorul 

minier este în plin proces de restructurare, iar pentru personalul disponibilizat nu 

există o alternativă reală, fapt ce face să crească continuu presiunea socială. 

16 



La toate acestea se adaugă efectele negative ale lipsei locurilor de muncă cu 

specific de calificare pentru cei care se afla în căutarea unui loc de munca. Din 

aceste cauze (în mod special din lipsa alternativelor locurilor de muncă) a 

crescut numărul persoanelor (familiilor) care beneficiază de venit minim garantat, 

crescând gradul de dependenţă a populaţiei  de serviciile sociale existente, ceea ce 

determină cheltuieli tot mai mari la nivelul bugetului local pentru servicii de 

asistenţă socială.  

Tot pe linia problemelor sociale se înscrie şi lipsa mijloacelor de transport în 

comun adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi, insuficienţa numărului de centre 

de ocrotire pentru minorii abuzaţi, a celor de consiliere pentru femeile abuzate şi 

maltratate, de ocrotire pentru persoanele vârstnice, lipsa locuinţelor sociale, a 

locuinţelor pentru tineri, a celor pentru tinerii proveniţi din centre de plasament în 

vederea reinserţiei sociale. 

Asistenţa socială reprezintă un sector de activitate aflat continuu în atenţia 

administraţiilor publice din fiecare localitate. În Aninoasa funcţionează  servicii 

publice locale de asistenţă socială, prin care sunt puse la dispoziţie servicii sociale 

cu caracter primar (activitate de informare, de consiliere şi monitorizare, prestaţii 

sociale, îndemnizaţii, ajutoare sociale, salarii pentru asistenţii personali, alocaţii de 

susţinere), ce au drept scop reducerea/limitarea unor situaţii de dificultate ori 

vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

Astfel, în perioada 2006-2009, se are în vedere continuarea proiectului de 

atenuare a impactului social, şi se va derula Proiectul de regenerare socio-

economică a zonelor miniere, finanţat de Banca Mondială, care cuprinde proiecte 

de infrastructură pentru venituri şi servicii sociale, şi care are o valoare pe întreaga 

ramură minieră de 18 milioane dolari, proiecte de infrastructură municipală cu o 

valoare totală de 15 milioane dolari, granturi mici pentru persoanele dezavantajate 

din bazinele miniere: femei, tineri, copii, bătrâni, în valoare de 3,1 milioane dolari. 
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4.) Activităţi sportive 

La baza sportivă Anena îşi desfăşoară activitatea echipa sportivă de            

„Tir cu arcul”, echipă care s-a remarcat prin rezultate deosebite atât în ţară cât şi 

peste hotare. 

De asemenea sub patronajul primăriei oraşului Aninoasa se află şi echipa de 

navomodelism care obţine rezultate remarcabile, câştigând campionatele naţionale de 

peste 40 de ani.  

În oraşul Aninoasa activează o echipă de fotbal în divizia C. 

  

VI. Infrastructura oraşului Aninoasa 
 

Potenţialul unei infrastructuri fizice locale cu care să fie satisfăcute cerinţele 

economiei, ale populaţiei, reprezintă o premisă a dezvoltării durabile şi sustenabile a 

oraşului. 

1. Infrastructura de transport  

În cadrul echipărilor de infrastructură, reţeaua de căi de comunicaţie şi 

transport ocupă un loc important, fiind compusă din: 

- reţeaua de căi rutiere; 

- reţeaua de căi ferate. 

 

Reţeau de drumuri 

 Principalul drum care deserveşte localitatea este DN66A, care pleacă din 

intersecţia cu DN66, traversează localitatea aparţinătoare Iscroni, o porţiune din 

Aninoasa, până îndreptîndu-se spre Vulcan. Din DN66A porneşte drumul judeţean 

DJ666B  care se desfăşoară pe lângă pârâul Aninoasa, a cărui lungime  este de 6 

km+200 din DN66A până la ieşirea din localitate. 

Cele două căi principale ale localităţii fac parte din străzi de categoria a III-a , 

având rol de străzi colectoare. 
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Aceste artere de circulaţie majoră sunt modernizate, având îmbrăcăminte 

asfaltică (DN66A) şi beton (DJ666B), dar într-un stadiu deteriorat. 

Drumul judeţean în localitate se transformă în strada Vulculeşti, Văleni, apoi 

Libertăţii spre capătul dinspre nord a localităţii, iar DN66A în localitate este strada   

Bănciloni la ieşirea din localitate, spre Vulcan. 

În prezent nu există alte străzi majore  de circulaţie, numai străzi de categoria a 

IV-a, de deservire locală şi secundare, nemodernizate, lipsite de importanţă, unele 

chiar fără circulaţie auto pe ele (excepţie fac străzile de acces spre incintele miniere).  
 

SITUAŢIA STRĂZILOR, A PODURILOR ŞI A PODEŢELOR  

 

Nr 

Crt 

Denumirea 

străzii 

 

Elemente de identificare 

 

Anul 

dobândirii 

sau al dării în 

folosinţă 

1 Strada 

Bucureşti 

îmbrăcăminte din balast, lungime 300 m, 

lăţime 4 m, cu trotuarele aferente 
1947 

2 Strada 

Bujorului 

îmbrăcăminte din beton de ciment lungime 

900 m, lăţime 3,5 m, cu trotuarele aferente 
1987 

3 Strada 

Bărnuţiu 

îmbrăcăminte din balast, lungime 400 m, 

lăţime 3,5 m cu trotuarele aferente 
1947 

4 Strada 

Bănciloni 

îmbrăcăminte asfaltică, lungime 2300 m, 

lăţime 5 m, cu trotuarele aferente 
1953 

5 Strada 

Cătăneşti 

îmbăcăminte din piatră şi balast, lungime 

900 m, lăţime 5 m 
1953 

6 Strada 

Dănuţoni 

îmbrăcăminte din balast şi pământ, lungime 

3500 m, lăţime 4 m 
1955 

7 Strada  

Centru I 

îmbrăcăminte asfaltică, lungime 1600 m, 

lăţime 7 m 
1950 

8 Strada  

Centru II 

îmbrăcăminte asfaltică, lungime 800 m, 

lăţime 7 m 
1950 
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9 Strada 

Cimitirului 

îmbrăcăminte din balast, lungime 500 m, 

lăţime 4 m 
1930 

10 Strada 

Cocoşvar 

îmbrăcăminte din pământ, lungime 1800 m, 

lăţime 4 m 
1957 

11 Strada 

Costeni 

îmbrăcăminte din piatră şi balast, lungime 

3200 m, lăţime 4 m 
1955 

12 Strada Ghe. 

Doja 

îmbrăcăminte din balast, lungime 1300 m, 

lăţime 4 m 
1950 

13 Strada 

Mărtineşti 

îmbrăcăminte din ballast şi pământ, 

lungime 2500 m, lăţime 4 m 
1955 

14 Strada 

M.Eminescu 

îmbrăcăminte din balast, lungime 300 m, 

lăţime 4 m 
1955 

15 Strada Horea îmbrăcăminte din balast, lungime 500 m, 

lăţime 4 m 
1955 

16 Strada 

Izvorului 

îmbrăcăminte din balast, lungime 1500 m, 

lăţime 4 m 
1955 

17 Strada Jiului îmbrăcăminte din ballast şi pământ, 

lungime 3200 m, lăţime 4 m 
1947 

18 Strada 

Libertăţii 

 

Strada 

Libertăţii 

 

Strada 

Libertăţii 

îmbrăcăminte din beton şi ciment, lungime 

6000 m, lăţime 6 m cu trotuarele aferente 

 

îmbrăcăminte din pământ, lungime 800 m, 

lăţime 6 m 

 

îmbrăcăminte din beton asfaltic, lungime 

1200 m, lăţime 6 m cu trotuarele aferente 

1985 

 

 

1950 

 

 

1980 

19 Strada Ghe. 

Lazăr 

îmbrăcăminte din balast, lungime 300 m, 

lăţime 4 m 
1957 

20 Strada 1 Mai îmbrăcăminte din balast, lungime 600 m, 

lăţime 4 m 
1947 
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21 Strada Piscu îmbrăcăminte din balast, lungime 3200 m, 

lăţime 4 m 
1960 

22 Strada 

Progresului 

îmbrăcăminte din balast, lungime 600 m, lăţime 

4 m 
1955 

23 Strada 

Republicii 

îmbrăcăminte din balast, lungime 1200 m, 

lăţime 4 m 
1955 

24 Strada Şcolii îmbrăcăminte din balast asfaltic, lungime 200 

m, lăţime 5 m cu trotuarele aferente 
1985 

25 Strada Uzinei îmbrăcăminte din balast, lungime 1600 m, 

lăţime 4 m 
1950 

26 Strda Văleni îmbrăcăminte din beton, lungime 2500 m, 

lăţime 4 m 
1985 

27 Strada Văleni îmbrăcăminte din beton asfaltic, lungime 2500 

m, lăţime 4 m 
1950 

28 Strada 

Vulculeşti 

îmbrăcăminte din balast, lungime 2100 m, 

lăţime 5 m 
1985 

29 Pod peste Jiul 

de Vest 

Pod de beton armat, lungime 68 m, lăţime 6 m 
1900 

30 Podeţ peste 

pârâul 

Aninoasa 

Podeţ de beton armat, lungime 6 m, laţime 6 m, 

situat pe strada Libertăţii, km 1+150m 1947 

31 Podeţ peste 

pârâul 

Aninoasa 

Podeţ de beton armat, lungime 6 m, laţime 6 m, 

situat pe strada Libertăţii, km 1+350m 1947 

32 Podeţ peste 

pârâul 

Aninoasa 

Podeţ de beton armat, lungime 6 m, laţime 6 m, 

situat pe strada Libertăţii, km 1+450m 1947 

33 Podeţ peste 

pârâul 

Aninoasa 

Podeţ de beton armat, lungime 6 m, laţime 6 m, 

situat pe strada Libertăţii, km 1+650m 1947 
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34 Podeţ peste 

pârâul 

Aninoasa 

Podeţ de beton armat, lungime 6 m, laţime 

6 m, situat pe strada Libertăţii, km 2+50m 1947 

35 Podeţ peste 

pârâul 

Aninoasa 

Podeţ de beton armat, lungime 6 m, laţime 

6 m, situat pe strada Libertăţii, km 3+150m 1947 

36 Podeţ peste 

pârâul 

Aninoasa 

Podeţ de beton armat, lungime 6 m, laţime 

6 m, situat pe strada Libertăţii, km 3+450m 1947 

37 Podeţ peste 

pârâul 

Aninoasa 

Podeţ de beton armat, lungime 6 m, laţime 

6 m, situat pe strada Libertăţii, km 4+180m 1947 

 

DN 66 – 5 km 

DN 66A – 5,5 km  

DJ 668B – 5,75 km 

 

Infrastructura feroviară 

Transportul de mărfuri şi călători se realizează pe calea ferată Petroşani – 

Lupeni-Bărbăteni, ce trece prin localitatea Aninoasa. Gara CFR se află în centrul de 

greutate a localităţii, dar este greu accesibilă datorită magistralei  de termoficare de la 

Paroşeni spre Petroşani. 

Există şi o cale ferată normală  pentru transport marfă, care deserveşte incinta 
pricipală mina Aninosa–Sud  şi care este racordată la calea ferată principală, Simeria- 
Petroşani-Tg.Jiu 

Linia 1  - 200 m             Linia 8  - 590 m 
Linia 2  - 618 m             Linia 9  - 580 m 
Linia 3  - 618 m             Linia 10 – 540 m 
Linia 4  - 560 m             Linia 11 – 585 m 
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Linia 5  - 525 m             Linia 12 – 490 m 
Linia 6  - 565 m             Linia 13 – 200 m 
Linia 7  - 595 m 
Intre semnale  - 2.000 m 
Total  - 8.666 m  - 8,6 km 

 

Transportul public 

Transportul de călători este organizat în jurul oraşelor pentru a deservi 

activităţi economice şi sociale ale populaţiei. 

Transportul public de călători în trafic este asigurat de un număr de 6 

microbuze ale firmei de transport local S.C. ZMK S.R.L şi S.C. LONDO S.R.L. (cu 

sediul în oraşul Aninoasa) 

 

2. Reţeaua de utilităţi 

Sistemul de distribuţie a gazelor naturale 

În Aninoasa a fost executată conducta de distribuţie  pe circa 8,2 km, cu două 

ramuri, una urmând să alimenteze blocurile de pe strada Libertăţii, cealaltă blocurile 

din Iscroni. Aceasta din urmă a fost pusă în funcţiune împreună cu staţia de reglare 

măsurare în anul 2000, în prezent fiind racordate zece blocuri din Iscroni. Ramura de 

pe valea Aninoasa nu a funcţionat deloc, pe anumite porţiuni conducta fiind 

demontată cu ocazia regularizării pârâului Aninoasa. (Este in lucru extinderea retelei 

de gaz metan spre Aninoasa). 

 Consumul de gaze naturale estimat iniţial a fost de 850 mc/h (0,67 

mc/h/apartament = 673 mc/h,  plus o rezervă de 177mc/h ). Staţia de reglare 

măsurare are capacitatea de preluare a unor noi debite (chiar peste cei 850mc/h 

prevăzuţi). 

 Suprafaţă teren  SRM Aninoasa = 432,00 mp, Suprafaţă construcţii = 14,00 

mp.  
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Sistemul de alimentare cu apă  

Oraşul este alimentat cu apă din trei de surse, şi anume: 

- prima sursă prin captarea apei de suprafaţă din pârâul Aninoasa. Apa captată este 

tratată într-o  staţie de tratare cu 4 filtre lente. Apa astfel tratată este înmagazinată 

într-un rezervor cu două compartimente, de 200 m3 fiecare. De aici apa se livrează 

consumatorilor casnici şi industriali cuprinşi în zona : Staţie tratare-Coloniile Ţucor. 

- a doua sursă de alimentare se realizează cu apa provenită din staţia de tratare 

Valea de Peşti. Apa ajunge gravitaţional într-un rezervor de 800 m3, de unde tot 

gravitaţional sunt alimentaţi toţi consumatorii din aval de rezervor, reţeua având ca 

punct final cartierul de blocuri din Iscroni. 

Rezervorul de 800 m3 este dotat şi cu o staţie  de pompare cu ajutorul căruia în 

cazuri de necesitate, când staţia de filtre Aninoasa este oprită, se alimentează 

rezervorul 2 x 200 m3. 

- a treia sursă de alimentare se realizează din rezervorul Zănoaga, care preia apă din 

râul Polatişte şi aducţiunea de la Valea de Peşti , apa distribuindu-se gravitaţional 

tuturor consumatorilor situaţi în zonă: podul peste râul Jiu de Vest (DN 66A-

intersecţia Livezeni). 

În zona blocurilor Iscroni –Valea Ungurului se face direct din magistrala Valea 

de Peşti (cu racorduri individuale). 

Se menţionează faptul că reţelele de apă existente nu deservesc întreaga 

localitate. 

În rezervoarele de apă existente este înmagazinată pe lângă apa necesară 

alimentării consumatorilor şi apa necesară stingerii incendiilor, aceasta constituind 

debitul intangibil de incendiu, iar pe reţelele de distribuţie sunt amplasaţi hidranţi de 

incendiu. 

Lungimea reţelei de apă = 18,242 km. 
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Sistemul de evacuare şi epurare a apelor uzate şi pluviale 

Este realizată în sistem divizor, fiind constituită dintr-un colector menajer 

construit din centrul vechi al oraşului, dealungul drumului ce străbate localitatea 

pentru zona situată dealungul pârâului Aninoasa cu deversare în colectorul nou al 

oraşului cu deversare în acelaşi colector. 

Colectorul menajer al Jiului de Vest preia apele menajere provenite din 

localităţile Lupeni, Vulcan şi Aninoasa şi le transportă la staţia de epurare Dănuţoni. 

Prin intermediul distribuitorului apele ajung în două decantoare radiale cu  

Dn=30m, de unde prin colectorul de descărcare cu L=1345m apele epurate ajung în 

râul Jiu . 

Nămolul este condus gravitaţional în camere de pompare şi de aici în 

metantancuri. 

Quz max.= 892 l/sec 

Quz med.= 600 l/sec  

Se menţionează faptul că în zona centrului nou, reţelele de canalizare existente 

sunt executate numai pentru blocurile existente. 

CANALIZARE PLUVIALĂ 

Apele meteorice colectate în zona localităţii amplasată dealungul pârâului 

Aninoasa, sunt preluate de rigolele drumului judeţean şi sunt deversate în acest 

pârâu. 

Pentru centrul nou al oraşului Aninoasa, respectiv zona mobilată cu blocuri 

este construit un colector pluvial ce debuşează în râul Jiul de Vest iar pentru restul 

zonei, apele provenite din precipitaţii sunt preluate de rigolele stradale şi deversate în 

râul Jiu de Vest. 

 Lungimea reţelei de canalizare = 0,9 km, Suprafaţa totală = 50.000 mp, 

Suprafaţa construită = 12.380 mp. 
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Sistemul de alimentare cu energie termică 

Alimentarea cu căldură şi apă caldă de consum a blocurilor de locuinţe şi a 

unor clădiri social-culturale se face cu ajutorul unui punct termic (PT zona Iscroni) şi 

a trei centrale termice (CT1,CT2,CT3) funcţionând pe combustibil solid-cărbuni.  

 P.T. Iscroni, C.T. 2 şi C.T. 3 sunt construcţii supraterane, iar C.T 1 este  

situată în subsolul blocului nr. 33.   

 Situaţia actuală a sistemului termic este următoarea 

Sursele de energie termică 

            -Cazanele din centrale, tip PAC 12 şi PAC 15, sunt uzate fizic şi moral, 

funcţionând cu randamente mult sub 70%; 

            - În CT1 şi  C.T. 3 nu sunt aparate în contracurent pentru preparare apă 

caldă de consum, iar în C.T.2 sunt două tubulare tip ICMA, cu randamente scăzute, 

avînd fasciculele de ţevi colmatate datorită parametrilor calitativi necorespunzători ai 

apei; 

            - În toate centralele termice, dotarea cu aparatură de măsură şi control 

este foarte deficitară, neexistând indicaţii referitoare la parametrii agenţilor termici 

produşi; 

- Singurele contorizări existente sunt pe apa fierbinte în P.T.  

Reţele termice secundare 

Reţelele sunt realizate în sistem clasic, având  conductele izolate termic cu 

vată minerală şi montate în canal prefabricat.  

Sunt porţiuni de reţea cu o vechime mai mare de 20 de ani; 

Sistemul de distribuţie a energiei electrice 

a) Consumatorii casnici şi neindustriali sunt alimentaţi prin reţele electrice 

aeriene şi subterane de 20 KV; 6KV ; posturi de transformare (25 buc.) de 20/0,4KV 

şi 6/0,4KV şi linii electrice subterane şi aeriene de joasă tensiune. 

Blocurile de locuinţe sunt alimentate de cabluri electrice subterane de secţiuni 

mari în sistem buclat sau radial. 
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Ceilalţi consumatori neindustriali sunt alimentaţi direct din reţelele electrice de 

joasă tensiune existente în zona lor sau prin intermediul unor posturi de transformare 

proprii dar care preiau şi alţi consumatori din zona respectivă. 

Iluminatul public este amplasat corespunzător dar este în unele zone 

descompletat iar în unele zone este chiar abandonat. 

Reţeaua electrică aferentă iluminatului public este executată în cablu subteran 

sau aerian prezentând pe unele porţiuni discontinuităţi. 

b). Consumatorii industriali sunt alimentaţi prin linii proprii de medie tensiune 

şi din liniile care deservesc ceilalţi consumatori având posturi trafo prorii. 

 

3. Infrastructura de afaceri 

În anii `90, din nevoia de resurse financiare, unele dintre spaţiile fostelor 

platforme industriale au fost închiriate / vândute altor societăţi comerciale, apărând 

astfel în embrion primele afaceri/administrări de tip parc industrial. 

Pe viitor se preconizează amenajarea de parcuri industriale sau zone 

industriale pe terenurile fostelor unităţi miniere închise, care vor fi ecologizate prin 

Proiectul-pilot de închidere a minelor şi atenuare a impactului social ("Mining I") 

finanţat de BIRD. 

În oraşul Aninoasa o pondere importantă o deţine şi exploatarea şi prelucrarea 

lemnului, reprezentată prin S.C.Silva Prod.Com.S.R.L. 

O altă ramură o constituie şi prospecţiunile geologice  având ca unitate 

reprezentativă   secţia S.C.Foratel S.A. Iscroni. 

Pe teritoriul oraşului îşi desfăşoară activitatea şi alte unităţi industriale ca: S.C. 

JIEŢ COMIMPEX S.R.L., S.C. DISTRIGAZ S.A., S.C. ROTRANS S.A., S.C. 

T.L.V.J. S.A., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. AVICOLA S.A., S.C. ROIAL 

INDUSTRIAL S.A., S.C. GRUP 95 INVEST S.A., S.C. GLOBAL INVEST 

S.R.L., S.C. ADARCO S.R.L., S.C. GEROM  INTERNAŢIONAL S.A., REGIA 

APELOR VALEA JIULUI, A.N. APELE ROMÂNE CRAIOVA, DIRECŢIA 
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RADIOCOMUNICAŢII, S.N.C.F.R., ROMTELECOM S.A., DIRECŢIA 

REGIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ, ANTREPRIZA DE DRUMURI ŞI PODURI. 

În afară de aceste firme, mai desfăşoară diverse activităţi şi cinci asociaţii 

familiale şi şase persoane independente. 

Activitatea de comerţ în oraş se desfăşoară în 125 de unităţi comerciale din 

care 2 sunt cu capital de stat si 2 sunt cu capital străin. Din cele 123 de societăţi cu 

capital privat 41 de societăţi funcţionează, iar 82 de societăţi nu funcţionează. 

 

4. Reţeaua de telecomunicaţii 

Telefonie 

Abonaţii telefonici ai oraşului Aninoasa sunt racordaţi la centrala telefonică 

ALCATEL cu o capacitate de 1.000 de abonaţi. 

 Racordul centralei telefonice s-a realizat cu fibră optică în canalizaţie telefonică. 

 Centrala telefonică ALCATEL beneficiază de un sediu nou. 

S-au montat şi releee pentru telefonie mobilă.(de ex. Orange, Cosmote, Vodafone 

etc).   

Lungime reţea telefonie – fibră optică  - 4598 m 

Radio şi televiziune 

Pentru recepţionarea programelor radio-tv s-a realizat echiparea releului din Parâng 

pentru toate localităţile din Valea Jiului. 

 În prezent televiziunea prin cablu este asigurată de S.C UPC S.A.Petroşani şi 

S.C.SELTRON S.A. Vulcan. 

      Reţeaua Electronică a Comunităţii Locale 

RECL este un proiect în valoare de 455.493 € finanţat de Banca Mondială şi 

Guvernul României realizat în anul 2005 în cadrul Programului „Economia bazată pe 

cunoaştere” 

Activitatea RECL constă din: 
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- servicii internet, 

- servicii de fotocopiere, scanare, imprimare, 

- servicii de tehnoredactare, 

- servicii fax, telefonie, 

- închirieri spaţii şi echipamente, 

- cursuri de formare, perfecţionare, 

- informaţii locale, naţionale, mondiale, 

- studiul pieţei, oportunităţi de afaceri şi de angajare, servicii e-guvernare, e-

mail, acces la internet, şi la reţeaua locală de calculatoare. 

 

VII. Activitatea economică 

 

 În percepţia colectivă la nivel naţional, mineritului carbonifer îi este asociată 

Valea Jiului. Cantonând în subsol cel mai mare zacamânt de huilă din România, zona 

a devenit “interesanta” din punct de vedere economic abia în urma cu aproximativ 

165 ani.   

 Dezvoltarea industriala a României a presupus, între altele, utilizarea 

carbunelui exploatat în minele din Valea Jiului. 

 

1. Scurt istoric al exploatarii cărbunelui în Valea Jiului 

 Valea Jiului este una dintre “zonele cele mai importante ale exploatării 

cărbunelui din România, istoria sa stând sub zodia acestei resurse naturale, 

importantă în planul dezvoltarii societăţii umane din acest spaţiu geografic”. Valea 

Jiului intră în istorie la mijlocul secolului al XIX-lea, “odată cu începutul mineritului 

carbonifer, proces favorizat de impunerea cărbunelui ca sursă primară de energie, în 

contextul dezvoltarii revoluţiei industriale”. 

 Existenţa cărbunelui în subsolul Văii Jiului era cunoscută însă înainte de 

mijlocul secolului al XIX-lea. Încă în anul 1782, mineralogul Benko Janos arăta că a 
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văzut arzând cărbunii din aflorimente, iar în anul 1788, în încercarea de a opri trupele 

turcesti, generalul austriac Laudon, comandantul granicerilor, a aprins cărbunii dintr-

un afloriment  situat lânga localitatea Vulcan (pe Valea Arsului). 

 Primele lucrări de prospecţiune sunt executate în anul 1835, moment în care 

este confirmată geologic existenţa cărbunilor. Începând cu anii 1840, fraţii Hoffman 

şi Carol Maderspach (proprietari de mine din zona Rusca Montană) pun bazele 

primelor exploatări rudimentare de cărbune, în zonele Petrosani, Vulcan si Petrila.  

 Legea minieră austriacă din anul 1854 îi obliga pe micii întreprinzatori să 

constituie asociaţii. Astfel, apare “Uniunea Minieră din Vestul Ardealului”, care 

obţine, în anii 1858-1859, primele concesiuni în Valea Jiului. Ulterior, acestea vor fi 

vândute “Societăţii Anonime de Mine şi Furnale din Brasov”. Aceasta este prima 

mare societate care va desfăşura activităţi în Valea Jiului, într-o perioada de 10 ani 

fiind descoperite şi conturate zăcăminte bogate în zonele Petroşani, Livezeni, Petrila. 

Aceste succese, cărora li se adaugă rezultatele lucrărilor de cercetare şi prospecţiune 

executate de statul austriac, au condus la concluzia că zăcămintele de cărbune din 

subsolul Văii Jiului sunt importante, oferind un cadru propice dezvoltării activităţilor 

de tip industrial. 

 Anul 1865 marchează începutul implicării viitorului stat român în mineritul 

din Valea Jiului, prin lucrări de prospecţiune şi, ulterior, de deschidere. În anul 1867 

încep lucrările de deschidere a minei “Deak-Petrila” şi a minei Lonea, iar în anul 

1872 se lucra la săparea galeriilor din zonele Jieţ, Răscoala şi Sălătruc. În anul 1869 

sunt deschise minele “Petroşani-Est” şi “Petroşani-Vest”. Explozia produsă în anul 

1872 la mina “Deak-Petrila” va avea repercusiuni negative asupra întregului minerit 

finanţat de stat în Valea Jiului. 

 Astfel, în anul 1875, minele statului din Valea Jiului sunt scoase la vânzare, în 

anul 1879 fiind concesionate “Societatii Braşoveană”, care îşi va menţine prezenţa în 

zonă până în anul 1894. În această perioadă, în anul 1885 sunt deschise minele 

Aninoasa si Cimpa, iar în anul 1890 mina de la Dâlja. 
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 În anul 1892 se constituie “Societatea Uricani - Valea Jiului”, care devine cea 

de-a doua mare societate din Valea Jiului, zona de operare fiind zăcămintele de 

cărbune de la Lupeni. Investiţii importante vor duce la deschiderea a şapte mine: 

Nord, Ştefan, Victoria, Ileana, Carolina, Sud, Ella. 

 În anul 1895, “Societatea Salgotarjan” preia licenţele de exploatare şi minele 

“Societăţii Braşoveana”. Astfel, ajunge să deţină concesiuni miniere în suprafată de 

peste 3.400 ha, devenind cea mai puternică societate minieră din zonă (va continua 

activitatea la minele Deak-Petrila, Petroşani-Est, Petroşani-Vest, Dâlja, Aninoasa şi 

vor fi deschise minele Vest, Est si Dr. Chorin din zona Vulcan). 

 În anul 1907, în condiţiile crizei de cărbune pe care o traversa Imperiul 

austroungar, statul maghiar reziliaza contractul cu “Societatea Salgotarjan” şi preia 

conducerea minelor care îi aparţineau. În baza unui program elaborat anterior, statul 

finanţează noi lucrări de explorare şi deschidere (în valoarea de aproape 16.000.000 

coroane). Astfel, în anul 1908 se redeschid galeriile principale de transport din zona 

Lonea, iar în anul 1912 şi ulterior se construieşte centrala electrică de la Petroşani, 

separaţia Petroşani-Nord, fabrica de cărămidă şi cuptoarele de var. Toată această 

dezvoltare organizatorică şi tehnică face din Valea Jiului una dintre cele mai 

importante zone miniere ale Imperiului austro-ungar. 

 În toata perioada antebelică, producţia de cărbune din Valea Jiului cunoaşte o 

creştere aproape continuă: 853 tone în anul 1868, 10.680 tone în anul 1870, 136.546 

tone în anul 1880, 228.487 tone în anul 1890, 880.496 tone în anul 1900, 1.813.372 

tone în anul 1910, 1.939.363 tone în anul 1914 (cu un maxim de 2.229.855 tone în 

anul 1913). 

 Aceeaşi dinamică o înregistrează şi personalul angajat în activităţile miniere: 

65 persoane în anul 1868, 300 persoane în anul 1870, 814 persoane în anul 1880, 

1.400 persoane în anul 1890, 4.652 persoane în anul 1900, 9.855 persoane în anul 

1910, 12.014 persoane în anul 1914. 
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 În perioada interbelică, Valea Jiului va traversa, şi ea, aceleaşi etape, cu 

aceleaşi mari probleme caracteristice economiei româneşti, în general, şi ramurii 

miniere, în special. Dupa anul 1918, întregul minerit din Valea Jiului intră într-un 

proces de reorganizare. În anul 1918, Consiliul de Miniştri hotăreşte trecerea 

“Minelor Statului Lonea” în patrimoniul statului român. În anul 1925 se înfiinţează 

“Societatea Petroşani” şi “Societatea Lupeni”, cu scopul de a continua exploatarea 

concesiunilor şi minelor “Societăţii Salgotarjan” şi “Societăţii Uricani - Valea 

Jiului”. 

 Dacă până în anul 1928, activităţile miniere din zona cunosc o dezvoltare 

continuă (1.733.051 tone producţie, 13.269 angajaţi), criza economică impune 

restructurări. Astfel, în anul 1929 se închid minele Petroşani-Vest, Lonea I şi Lonea 

II, în anul 1930 mina Victoria, în anul 1931 minele Dâlja, Vulcan-Vest, Vulcan-Est, 

Vulcan-Dr.Chorin, iar în anul 1933 mina Victoria. Dacă în primul deceniu interbelic, 

activitatea se desfăşura în 18 mine (Lonea I, Lonea II, Lonea III, Petrila, Petroşani-

Est, Petroşani-Vest, Dâlja, Sălătruc, Aninoasa, Vulcan-Est, Vulcan-Vest, Vulcan-

Dr.Chorin, Valea Jiului de Sus, Lupeni-Est, Lupeni-Ştefan, Lupeni-Ileana, Lupeni-

Victoria, Lupeni-Carolina), în anii ’30 întreaga activitate din Valea Jiului se 

concentrează la doar şase mine: Lupeni, Aninoasa, Petrila, Lonea, Sălătruc, 

Petroşani-Est. Producţia de cărbune scade la doar 886.367 tone în anul 1933, pentru a 

creşte însă la 1.497.211 tone în anul 1939 (cu un numar de 10.842 angajaţi). 

 Ca o consecinţă a participării ţării la cel de-al doilea razboi mondial, după 

“vârful” de producţie din anul 1941 (4.826.720 tone), mineritul din Valea Jiului intră 

într-o perioadă de declin, marcată de scăderea producţiei până la 1.813.269 tone în 

anul 1948.  

 În perioada statului socialist, politica de asigurare a independenţei energetice a 

ţării, concretizată în obiectivul de atingere a unei producţii naţionale de cărbune de 

100.000.000 tone/an, a avut efecte majore la nivelul bazinului Valea Jiului. Zona a 

32 



cunoscut o expansiune economică evidentă, prin investiţii masive fiind puse în 

exploatare toate perimetrele miniere identificate.  

În paralel însă, în ciuda eforturilor de a dezvolta activităţile economice conexe, 

Valea Jiului a devenit o mare aglomerare urbană (cu peste 140.000 locuitori, “legaţi”, 

într-un fel sau altul, de activităţile miniere). 

 După anul 1990, întreaga activitate industrială din zonă a intrat într-un declin 

accentuat, restructurarea mineritului consumând resurse financiare însemnate. 

 În prezent, pe raza administrativă a microregiunii mai funcţionează doar câteva 

exploatări miniere. Totuşi, ponderea producţiei industriale se obţine tot din 

activitatea de minerit.. În cadrul bazinului minier Valea Jiului au fost delimitate 14 

perimetre miniere. În prezent, 7 sunt în exploatare (Livezeni, Lonea, Lupeni, 

Paroşeni, Petrila, Uricani, Vulcan), iar 7 sunt cu activitate de exploatare sistata, aflate 

în curs de conservare si închidere sau închise deja (Aninoasa, Bărbăteni, Câmpu lui 

Neag, Dâlja, Iscroni, Salatruc, Valea de Brazi). 

 

2. Perspective pentru sectorul minier 

 Conform inţelegerii cu Uniunea Europeana, din 2011 statul nu va mai avea 

voie sa subvenţioneze industria de minerit din Valea Jiului. Valoarea maximă a 

ajutorului de stat care poate fi acordat în perioada 2007-2010 este de 1,1-1,2 miliarde 

de lei (aproximativ 350 milioane de euro). 

 Condiţiile din minerit din Valea Jiului sunt încă precare pentru ca nu au fost 

efectuate investiţii în utilaje, echipamentele fiind vechi de cateva zeci de ani.  

În plus, tinerii din zonă manifestă dezinteres pentru această meserie. În următorii trei 

ani statul va investi 30 de milioane de euro pentru retehnologizarea minelor, proces 

care va duce la creşterea productivităţii. Totodată, vor fi imbunătăţite condiţiile de 

muncă, iar salariile minerilor vor creşte. 

 CNH are datorii în valoare de 1,4 miliarde RON, adică de două ori mai mult 

decat cifra de afaceri anuală, iar compania se află în imposibilitatea de a-şi plăti 
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aceste datorii. O soluţie ar fi ştergerea datoriilor de către stat, după discuţii între 

Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor Publice şi Consiliul 

Concurenţei. Polonia a procedat aşa, iar acum sectorul său minier s-a modernizat şi 

revigorat. 

 Producţia anuală a CNH este de aproximativ trei milioane de tone de huilă pe 

an, existând posibilitatea măririi capacităţii de producţie la patru milioane de tone 

anual. Actualele rezerve depăşesc 300 milioane de tone de huilă, ceea ce asigură 

continuitatea exploatării timp de 80-100 de ani. Producţia CNH este livrată 

termocentralelor Mintia ăi Paroşeni, care folosesc huila. O eventuala închidere a 

minelor din cadrul CNH ar determina fie stoparea activităţii la cele două 

termocentrale fie importul masiv de huilă. Restructurarea CNH trebuie să se petreacă 

în paralel cu restructurarea Termoelectrica. Este clar că singura soluţie viabilă poate 

fi alipirea CNH la un complex energetic, care va cuprinde, cel mai probabil, 

termocentralele Mintia şi Paroşeni. 

 In Valea Jiului trăiau, în 1990, circa 180.000 de oameni, iar CNH avea 55.000 

de angajaţi, însă nu erau toţi mineri, deoarece compania se ocupa şi de administrarea 

locuinţelor, şcolilor, spitalelor, alimentarea cu apa, energie electrică etc. Acum în 

Valea Jiului mai locuiesc 140.000 de oameni, iar la CNH activează 11.700 de mineri. 

Aceştia şi familiile lor, adică 60.000 de cetăţeni, sunt dependenţi de mineritul din 

Valea Jiului. 

 

3. Principalele ramuri economice:  

a. Agricultura 

Datorită condiţiilor specifice de sol şi climă, agricultura este de subzistenţă, 

neperformantă, în special pentru autoconsum, orientată spre obţinerea producţiei de 

porumb, cartofi de toamnă, sfeclă furajeră, legume şi fructe, fiind de importanţă strict 

locală. Lipsa asocierii, precum şi slaba dotare tehnologică, nu duc la practicarea unei 

agriculturi eficiente. Preţurile scăzute pe piaţa de achiziţie nu le oferă un real câştig şi 
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nu oferă posibilitatea dezvoltării acesteia. Există o singură firmă care activează în 

acest domeniu, în Aninoasa, şi are ca obiect de activitate cultivarea legumelor, a 

specialităţilor horticole şi a produselor de seră. 

Dintre ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor, cea mai semnificativă este 

creşterea animalelor, care, în prezent, începe să se revigoreze prin accesarea de 

fonduri în vederea înfiinţării de ferme şi ameliorarea păşunilor şi fâneţelor. 

Promovarea ofertei de agroturism este posibilă prin pensiuni sau ferme, 

existând în acest sens interes din partea localnicilor, aceştia dispunând de proprietăţi 

pe lângă DJ 664 A, drum în curs de modernizare prin Programul Phare 2001 CES - 

componenta de investiţii în infrastructura mică. Interesul este materializat pentru 

terenurile silvice care reprezintă o oportunitate atât pentru zonă, cât şi ca dezvoltare 

turistică.  

Teritoriul administrativ al microregiunii Valea Jiului cuprinde: teren arabil, 

păşune, fânaţ, vii şi livezi, pădure, lacuri, alte folosinţe şi neproductiv. 

Oraşul Aninoasa este situat în zonă de munte, cu teren accidentat, din această 

cauză suprafeţele cu terenuri arabile sunt situate în lungul râului Jiu de Vest, în 

apropiere de confluenţa acestuia cu Jiul de Est. Aceste suprafeţe sunt foarte mici şi 

de fertilitate redusă, o pondere mai mare având cultura cartofului. 

Suprafaţa mare a păşunilor şi fâneţelor face ca zootehnia să constituie ramura 

de bază a agriculturii. 

 

b. Industrie 

Principala activitate economică a fost exploatarea cărbunelui. În timp, 

activitatea extractivă a fost trecută în conservare. 

 În paralel, a fost restrânsă corespunzător şi activitatea firmelor de producere 

a utilajului minier şi a pieselor de schimb pentru utilaj minier.  

Anii 80-90 au fost marcaţi de o relativă diversificare a economiei locale, 

prin apariţia unor unităţi ale industriei textile, alimentare, chimice sau de prelucrare 
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a lemnului, ca urmare a politicii acelor vremuri de creştere a gradului de ocupare a 

populaţiei, şi în special a celei feminine. 

În prezent, în Valea Jiului, pe lângă continuarea activităţii miniere, îşi 

desfăşoară activitatea firme având ca obiect de activitate: fabricarea utilajelor 

pentru extracţie şi construcţii, confecţii metalice, lucrări şi instalaţii, prelucrarea 

maselor plastice, exploatarea şi prelucrarea lemnului, tâmplarie de aluminium, 

P.V.C. şi lemn stratificat,  activităţi de radiocomunicaţii, producerea de 

echipamente electrice, construcţii, confecţii, comerţ, producerea şi comercializarea 

produselor alimentare, prestări servicii. Toate acestea însă nu ocupă forţa de 

muncă disponibilă, existentă în zonă. 

În domeniul construcţiilor există potenţial pentru investiţii, precum şi resurse 

umane calificate, investiţiile în acest domeniu fiind necesare şi oportune (se extind 

şi se modernizează case de vacanţă, vile, pensiuni, locuinţe particulare, se 

amenajează pieţe, parcuri, drumuri, alei). În prezent, în Valea Jiului activează peste 

200 de firme de profil. 

 

c. Comerţ şi servicii 

În Valea Jiului se desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul (produse 

alimentare, nealimentare, farmaceutice, diverse), există centre comerciale (Artima, 

Profi), urmând să înceapă lucrările de construcţie pentru alte centre comerciale gen 

supermarket (Vulcan, Lupeni, Petroşani), iar în sectorul serviciilor activează firme 

de transport, telecomunicaţii, proiectare şi engineering, prelucrarea lemnului, 

reparaţii electro-casnice, producerea şi distribuirea energiei termice, servicii de 

telefonie, televiziune prin cablu şi internet, salubritate, cursuri de schi, închiriere 

echipament sportiv, croitorie, frizerie, coafor, diverse. 
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d. Turismul şi obiectivele turistice  

Microregiunea Valea Jiului are un bogat fond turistic până în prezent nu 

îndeajuns exploatat. Favorizată de relieful Carpaţilor Transilvăneni, Valea Jiului 

oferă un cadru natural unic. Deşi în mod tradiţional această regiune nu este 

considerată o destinaţie turistică, există cel puţin trei argumente care susţin 

contrariul: 

- Valea Jiului este principala poartă de intrare în Parcul Naţional Retezat şi 

acces în m-ţii Parâng, Retezat şi Vîlcan 

- Valea Jiului este o regiune turistică accesibilă pentru toate buzunarele 

- Arealul turistic Valea Jiului este o regiune relativ nedescoperită. Datorită 

locaţiei geografice şi a contextului socio-economic, regiunile montane şi fondul 

forestier nu au suferit efectele transformărilor antropice în aceeaşi măsură ca 

majoritatea staţiunilor turistice europene. Prin contrast, aici se mai pot descoperi 

încă peşteri, se pot face drumeţii netulburate de zgomotoasele convoaie mecanizate 

populate de amatorii de picnic, se pot explora trasee montane virgine şi se pot 

descoperi stânci pentru căţărat "necucerite" încă. Din punct de vedere al bogăţiei 

faunei: întreaga zonă este "înnobilată" de prezenţa ursului brun, caprei negre, 

mistreţului şi lupului. 

În oraşul Aninoasa se găsesc 3 unităţi de cazare, 2 hoteluri şi 1 cabană. 

 

4. Întreprinderile din oraşul Aninoasa 

Întreprinderea este o grupare de unități legale care se constituie ca o entitate 

organizațională de producție de bunuri, servicii comerciale sau servicii de interes 

social, ce beneficiază de o autonomie de decizie, mai ales pentru asigurarea 

resurselor sale curente. 

O întreprindere se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii - 

IMM (micro, mică sau mijlocie) dacă îndeplineşte cumulativ pe doi ani 
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consecutivi, cel puţin două dintre condiţiile privitoare la numărul de personal 

angajat, cifra de afaceri şi valoarea activelor.  

În oraşul Aninoasa sunt înregistrate 28 de microîntreprinderi dintre care 2 cu 

capital străin. 

 

5. Investiţii locale  

În toate localităţile Văii Jiului s-au obţinut finanţări externe pentru 

pregătirea şi implementarea diferitelor proiecte, s-au făcut investiţii din bugetul 

local şi bugetul de stat în învăţământ, drumuri, poduri, reabilitarea blocurilor de 

locuit, reţele de gaz, reţele de canalizare în oraş şi în localităţile aparţinătoare.   

Investiţiile realizate de IMM-uri  au fost direcţionate spre prelucrarea 

lemnului, tâmplărie metalică de aluminiu şi inox, tâmplărie de PVC şi lemn 

stratificat, producerea şi fabricarea sticlei pentru geam termopan, investiţii în 

panificaţie (achizitie de cuptoare, extindere spatii de productie), investiţii în spaţii 

de producţie (renovare şi extindere spaţiu pentru executarea de mobilier pentru 

locuinţe şi birouri – canapele, fotolii şi mobilă diversă, achiziţia de autovehicule în 

domeniul transportului în comun, investiţii în domeniul pielăriei şi marochinăriei 

(pantofi, poşete, curele). Potenţialul investiţional al Văii Jiului, definit prin 

proiectele depuse de mediul de afaceri privat din zonă pentru a obţine granturi, 

este din păcate extrem de redus. Programele de creditare nu sunt accesate datorită 

absenţei unor garanţii la standardele solicitate de bănci, termene scurte de restituire 

a creditelor, dobânzi greu de recuperat din profiturile limitate de piaţa de 

desfacere. 

 

6. Sectorul financiar (bănci, asigurări) 

Sectorul bancar este bine dezvoltat la nivelul Vaii Jiului, fiind prezente 

filiale/sucursale ale principalelor banci de pe piata romaneasca. 

De asemenea, este bine dezvoltat si sectorul asigurarilor. 
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În oraşul Aninoasa nu se găseşte nici un sediu de bancă, se găseşte doar un 

bancomat al bancii BCR. 

 

VIII. Protecţia mediului înconjurător  
 

1. Calitatea factorilor de mediu 
Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) este rezultatul unei iniţiative 

locale a Inspectoratului de Protecţie a Mediului Deva în colaborare cu Prefectura şi 

Consiliul Judeţean Hunedoara, fiind asistat şi susţinut financiar de Centrul Regional 

de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est, prin biroul local din Bucureşti - REC 

România cu finantare USEPA. 

PLAM pentru judeţul Hunedoara a fost lansat oficial la data de 17 martie 2001 

şi s-a finalizat în luna mai 2002. Pentru revizuirea PLAM s-au luat in considerare 

modificarile aparute in starea mediului, in situatia socio-economica, in legislatia 

pentru protectia mediului, in tehnologiile de productie si de protectie a mediului.  

a.) Calitatea aerului 

În urma determinărilor făcute pentru pulberi în suspensie şi pulberi 

sedimentabile, în cele 19 şi respectiv 84 puncte de monitorizare aflate pe raza 

judeţului Hunedoara, în perioada 2002 – 2005, nivelul de poluare prezintă o creştere 

semnificativă în ultimii ani. S-a constatat că încărcarea atmosferei cu particule s-a 

datorat, în general: 

- traficului intens ca urmare a creşterii numărului de autovehicule; 

- nivelului scăzut de salubrizare a reţelei stradale; 

- disfuncţiilor sistemelor de reţinere a poluanţilor de la centralele termice; 

- antrenărilor de praf de pe iazurile de decantare şi haldele de steril din 

judeţ, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. 

În Valea Jiului, şi implicit pe raza oraşului Aninoasa s-a constatat o uşoară 

creştere a concentraţiei medii pentru pulberi în suspensie, în anul 2005, atingând 

valoarea de 0,087 mg/mc aer/24 h, faţă de valoarea de 0,079 mg/mc aer/24 h, 
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înregistrată în 2002. O creştere a concentraţiei medii s-a constatat şi pentru 

indicatorul pulberi sedimentabile ajungând la valoarea de 10,400 g/mp/lună, în anul 

2005, comparativ cu 9,433 g/mp/lună, înregistrată în anul 2002, fără a depăşi 

concentraţia maximă admisibilă conform STAS 12574/87; 

 

Disfuncţionalităţi 

  - lipsa instalaţiilor performante de filtrare la unităţile economice  ce 

evacuează direct în aer pulberi în suspensie şi sedimentabile (Centrale termice); 

  -   poluarea datorata fumului rezultat din autoaprinderea gunoaielor de la 

groapa de gunoi de pe teritoriul oraşului; 

   -  circulaţia auto reprezintă o  sursă de poluare, în special pe artera 

principală.  

b.) Calitatea apei 

Cel mai important râu de pe raza orasului Aninoasa este Jiul de Vest care 

desparte localitatea în două unitaţi geografice: Aninoasa şi Iscroni. Jiul de Vest 

conform PLAM se incadreaza in categoria I-a de calitate a emisarilor din judeţul 

Hunedoara. 

Cele două Jiuri: cel de Est (28 km, 479 km2, Q=7.5 m3/s) şi cel de Vest (55 km, 

534 km2, Q=10,6 m3/s) se unesc la limita teritoriului localităţilor Aninoasa şi 

Petroşani, mai precis între Iscroni şi Livezeni, formând un râu puternic care se varsă 

în Dunăre. Căderea Jiului este destul de mare, căci la unirea celor două Jiuri 

altitudinea este de 556,0 m, iar la hotarul judeţului (podul pârâului Polatiştea ) este de 

513m altitudine. Drumul croit de apă prin aceşti munţi formează defileul Jiului, 

cunoscut şi sub numele de defileul Lainici, cel mai frumos şi impunător defileu din 

Carpaţi. 

Localitatea Aninoasa este străbătută de pârâul Aninoasa, care este regularizat 

în interiorul intravilanului construit, de la pod, spre nord, până în zona în care este 

canalizat. Trebuie mentionat că pârâul este canalizat pe toată zona centrului civic. 
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Oraşul este străbătut şi de alte pâraie, cu debit mult mai mic însă, care sunt 

colectate de valea Aninoasei: pârâul Corhol, Ursului, Coloniei, Bordului, Toderesei, 

Priboi, Pietrelor, Piscului, valea Puciu, Pârâul lui Toader. Debitul pârâurilor, ca şi 

calitatea foarte bună au apei a permis construirea unui rezervor de apă în partea de 

nord a oraşului, care alimentează cu apă o parte din localitate. 

Apa freatică se găseşte la adâncimea de 0,80-2,00 m sub nivelul terenului, 

fiind influenţată de nivelul pârâului Aninoasa. 

 

Disfuncţionalităţi: 

Lipsa sau eficienţa foarte redusă a staţiilor de preepurare la unele unităţi 

economice care evacuează direct în canalizare apele uzate conţinând suspensii solide 

şi diverse substanţe ce împiedică mecanismul de autoepurare a apei; 

Poluarea Jiului prin evacuarea apelor menajere uzate neepurate, provenind de 

la agentii economici . 

c.) Solul 

Din punct de vedere geomorfologic, terenul pe care sunt amplasate cladirile se 

dezvoltă pe malul stang şi drept al Jiului de Vest şi in zona de luncă a pârâului 

Aninoasa. 

In general, forajele efectuate au evidenţiat o stratificaţie relativ uniformă, după 

cum urmează: 

- 0,00 – 1,20 m, umplutură de pamant cu zgura, piatră afânată; 

- 1,20 – 3,50 m, argile prafoase nisipoase galbene plastic consistente, 

- 3,50 – 4,50 m, bolovăniş cu pietriş şi nisip galben cu îndesare mijlocie. 

Apa subterana apare la adâncimi cuprinse între 0,60 şi 2,50 m sub formă de 

panză de apa. Nivelul de apariţie al apei este în directă legatură cu cantitatea de 

precipitaţii cazute, cu infiltrările şi izvorârile locale. 

Calitatea vegetaţiei este afectată atât de poluare cât şi de dezinteresul unor 

membri ai comunităţii, ceea ce impune o schimbare radicală de optică în relaţia 

41 



dintre administraţia locală şi agenţii economici poluanţi, precum şi în strategia de 

planificare urbană.  

 Disfuncţionalităţi:  

Dotarea spaţiilor verzi sub necesar, mobilierul urban fiind insuficient; 

Riscuri:  

Din punct de vedere seismic, Aninoasa se incadrează în zona de gradul IV de 

intensitate macroseismică. 

Groapa de gunoi a oraşului, neamenajată corespunzător şi neîmprejmuită, 

degradează solul pe o zonă  mare 

Se remarca alunecari de teren in intravilan (in zona Anena - complexul 

sportiv Arcasul) şi în str. Cocoşvar. 

Silvicultura 

Silvicultura are o poziţie importantă în sistemul economic al oraşului, 

exploatarea şi întreţinerea pădurilor fiind realizată de unitatea de profil ROMSILVA-

filiala Petroşani. 

În munţii din jurul depresiunii Petroşani pădurea de fag este dominantă. În 

vestul depresiunii fagul e în asociaţii aproape curate, alcătuind 61 % , la care se 

adaugă mesteacănul, mai ales pe grohotişuri, arinul şi frasinul. 

Ca subarboret se întâlneşte adesea alunul ( frecvent în regiunea Livezeni ). 

Bradul se găseşte exclusiv pe munţii înalţi, iar stejarul şi asociaţii săi , prin depresiuni 

şi culoarele văilor mari. 

2. Gradul de poluare 
 

Principalele surse de poluare sau degradare a solului sunt constituite din: 

– ocuparea şi impermeabilizarea solului cu clădiri, incinte, drumuri de acces; 

– deşeuri (industriale, toxice, periculoase, menajere); 

– deformaţiile terenului din cauza exploatărilor subterane; 

– emisiile de gaze şi pulberi; 

– degradarea peisajului etc. 
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 În urma activităţii economice desfăşurate la nivelul Văii jiului, rezultă trei 

categorii de deşeuri: 

– deşeuri industriale: rezultate în urma proceselor tehnologice şi a activităţilor 

industriale desfăşurate de agenţii economici;  

– deşeuri periculoase: sunt constituite din deşeurile de spital speciale, care cer o 

atenţie aparte, atât la faza de colectare, cât şi la cea de tratare / eliminare; 

– deşeuri menajere: sunt reprezentate de deşeurile rezultate în urma altor activităţi 

decât cele industriale (casnice, comerţ etc.). 

 Degradarea solului, datorată exploatărilor subterane, poate apărea în perimetrul 

exploatărilor miniere amplasate pe teritoriul Văii Jiului.   

 Ca urmare a formei de relief depresionare, care înlesneşte stagnarea maselor de 

aer poluat, a regimului pluvial activ tot timpul anului, a regimului eolian direcţionat 

din zone cu industrii poluante, fără dotări pentru protecţia mediului, şi a obiectivelor 

industriale existente în zonă efectele poluării asupra florei şi faunei din Valea Jiului 

se manifestă printr-o serie de aspecte: 

– decolorarea frunzişului şi pierderea parţială sau integrală a aparatului foliar, ceea ce 

duce la debilitate fiziologică, favorizând şi atacul unor dăunători biotici; 

– scăderea procentajului de arbori nevătămaţi faţă de anul 1990, deci o dinamică 

negativă care, pe termen lung, poate afecta întregul ecosistem din Valea Jiului; 

– dinamica fenomenelor de defoliere este un fenomen deosebit de grav, având drept 

consecinţă directă pieirea indivizilor; 

– efectivele de vânat existente se situează sub cele normale, mediul în care trăiesc 

fiind dereglat, iar una dintre cauze este şi poluarea mediului; singura specie care se 

situează peste nivelul normal sunt mistreţii, specie caracterizată de o mare rezistenţă 

şi adaptabilitate şi care este şi foarte prolifică; 

– se estimează că şi populaţia salmonicolă se situează cu mult sub potenţialul real; 

afirmaţia este bazată pe experienţa pescarilor amatori, neexistând evaluări cantitative 

în acest sens. 
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 În zonă, un veritabil poluant este şi funinginea rezultată în special în perioada 

rece a anului, în urma funcţionării centralelor pe cărbune. Disconfortul creat ar putea 

fi definit ca o adevărată „psihoză“ a „granulelor negre“, a „zăpezii negre“.  

 Incidenţa îmbolnăvirilor prin diverse boli ale aparatului respirator în rândul 

populaţiei din Valea Jiului se situează frecvent peste valorile medii înregistrate pe 

plan naţional, iar principalele victime sunt copiii, care au sistemele de aspirare ale 

organismului insuficient dezvoltate. Unele boli respiratorii acute ale copiilor se 

cronicizează, putând duce la instalarea unor modificări patologice cu urmări grave. 

Efect indirect al prezenţei poluanţilor atmosferici asupra colectivităţii infantile din 

Valea Jiului este rahitismul, boală caracterizată prin tulburări ale metabolismului 

fosfocalcic, prin deficit de vitamina D2, una dintre fazele metabolismului normal al 

acestei vitamine având loc sub influenţa radiaţiilor solare la nivelul pielii. 

La ora actuală nu există un sistem integrat de management al deşeurilor, 

depozitarea acestora facându-se în groapa de gunoi din zona Piscu – Priboi, în 

imediata apropiere a haldei de steril a EM Aninoasa. Se remarcă necesitatea unui 

sistem de colectare ecologică a deşeurilor şi realizarea unei gropi ecologice de 

colectare a acestora. 

Disfuncţionalităţi:  

În sistemul de  gospodărire comunală – salubritate, poluarea mediului s-a 

datorat  lipsei   unui depozit de deşeuri menajere amenajat corespunzător. 

Lipsa precolectării controlate a deşeurilor menajere în saci de plastic sau 

pubele pe apartamente şi gospodării, colectarea pe platforme amplasate 

necorespunzător, aprinderea acestora de către cetăţeni, cât şi ridicarea cu întârziere a 

deşeurilor în special în sezonul cald, crează un impact negativ  asupra mediului şi 

cadrului zonei de locuit.  

Aceste aspecte conduc la creşterea cantităţii de deşeuri depozitate, reducerea 

perioadei de utilizare a depozitului existent şi a  cantităţilor de deşeuri reciclabile. 
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Depozitarea necontrolată a gunoaielor de-a lungul pâraielor, râurilor, 

drumurilor, căilor ferate, în parcuri sau depozitarea provizorie în gropile de pe malul 

Jiului, impun amenajarea unui depozit ecologic pentru  reziduurile urbane, în vederea 

reciclării acestora şi a reducerii poluarii mediului (aer, apa, sol). 

Costurile de reconstrucţie ecologică a terenului ocupat de depozitul actual 

ridică valoarea investiţiei de realizare a depozitului ecologic de deşeuri. 

După închiderea singurei exploatări miniere din oraş (E.M. Aninoasa), 

resursele energetice disponibile au ramas doar cele generate de exploatarea lemnului 

– rezultă reziduuri diverse cu efect poluant asupra factorilor de mediu. 

Disfunctionalitati : 

Majoritatea centralelor termice din orasul Aninoasa au fost puse în funcţiune 

în anii ’70-’80, echipamentele existente – cu puţine excepţii - fiind uzate, atât fizic 

cât şi moral. De exemplu, cazanele care echipează centralele termice necesită un 

volum mare de gaze de ardere şi, implicit, de combustibil, randamentul termic al 

acestora fiind cu mult inferior cazanelor moderne. Temperatura gazelor de ardere la 

evacuare trebuie să fie superioară temperaturii punctului de rouă acid pentru a evita 

coroziunea coşului, pierderile prin entalpia gazelor de ardere fiind de circa 10%. În 

cazul cazanelor moderne nu se mai impune această condiţie, ele fiind prevăzute cu 

drenarea condensului strâns la baza coşului.  

De asemenea, datorită debranşărilor masive din ultima perioadă centralele 

termice nu funcţionează la capacitate, scăzând randamentul global al cazanului şi 

mărindu-se emisia de noxe. În momentul de faţă pe raza oraşului Aninoasa 

funcţionează o singură centrală termică şi un punct termic. 

Sistemele de preparare a apei calde menajere sunt surse importante de pierderi, 

agentul termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră preparându-se în aceeaşi 

instalaţie de cazane, cu schimbătoare de căldură în contracurent şi boilere de volum 

mare pentru stocarea apei calde, prost izolate termic. Nesincronizarea între timpul de 

utilizare a apei calde menajere şi perioada de preparare a acesteia,  conduce la 
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pierderi prin răcirea apei stocate. În timpul verii, utilizarea cazanului la sarcini 

parţiale pentru prepararea apei calde menajere, conduce la randamente scăzute de 

funcţionare. 

3.  Spaţii verzi 

Aproximativ 5 % din suprafaţa oraşului Aninoasa este alcatuită din spaţii verzi 

şi locuri de recreere (19,48 hectare), iar principalele baze de agreement sunt 

complexul sportiv-turistic “Anena”, Motelul Gambrinus şi Gui . 

 

IX. Cultura şi activităţile recreative 
 
1. Infrastructura culturală 

În oraşul Aninoasa, cultura poartă amprenta condiţiilor speciale şi aparte ale 

acestei zone. În devenirea sa, este rezultată din interacţiunea datinilor şi tradiţiilor 

şi obiceiurilor populaţiei eterogene care a lucrat şi continuă să lucreze aici. O dată 

cu începerea mineritului carbonifer, pe aceste meleaguri au trăit la un loc românii 

localnici – momârlanii, românii veniţi din alte zone ale ţării, unguri, nemţi, 

polonezi, cehi, italieni, austrieci, etc. În anii socialismului s-a produs o regresie – o 

estompare – a manifestărilor culturale specifice, a obiceiurilor şi tradiţiilor. 

În prezent se încearcă redescoperirea şi punerea în valoare a culturii, indiferent 

de forma sa:  muzică, pictură, literatură, fotografie, folclor, etc. 

Cultura se caracterizează printr-o intensă viaţă culturală şi spirituală, deosebit 

de importante fiind tradiţiile şi evenimentele culturale.  

De asemenea în oraşul Aninoasa sunt 2 biblioteci în care se găsesc 17.063 de 

volume, iar numărul utilizatorilor este de 370. 

 

2. Activitatea culturală  

Incepand cu anul 2005 in orasul Aninoasa s-a lansat o noua manifestare 

culturala de amploare intitulata "Zilele Culturii Aninosene". Manifestarea cuprinde 

o suita de actiuni cultural-artistice : Festivalul Voci de Copii aflat la a XIII-a 
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editie, devenit anul acesta festival judetean, spectacole in aer liber sustinute de 

Teatrul de Estrada Deva, diferite simpozioane privind ativitatea culturala din oras, 

dealungul timpului, "Nedeia Tulipanului" si lansari de carte.  

De asemenea, în fiecare an de ziua Inaltarii Domnului in orasul Aninoasa se 

sarbatoreste Nedeia Tulipanului. Evenimentul este un prilej pentru localnici, dar şi 

pentru locuitorii Vaii Jiului sa se intalneasca langa Pomul cu Lalele cu datinile si 

obiceiurile stramosesti ale acestor meleaguri. 

Aninoasa este an de an, începand din 1992 capitala muzicii usoare pentru 

cei mici, caci aici, în oraselul dintre dealuri se întalnesc în prag de vara copiii Vaii 

Jiului spre a da aripi cantecului în cadrul festivalului “VOCI DE COPII”.   

 

3. Activitatea organizaţiilor nonguvernamentale 

În fiecare localitate din Valea Jiului, există ONG-uri, asociaţii, fundaţii, 

cluburi sportive, dar este necesară o mai bună colaborare cu autorităţile locale şi o 

mai mare implicare în rezolvarea problemelor comunităţii.   

Cea mai semnificativă structură asociativă s-a realizat în Valea Jiului în 

anul 2002, prin constituirea Asociaţiei Valea Jiului, între autorităţi publice locale 

şi societatea civilă. 

Rezultatul acestei asocieri este tot un ONG, asociaţia fiind  o organizaţie 

neguvernamentală, apolitică şi non profit cu misiunea asumată prin libera asociere de 

a contribui semnificativ şi neîntârziat la dezvoltarea economică durabilă a regiunii 

geografice cunoscută sub numele Valea Jiului şi implicit la creşterea nivelului de trai 

al comunităţilor locale.  

Asociaţia Valea Jiului are drept scop identificarea, promovarea şi sprijinirea 

permanentă a proiectelor ce vizează cadrul general comun al comunităţii, evaluarea şi 

monitorizarea programului de creştere economică prin atragerea resurselor financiare 

care vizează dezvoltarea unitară a Văii Jiului şi stabilirea unor priorităţi care să 
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conducă la obţinerea de rezultate palpabile în plan social şi la ridicarea nivelui de trai 

al populaţiei.  

Constituirea acestei asociaţii a fost de bun augur şi a funcţionat bine în primii 

2 ani, reuşind să obţină finanţări externe de valori nu foarte mari, dar suficiente 

pentru amenajarea sediului, dotarea cu mobilier şi tehnică de calcul. Pe parcurs însă, 

interesul membrilor fondatori a scăzut, în special al sectorului privat şi al societăţii 

civile. 

 De asemenea se doreşte înfiinţarea unei noi asociaţii nonguvernamentale la 

care asociaţi sunt toate administraţiile locale din Valea Jiului aceasta se numeşte 

„Asociaţia pentru dezvoltare durabilă Valea Jiului” 

„Asociaţia pentru promovarea culturii şi a tradiţiilor locale ANENA” este un 

ONG din Aninoasa cu o intensă activitate în domeniul cultural.  

 

4. Mass-media 

 Principalii reprezentanţi ai mass-media din Valea Jiului sunt: Televiziunea 

Parâng acopera întregul areal al Vaii Jiului, cu reportaje din zona; One TV; Radio 

RCN; Gazeta Văii Jiului (cotidian); Matinal (cotidian); Opinia (săptămânal);     

Săptămâna Văii Jiului (săptămânal); Curierul Văii Jiului (săptămânal); Valea 

Jiului (săptămânal); Unda de şoc  (săptămânal); Ecoul Văii Jiului  (săptămânal); 

Pulsul Văii Jiului (săptămânal); Opinia cetăţeanului (săptămânal); Mesager 

(publicaţia Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului  Petroşani, săptămânal).      

În prezent televiziunea prin cablu este asigurată de S.C ASTRAL 

S.A.Petroşani şi S.C.SELTRON S.A. Vulcan. 

 

5. Zone de agrement  
 În oraşul Aninoasa se afla „Liridendronum Tulipifera” sau Copacul purtator 

de lalele, originar din America de Nord şi adus de la Paris în 1880 de Anna 

Margarette Madespach, acesta fiind declarat monument al naturii.  Dintre structurile 

turistice existente, se pot aminti: Motel Gambrinus, Motel Gui, Cabana Anena. 
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PARTEA II 
ANALIZA SWOT A ORAŞULUI ANINOASA 
 

Prezentarea metodologie analiză SWOT 

Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari, a punctelor slabe, a 

oportunităţilor şi a ameninţărilor care a fost creată şi utilizată de întreprinderi ca 

instrument de formulare a strategiilor.  

 Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, 

precum şi identificarea alternativelor strategice. Astăzi, analiza SWOT este aplicată 

în cadrul analizei teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea 

planificării în cadrul administraţiilor publice. 

Înainte de a începe o analiză SWOT este absolut necesară prezentarea unei 

descrieri a cadrului general al situaţiei existente pentru ca în cadrul discuţiilor toţi 

participanţii să aibă  o “bază comună”.  

 Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din moment ce, 

de cele mai multe ori, persoanele active de la nivel comunităţii dispun de o informare 

asimetrică şi au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. 

 Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se bazează pe metoda 

“brainstorming”-ului, care s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate în 

activitatea de elaborare a strategiei.  

Analiza SWOT se bazează pe următoarele elemente: puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări. 

Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate? Aceasta este o întrebare 

fundamentala la care trebuie să se răspundă. Dintr-o analiză a indicatorilor 

comunităţii pot rezulta o întreagă gamă de puncte tari. Acestea pot fi “puncte tari-

grele (hard)” şi “puncte tari-uşoare (soft)”. Dacă, în mod normal, primele se 

identifică destul de repede, celelalte se conturează prin discuţii ulteriore sau din 

activităţi de cercetare.  
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Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la polul opus faţă de 

punctele tari, acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. Şi în cazul analizei 

punctelor slabe este posibil să facem distincţia între  “puncte slabe-grele” şi “puncte 

slabe-uşoare 

Al treilea parametru se referă la zona oportunităţilor. Acestea pot fi studiate 

şi discutate doar dacă o alegere preliminară a fost proiectată. In acest stadiu, se 

impune o nouă descriere, mult mai clară persoanelor implicate.  

 Ar putea exista probleme în cadrul analizei dacă punctele tari şi oportunităţile 

se suprapun. Există o diferenţă clară între aceşti doi parametri. O regulă simplă, dar 

folositoare pentru o analiză SWOT corectă, este aceea de a verifica dacă există o 

distincţie clară între punctele tari şi oportunităţi. 

Ameninţările includ implicaţiile negative ale măsurilor adoptate. Analiza 

oportunităţilor şi a ameninţărilor implică un melanj al efectelor interne şi externe ale 

politicii. Efectele externe pot genera într-un fel ameninţări. 

În analiza SWOT nu exista o corespondenta exclusiva intre puncte tari si 

oportunităţi, pe de o parte, si puncte slabe si ameninţări pe de alta parte. Uneori, 

unele elemente de forţa pot conduce la ameninţaţi într-un scenariu “ după politică”.  

 Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte “statice”, bazate pe parametrii 

descriptivi ai unei zone, într-o perioadă determinată de timp = CEEA CE EXISTĂ. 

Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul, şi se referă la alegerile pe 

care le au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare = CEEA CE VA 

FI. 

Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de 

acţiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:  

• construieşte pe Punctele Tari,  

• elimină Punctele Slabe,  

• exploatează Oportunităţile,  

• îndepărtează Ameninţările. 
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2. Analiza SWOT a oraşului Aninoasa 

 
Analiza SWOT: INFRASTRUCTURA ORAŞULUI ANINOASA 
  

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Localitatea este situată în zona centrală a 

Văii Jiului; 
- Existenţa unei infrastructuri industriale; 
- Existenţa unei infrastructuri de utilităţi 

(apă, canalizare, telecomunicaţii, 
iluminat);  

 

- O parte însemnată a localităţii se află la distanţă 
mare de DN 66A; 

- Infrastructura de transport este insuficient 
dezvoltată; 

- Sistemul de canalizare este învechit şi 
neperformant; 

- Sistemul de alimentare cu energie termică este 
învechit şi neperformant; 

- Zonă monoindustrială; 
- Localitatea este mică, intră la categoria sub 

10.000 locuitori; 
- Lipsa unei librării şi a unui chioşc de ziare; 
- Lipsa băncilor comerciale. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Modernizarea drumului spre Băile 

Herculane precum şi a celui care trece 
prin Defileul Jiului; 

- Existenţa de terenuri disponibile, 
pretabile investiţiilor; 

- Dezvoltarea societăţilor comerciale mici 
astfel încât acestea să ajungă în categoria 
societăţilor mijlocii sau chiar mari; 

- Identificarea şi punerea în valoare a 
potenţialului turistic; 

- Asocierea cu celelalte localităţi din Valea 
Jiului; 

- Lipsa fondurilor de rulaj, pentru derularea 
proiectelor din fondurile structurale; 

- Resurse financiare insuficiente; 
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Analiza SWOT: MEDIU 
 
 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existenţa Parcului Naţional Defileul Jiului în 

teritoriul administrativ al oraşului Aninoasa; 

- Concentraţiile poluanţilor gazoşi în atmosfera 
oraşului determinate în punctele de prelevare 
existente în cadrul sistemului de monitorizare, se 
situează sub limitele admise; 

- Realizarea unui studiu de fezabilitate în comun 

cu celelalte administraţii din Valea Jiului privind 

amenajarea unui deponeu ecologic pentru 

deşeurile menajere; 

- Lipsa filtrelor la centrele termice si unităţile 

economice  care deversează direct în atmosferă 

pulberi în suspensie şi sedimentabile; 

- Degradarea avansată a drumului principal care 

traversează oraşul şi a străzilor adiacente; 

- Poluarea Jiului prin evacuarea apelor menajere 

neepurate;  

- Lipsa unor perdele verzi de protecţie între 

sursele de poluare şi zonele de locuit; 
- Începând cu anul 2000 Râul Jiu prezintă o 

îmbunătăţire evidentă fiind încadrat în limitele 

categoriei I de calitate, în conformitate cu 

indicatorii analizaţi. 

- Dotarea spaţiilor verzi este sub necesar, iar 

mobilierul urban insuficient; 

- Lipsa precolectării controlate a deşeurilor 

menajere în saci de plastic sau pubele pe 

apartamente şi gospodării, colectarea pe platforme 

amplasate necorespunzător, aprinderea acestora de 

către cetăţeni, cât şi ridicarea cu întârziere, în 

special în sezonul cald, creează un impact negativ  

asupra mediului şi cadrului zonei de locuit. Aceste 

aspecte conduc la creşterea cantităţii de deşeuri 

depozitate, reducerea perioadei de utilizare a 

depozitului existent şi reducerea cantităţilor de 

deşeuri reciclabile refolosite; 

- Depozitarea necontrolată  a gunoaielor de-a 

lungul pâraielor, râurilor, drumurilor, căilor 

ferate, în parcuri precum şi depozitarea 

provizorie în gropile de pe malul Jiului, 

impune amenajarea  unui depozit ecologic 

pentru  reziduurile urbane în vederea reciclării 

acestora şi a reducerii  poluării mediului (aer, 

apa, sol). 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

Programe de finanţare în domeniul mediului şi 
reconstrucţiei ecologice a terenurilor afectate de 
minerit; 
- Surse de finanţare judeţene şi guvernamentale 
prin agenţiile care gestionează fonduri externe şi 
interne (ANDZM, APM, FRDS, etc.) 
- Posibilitatea dezvoltării unor puncte de 

atracţie turistică de mare interes ţinând cont de 

aşezarea geografică. 

- Riscuri naturale, în special inundaţiile şi 
alunecările de teren; 
- Pericol de inundaţii datorită unor pâraie şi 

torente; 

- Neobţinerea finanţărilor externe. 
 

 
 
Analiza SWOT: EDUCAŢIE 
 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Reabilitarea celor două şcoli din oraş; 
- Existenţa reţelelor de calculatoare legate la 

internet în fiecare şcoală; 
- Cadre didactice calificate; 

 

 

 

- Echipe de cadre didactice puternic implicate în 
diverse activităţi şcolare şi extraşcolare;  

 

- Încadrarea personalului didactic se face de 
către Inspectoratul judeţean, ceea ce conduce la 
o fluctuaţie mare a cadrelor didactice; 

- Laboratoarele din şcoli sunt slab dotate (cu 
excepţia celor de informatică); 

- Grădiniţele şi creşa funcţionează în spaţii 
neadecvate, fără autorizaţie de funcţionare, 
lipsă spaţii de joacă pentru copii; 

- Lipsa unei Săli de sport pentru elevi. 
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Derularea proiectului „Economia bazată pe 

cunoaştere”; 
- Populaţia şcolară în scădere; 
- Situaţia materială precară a familiilor celor mai 

mulţi elevi; 
- Multe familii se mută în alte localităţi sau 

pleacă în străinătate din motive economice; 

- Existenţa a mai multor proiecte aflate în 
derulare; 

- Colaborări şi parteneriate multiple cu alte şcoli 
din ţară; - Abandonul şcolar; 

- Curriculum la decizia şcolii diversificat în 
funcţie de dorinţele părinţilor şi a copiilor; 

- Colaborare bună cu autorităţile locale, Consiliul 
Judeţean, Poliţia, ONGuri; 

- Cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice 
asigurate de Casa corpului didactic si de către 
MCTI 

- Construcţia a două grădiniţe, proiect aflat pe lista 
de priorităţi a Guvernului; 
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Analiza SWOT: PROBLEME SPECIFICE CELOR DE VÂRSTA a III-a 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existenţa unui club al pensionarilor; - Condiţii inadecvate de locuit pentru mare parte 

din pensionarii oraşului; 
- Lipsa asistenţei medicale specifică celor de 

vârsta a III-a; 
- Lipsa unei case mortuare; 
- Locuri insuficiente la cimitir; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

- Program de finanţare pentru amenajarea unei bă 
comunale, sală pentru activităţi sociale şi a unui 
cabinet medical. 

 

Analiza SWOT: ECONOMIE TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existenţa unui potenţial turistic ridicat; 
- Existenţa unui parc industrial; 
- Existenţa unui fond forestier bogat în 

resurse regenerabile; 
- Vecinătatea cu două staţiuni turistice 

(Parâng, Petroşani şi Straja, Lupeni); 

 
Analiza SWOT: SOCIAL 

- Amenajarea defileului; 
- Se află in vecinătatea a două parcuri 

naţionale: Retezat şi Defileul Jiului; 
- Existenţa pe raza localităţii a unui 

monument al naturii ( LIRIDENDRUM 
TULLIPIFERA, Pomul cu lalele). 

- Mediul de afaceri slab dezvoltat; 
- Infrastructura de turism insuficient dezvoltată; 
- Lipsa de promovare a oportunităţilor; 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Facilităţi oferite de Consiliul Local 

întreprinzătorilor; 
- Imaginea nefavorabilă a zonei pe plan intern şi extern. 

- Existenţa de terenuri pretabile dezvoltării 
afacerilor. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Persoane bine pregătite din punct de vedere 

profesional; 
- Procent ridicat al ponderii populaţiei tinere; 
 

- Lipsa locurilor de muncă; 
- Lipsa serviciilor sociale adecvate şi a celor de 

sănătate; 
- Lipsa unui punct de prim ajutor ambulatoriu; 
- Lipsa unor servicii medicale de specialitate si a 

dotărilor; 
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Atragerea de investitori care vor crea locuri 

de muncă; 
- Migraţia populaţiei; 
 

54 



Analiza SWOT: CULTE, CULTURĂ, SPORT: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existenţa unor cluburi sportive cu rezultate 

deosebite pe plan naţional şi internaţional 
(Tir cu arcul şi Navomodelism); 

- Existenţa unor festivaluri culturale 
tradiţionale (Voci de copii, Festivalul 
judeţean de colinde, Nedeia Tulipanului); 

- Existenţa bazelor sportive; 
- Potenţial uman bine pregătit; 

- Starea precară a bazelor sportive; 
- Starea precară a aşezămintelor culturale; 
- Dotarea insuficientă a acestora; 

 

- Nevoia pictării bisericilor; 
- Lipsa unei cantine sociale pentru persoanele 

defavorizate; 
- Lipsa unui gard de împrejmuire al cimitirului din 
Iscroni; 
- Lipsa caselor mortuare şi a locurilor de înmormântare 
în cimitire; 
- Casa parohială (str. Libertăţii, nr. 48) şi bisericile  Sf. 
Ioan Botezătorul şi  Sf. Nicolae necesită lucrări de 
reabilitare interioară şi exterioară (învelitoare, faţade, 
instalaţii electrică, de iluminat, termică, apă, canalizare, 
grupuri sociale, înlocuire geamuri şi uşi, realizarea de 
picturi interioare, construirea de garduri pentru 
împrejmuirea incintelor şi reabilitarea căilor de acces, 
construirea unui lumânărar din zidărie şi reablitarea 
casei colpotarului). 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Biserica Înălţarea Domnului, prin 

sponsorizări a fost reabilitată în 
proporţie de 75%, dar necesită 
branşarea la reţeaua de gaz metan, 
realizarea picturilor şi construirea unei 
clădiri anexă; 

-  

- Drumul de acces spre biserica Sf. Nicolae şi clădirile 
din jur sunt expuse la riscul prăbuşirii brazilor înalţi, 
de asemenea şi plopii din faţa vechiului cămin sunt o 
ameninţare; 

-  
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PARTEA III 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A  
ORAŞULUI ANINOASA 
 

1. Obiectivul general 
În elaborarea documentului s-au aavut în vedere următoarele documente cu 

caracter strategic elaborate la nivel local sau regional: Planul de Dezvoltare 

Regională 2007-2013, Strategia Judeţului Hunedoara, Planul de Amenjare a 

Teritoriului Hunedoara. 

Având în vedere contextul în care este implementat proiectul StrategVest, în 

stabilirea axelor strategice de intervenţie s-a luat în considerare faptul că România 

este parte integrantă a Uniunii Europene şi beneficiază de o serie de instrumente de 

reducere a disparităţilor de dezvoltare.  

 

2. Obiectivele specifice 

 În completarea obiectivului general au fost identificate o serie de obiective 

specifice care vizează:  

• Creşterea gradului de ocupare a populaţiei; 

• Stimularea dezvoltării sectorului privat si atragerea de noi investitii; 

• Atragerea de investitii in scopul modernizarii si reabilitarii 

infrastructurii; 

• Protecţia mediului înconjurător prin acţiuni îndreptate asupra 

principalelor elemente poluante.                                                                         

 Aceste obiective vor fi realizate într-un orizont de timp de 7-10 ani prin 

implementarea de proiecte de dezvoltare, beneficiare de finanţări din fonduri 

europene.   
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3. Dezvoltarea prin metoda de seminar 

  Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza: 

 Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe 

care le percepe comunitatea la un moment dat şi anume la finalul perioadei 

pentru care s-a elaborat planul; 

 Seminarul contradicţiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care 

stau în calea realizării viziunilor; 

 Seminarul direcţiilor strategice – etapa la care au fost identificate soluţiile 

pentru depăşirea obstacolelor enunţate la seminarul anterior, vor fi identificate 

activităţile care vor fi întreprinse ; 

 Seminarul implementării (planul de acţiune) –  concretizeaza paşii care se vor 

întreprinde pentru realizarea fiecărei activităţi. Tot aici sunt  stabilite termene 

de implementare şi responsabilităţi. S-a elaborat planul de activităţi pe termen 

lung 2007 – 2013, din care apoi a fost extras planul pe anul 2008. 

Rezultatele fiecărui seminar au fost diseminate în comunităţi şi s-a trecut la pasul 

următor după ce membrii comunităţii au fost de acord cu cele stabilite.



4. SEMINARUL VIZIUNILOR 
 
Obiectivul seminarului: Identificarea realizarilor comunitatii orasului Aninoasa pina in anul 2013 
Intrebarea seminarului: Ce ne dorim sa vedem realizat in Aninoasa in anul 2013? 

AGREMENT ŞI RECREERE SERVICII SOCIALE  TURISM ECONOMIE APL 

Locuri de joacă amenajate 

Servicii medicale şi 
sociale la domiciliu 
pentru persoanele 
vârstnice  

Complex  de 
agrement turistic 
realizat : Aventura 
parc, mina muzeu 

Parc industrial 
realizat pe 
amplasamentele 
E.M Aninoasa şi 
EM Iscroni, UFET 
şi ROTRANS 

Clădirea primariei 
extinsă, modernizată 
şi dotată 

Mobilier stradal achiziţionat şi 
întreţinut 

Locuinţe sociale realizate 
şi date în funcţiune 

Zone pretabile 
turismului 
identificate şi 
valorificate 

Centrul de colectare 
şi prelucrare a 
laptelui înfiinţat 

Plan de urbanism 
actualizat şi sistem de 
management al 
calităţii certificat 

Obiceiurile locale menţinute  
(Nedeia tulipanului) şi 
încurajate 

Programe de educaţie 
realizate în rândul 
familiilor marginalizate 

Facilităţi turistice 
înfiinţate 

Centrul de colectare 
fructe de padure, 
plante medicinale şi 
ciuperci infiinţat 

Personal instruit şi 
perfecţionat 
permanent 

Zilele oraşului sarbătorite anual 

Sediul poliţiei 
modernizat şi dotat  
Grad de delicvenţă 
juvenilă scăzut 

Pensiuni agro-
turistice înfiinţate şi 
cuprinse în circuitul 
turistic 

Sector de prelucrare 
şi exploatare a 
resurselor naturale 
regenerabile 
dezvoltat 

Colaborare internă şi 
institutională 
îmbunătăţită 

Terenuri identificate si 
concesionate pentru dezvoltarea 
bazelor turistice 

ONG-uri active si 
implicate in viata 
comunitatii 

Trasee turistice 
marcate 

Centrul de 
sacrificare a 
animalelor infiintat 

Fonduri publice 
utilizate in mod 
eficient si transparent 

Parcul orasului infiintat si 
intretinut 

Oportunitati de 
reconversie / calificare 
profesionala existente 
Locuri de munca create 

Zone turistice 
conectate la 
sistemul de utilitati 

Industrie usoara 
dezvoltata 
Ateliere 
mestesugaresti 
infiintate si 
organizarea de 
targuri saptamanale 

Protocoale de 
colaborare cu 
partenerii de dialog 
incheiate 
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Localitate inclusa 
in circuitul turistic 
national 

 Migratia fortei de munca 
redusa 

Facilitati pentru 
investitori create 

Serviciu de informare 
publica transparent si 
modern 

 
Centru de 
informare turistica 
functional 

Magazine tip 
supermarket 
infiintate 

Cetateni informati si 
implicati asupra 
masurilor si deciziilor 
APL 

Centru de asistenta 
medicala de specialitate 
realizat si dotat 

 Centru AJOFM / Birou 
Pensii infiintat 

Traditiile  locale 
promovate 

Centru 
bancar/trezorerie 
infiintat 

Cladirile fostei E.M 
Aninoasa, ICSA-AP 
reablitate si redate 
circuitului economic 

   

Piete 
agroalimentare in 
Aninoasa si Iscroni 
si piata desfacere 
produse artizanat/ 
mestesugaresti 
functionale 

 

 
 
 

INFRASTRUCTURA SI UTILITATI 
(apa, canal, gaz metan,  termoficare) MEDIU 

EDUCATIE, 
SANATATE, CULTURA, 
SPORT 

IMAGINEA  
ORASULUI 

Strazi asfaltate si/sau betonate. Drumuri 
vicinale reabilitate 

Deponeu ecologic realizat in 
comun cu celelalte localitati din 
Valea Jiului 

Cele 2 institutii de 
invatamant gimnazial 
modernizate si dotate 
corespunzator 

Fatadele cladirilor 
reabilitate, 
acoperisuri blocuri 
realizate 

Drumul de acces in zona Aninoasa reparat si 
modernizat, semaforizarea intersectiei DN 
66A cu 666B 

sistem de colectare selectiva a 
deseurilor realizat 

Doua noi gradinite 
construite 

Indicatoare si 
placute informative 
montate 

Alei de acces/pietonale realizate si/sau 
modernizate 

Sistem integrat de management 
al deseurilor realizat 

Existenta unui program 
anual de desfasurare 
concursuri scolare, 
activitati sportive 

Monumente 
naturale intretinute 
si promovate pe 
plan national  
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Lucrari de amenajare a defileului Jiului 
finalizate, baza de agrement realizata 

Cetateni informati, responsabili 
si implicati in protectia mediului 

Sala de sport construita, 
complexul Anena 
modernizat 

Activitati culturale 
diversificate 

Trotuare pentru pietoni realizate si/sau 
modernizate 

Jiul de Vest, paraie si torenti 
regularizate 

Infiintarea unei librarii si a 
unor chioscuri de 
distributie a presei  

Construire bloc 60 
apartamente pentru 
familiile de rromi 
Cetateni implicati in 
imbunatatirea si 
pastrarea imaginii 
localitatii 

Podul peste Jiu reparat si modernizat 
Lucrari de regularizare/betonare 
albie/realizare podete parau 
Aninoasa finalizate 

Clubul Cultural modernizat 
si dotat corespunzator 

Spatii de parcare amenajate Spatii verzi  si parcuri de joacă 
pentru copii amenajate si dotate Taraful orasului infiintat  

Sistem de canalizare realizat in zonele 
limitrofe 

Conservarea şi punerea în 
valoare a Defileului Jiului 

Clubul copiilor modernizat 
si dotat 

 

   Sistem de canalizare reabilitat si modernizat 
Sistem de canalizare ape menajere realizat in 
zona „Sus pe vale” 

   

Acumulare si microcentrala hidroenergetica 
realizata 

   

Scoli bransate la reteaua de gaz si energie 
termica 

   

Sistem de colectare a apelor 
pluviale/paraie/torenti finalizat 

   

Reteaua de alimentare cu gaz realizata si 
functionala in toata localitatea 

   

Institutii publice bransate la reteaua de gaz    
Iluminatul public modernizat si extins    
Sistem de alimentare cu energie termica 
extins si modern 

   

  Reteaua de utilitati extinsa spre zonele izolate  
Centre de incasari utilitati situate pe raza 
localitatii 
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5. SEMINARUL CONTRADICTIILOR 
                    Obiectivul seminarului : Identificarea obstacolelor care ar putea impiedica realizarea viziunilor identificate 
                    Intrebarea seminarului: Ce obstacole ne pot impiedica in realizarea viziunii orasului Aninoasa pana in anul 2013? 
 

INFRASTRUCTURA SI 
UTILITATI (apa, canal, gaz metan,  

termoficare) 
 

MEDIU 

EDUCATIE, 
SANATATE, 
CULTURA SI 

SPORT 

IMAGINEA ORASULUI 

Surse financiare necesare contributiei la 
proiecte de finantare reduse / resurse 
proprii minime 

Surse financiare reduse la 
bugetul local / intarzieri in 
procesul de finantare 

Scaderea numarului de 
elevi datorita scaderii 
natalitatii  

Surse financiare reduse la 
bugetul local  

Birocratia Neobtinerea finantarii/resurse 
limitate pentru realizarea in 
regim propriu; gestionare 
deficitara de catre cetateni a 
deseurilor 

Comunitate slab 
pregatita si 
dezinteresata in 
acccesarea fondurilor 

Calitate necorespunzatoare 
a lucrarilor  

Instabilitatea legislativa  Mentalitatea cetatenilor 
(obisnuinta) 

Nerespectarea 
graficului de 
desfasurare a 
activitatilor culturale 

Oponenta cetatenilor la 
participarea cu contributii 
financiare la realizarea 
fatadelor blocurilor 

Proces de retrocedare a terenurilor 
intarziat 

Cetateni neimplicati si 
dezinteresati fata de informatia 
si problemele de mediu 

Schimbari legislative 
nefavorabile 

Schimbari legislative 
nefavorabile 

Mentalitatea unor cetateni / reticenta la 
schimbare 

Intarzieri in executarea lucrarilor 
si obtinerea transelor de 
finantare 

  

Valoarea foarte mare a proiectelor – 
neobtinere finantare (resurse reduse 
pentru cofinantare si/sau realizare in 
regie proprie)  

Lipsa specialistilor si ONG-
urilor de mediu 

  

Zona greu accesibila (presupune costuri 
mari in pregatirea zonei) 
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Intarzieri repetate in demararea 
lucrarilor de catre factorii implicati 
(RAAVJ, APL) datorate unor factori 
externi 

   

Surse financiare reduse la bugetul local 
pentru acoperirea costului 
bransamentelor institutiilor publice 

   

Sincope aparute in alimentarea cu 
combustibil a Centralei de la Paroseni 

   

Oponenta  cetatenilor proprietari de 
terenuri la realizarea bransamentelor 
individuale  la reteaua de gaz / 
termoficare 

   

In conditiile existentei retelei de gaz 
metan, sistemul de termoficare poate 
deveni nerentabil 

   

 
 
 

AGREMENT SI 
RECREERE 

SERVICII 
SOCIALE TURISM ECONOMIE APL 

Surse financiare reduse la 
bugetul local  

Absenta locurilor 
de munca 

Dezinteresul 
investitorilor fata de 
potentialul turistic al 
zonei 

Resurse 
nevalorificate 

Surse financiare 
reduse la bugetul local 

Cetateni dezinteresati Absenta masurilor 
de reconversie 
profesionala 

Spirit antreprenorial 
scazut 

Lipsa fortei de munca 
calificata 

Aparatura uzata moral 

Actualizare PUG nefinalizata Mentalitatea 
cetatenilor  

Capacitate scazuta a 
populatiei de a 
accesa programe de 
finantare 

Impotrivirea 
proprietarilor fata de 
dezvoltarea unor 
anumite proiecte 
locale 
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Intelegerea gresita a 
progresului prin atitudine 
reticenta  la obiceiurile locale 

Migrarea populatiei 
tinere 

Informatii 
insuficiente legate de 
oportunitatile de 
finantare 

Spirit antreprenorial 
scazut 

 

  Impotrivirea 
proprietarilor fata de 
anumite proiecte 
locale 

Terenuri si proprietari 
neidentificati  
Legislatie precara 

 

   Strategie ineficienta 
de atragere a 
investitorilor 

 

 
 
 



6. SEMINARUL DIRECTIILOR STRATEGICE 
INTREBAREA SEMINARULUI : 
„Ce trebuie sa întreprindem pentru a depaşi obstacolele ce împiedica realizarea 
viziunilor?” 
 
OBIECTIVUL SEMINARULUI : 
Identificarea direcţiilor strategice 
 
Direcţia strategică : 
 
 

I. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
 

Domeniul de intervenţie 1.1 Infrastructura de transport 
 
OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 

Modernizarea drumului de acces în 
localitate 
 

Evaluarea drumului de acces  
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia lucrărilor de reabilitare 

Repararea si modernizarea podului 
de acces de peste Jiul de Vest 
 

Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia lucrărilor 

Continuarea procesului de 
reabilitare a drumurilor de 
interes orăşenesc şi a aleilor 
pietonale 

 

Evaluarea stării actuale a drumurilor de pe raza localităţii 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia lucrărilor 

Semaforizarea intersecţiei DN 66A 
cu 666 B 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia lucrărilor 

Amenajare piste pentru biciclişti 
 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia lucrărilor 
Identificarea , evaluarea şi inventarierea împreună cu poliţia 
rutieră a locaţiilor pretabile amenajării de spaţii de parcare 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia lucrărilor 

Amenajarea unor spatii de parcare 
pe raza localităţii 
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Modernizarea staţiilor pentru 
transportul în comun şi a unei staţii 
de cap de linie în Aninoasa 
 

Inventarierea şi evaluarea staţiilor de pe raza localităţii şi a 
locaţiei pentru staţia cap de linie 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia lucrărilor de modernizare 

Drumurile si străzile marcate şi 
semnalizate corespunzător 

Stabilirea împreună cu Poliţia Aninoasa a necesarului de 
marcaje şi semnalizări rutiere 
Identificarea surselor de finanţare 
Realizarea proiectului 
Execuţia  lucrărilor de reabilitare 

 
Domeniul de intervenţie 1.2 Reţele de utilităţi 
 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 
Încheierea unui parteneriat cu restul localităţilor din 
Valea Jiului, Consiliul Judeţean şi  RAAVJ  Extinderea, reabilitarea, 

modernizarea reţelei de 
canalizare 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului pe întreaga suprafaţă a localităţii 
Execuţia   lucrărilor  

Extinderea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu 
energie termică 

Evaluarea stării actuale a sistemului 
Obţinerea aprobărilor necesare 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Finalizarea lucrărilor de 
introducere a reţelei de 
alimentare cu gaz metan in toată 
localitatea 

Informarea populatiei asupra beneficiilor acestui sistem 
Urmărirea continuă a progresului lucrărilor 

Realizarea branşamentelor 
instituţiilor publice, de sănătate 
şi de învăţământ la reţeaua de 
gaz a oraşului 

Identificarea instituţiilor care necesită şi există 
posibilitatea realizării branşamentului la reţeaua de gaz 
Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea cotei de gaz 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Reabilitarea termică a 
locuinţelor 

 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 
Realizarea studiului de fezabilitate 
Atragerea de finanţări Extinderea si modernizarea 

iluminatului public Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 
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Extinderea reţelelor de utilităţi 
în zonele limitrofe localităţii 
care prezintă un potenţial ridicat 
de dezvoltare economică şi 
turistică 

Identificarea zonelor cu potenţial ridicat şi clarificarea 
situaţiei juridice a terenurilor 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Realizarea unei zone 
rezidenţiale 

Identificarea locaţiei 
Încheierea unor parteneriate cu investitori interesaţi 
Efectuarea lucrărilor 

 
2. DIRECŢIA STRATEGICĂ DE MEDIU 
 
Domeniul de intervenţie 2.1 Rezolvarea problemelor sectoriale de mediu 
 
OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 

Gestiunea integrată a deşeurilor 
(colectare, transport, depozitare 
şi reciclare) la nivel 
microregional; 

 

Încheierea unui parteneriat cu restul localităţilor din 
Valea Jiului şi  Consiliul Judeţean  
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor  

Dezvoltarea economică durabilă a 
exploataţiilor forestiere 
 

Evaluarea stării actuale a exploataţiilor forestiere 
Obţinerea aprobărilor necesare 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 
Evaluarea stării actuale a depozitului de deşeuri menajere 
Obţinerea aprobărilor necesare 
Realizarea unui studiu de fezabilitate Închiderea şi ecologizarea depozitului 

de deşeuri menajere al oraşului 
Aninoasa Atragerea de finanţări 

Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

 
Domeniul de intervenţie 2.2 Implicarea activă a cetăţenilor în rezolvarea problemelor de mediu 
 
OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 
Realizarea de spaţii verzi şi spaţii 
de joacă pentru copii 

Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Implicarea membrilor 
comunităţii şi în primul rând a 
copiilor în întreţinerea spaţiilor 
verzi şi a spaţiilor de joacă 

Informarea populaţiei asupra beneficiilor acestui sistem 
Identificarea surselor de finanţare 
Urmărirea continuă a progresului lucrărilor 
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Susţinerea de către APL 
Aninoasa a diverselor programe 
pentru educarea cetăţenilor, 
implicarea acestora şi 
încurajarea voluntariatului în 
rezolvarea problemelor de 
mediu 

Informarea populaţiei asupra beneficiilor acestui sistem 
Identificarea surselor de finanţare 
Urmărirea continuă a progresului lucrărilor 
 

Realizarea unui parteneriat cu 
Apele Române pentru 
regularizarea pâraielor 

Realizarea unui parteneriat cu Apele Române pentru 
regularizarea pâraielor 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Implicarea persoanelor cu venit 
minim garantat în amenajarea 
torenţilor 

Evaluarea stării actuale a torenţilor 
Obţinerea aprobărilor necesare 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Identificarea surselor de finanţare 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Educarea, sensibilizarea, 
monitorizarea, avertizarea şi 
identificarea unor măsuri 
coercitive în legătură cu 
depunerea gunoaielor pe malul 
pâraielor 

Evaluarea stării actuale a malurilor pâraielor 
Informarea populaţiei asupra beneficiilor acestui sistem 
Identificarea surselor de finanţare 
Urmărirea continuă a progresului lucrărilor 

 
3. DIRECŢIA STRATEGICĂ ECONOMICĂ (INCLUSIV TURISMUL) 
 
Domeniu de intervenţie 3.1 Valorificarea in sens economic a resurselor existente 
 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 

Finalizarea procesului de 
retrocedare a proprietăţilor 
şi actualizarea Planului 
Urbanistic General 

Evaluarea stării actuale a situaţiei retrocedărilor 
Urmărirea continuă a progresului lucrărilor 
Identificarea surselor de finanţare 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Inventarierea terenurilor 
disponibile pentru derularea 
unor proiecte economice de 
investiţii de către agenţi 
economici 

Evaluarea stării actuale a terenurilor disponibile 
Obţinerea aprobărilor necesare 
Identificarea oportunităţilor de promovare a ofertei 
locale 
Urmărirea continuă a progresului lucrărilor 

Dezvoltarea spiritului 
anteprenorial prin apelul la 
servicii de consultanta – 
instruire pentru domenii noi 
precum: agricultură, 
creşterea animalelor, 
produse bio 

Identificarea necesarului de servicii de  
consultanţă - instruire 
Realizarea de parteneriate cu instituţiile de profil 
Identificarea surselor de finanţate 
Obţinerea aprobărilor necesare 
Derularea serviciilor de consultanţă - instruire 
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Sprijinirea întreprinzătorilor 
în prelucrarea lemnului, 
ciupercilor şi fructelor de 
pădure – resurse naturale 
oferite de zonă 

Identificarea nevoilor şi a locaţiilor care se pretează la 
valorificarea resurselor naturale regenerabile 
Încheierea de parteneriate cu întreprinzătorii din 
domeniu 
Urmărirea continuă a progresului lucrărilor 

Acordarea de facilităţi 
întreprinzătorilor, 
promovarea forţei de muncă 
locală 

Identificarea facilităţilor care pot fi acordate 
întreprinzătorilor 
Încheierea de parteneriate cu întreprinzătorii  
Urmărirea continuă a progresului lucrărilor 

Exploatarea resurselor de 
energie alternativă (energie 
eoliană şi a unei 
microhidrocentrale pe râul 
Aninoasa) 

Identificarea oportunităţilor de energii alternative 
Obţinerea aprobărilor necesare 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

 
Domeniul de intervenţie 3.2 Dezvoltarea zonei ca atracţie turistică de interes regional 
 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 
Reabilitarea spaţiilor de cazare 
existente şi amenjarea altora 
noi la  un nivel calitativ cât mai 
înalt 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Amenajarea şi extinderea 
arealelor propice pentru 
practicarea sporturilor de 
iarnă: pârtii de schi, instalaţii 
de transport pe cablu pentru 
persoane, instalarea de 
echipamente pentru 
producerea zăpezii 
artificiale, instalarea 
echipamentelor pentru 
iluminatul nocturn al 
pârtiilor de schi 

Identificarea arealelor propice pentru practicarea 
sporturilor de iarnă 
Incheierea unor parteneriate cu firme specializate 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Sprijinirea asociaţiilor familiale şi microîntreprinderilor  
din mediul rural pentru a oferi diverse produse şi servicii 
turistice care  promovează specificul zonei (spectacole 
folclorice, cursuri traditionale, promovare , muzee 
populare) Dezvoltarea turismului rural 
Valorificare in turism a creatiei artizanale, 
mestesugaresti, arhitectura populara si a manifestarilor 
folclorice 
Campanii de informare in agroturism si turism rural 
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Identificarea obiectivelor turistice care pot fi amenajate 
pe Defileul Jiulu Amenajarea unor obiective 

turistice naturale pentru 
activităţi turistice pe Defileul 
Jiului 

Încheierea unor parteneriate cu firme specializate 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Cooperarea in turism 

Initierea unor programe  turistice comune localitatilor 
din Valea Jiului 
Crearea de circuite turistice si a unei retele de ghizi 
turistici 

Amenajarea unor obiective 
turistice  în perimetrul fostei 
exploatări miniere (muzeu al 
mineritului) 

Încheierea unor parteneriate cu firme specializate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Dezvoltarea unui parc de 
distracţie tematic la nivelul 
microregiunii. 

Încheierea unor parteneriate cu firme specializate 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

 
4. DIRECŢIA STRATEGICĂ SERVICII SOCIALE 
 
Domeniul de intervenţie 4.1 Asistenţă medicală 
 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 

Amenajarea unui dispensar 
medical şi a unui staţionar de 
specialitate 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

În cadrul Casei Pensionarilor 
amenajarea unui cabinet 
medical care să acorde 
asistenţa medicală specifică 
celor de vârsta a treia 

Execuţia   lucrărilor 

 
Domeniul de intervenţie 4.2 Asistenţă socială 
 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 

Amenajarea unui Centru de 
consultanţă pentru 
persoanele defavorizate 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Sistem de suport pentru 
persoanele cu handicap 

Dezvoltarea reţelei de asistenţi personali şi de asistenţi 
sociali specializaţi în asistenţa persoanei cu handicap 
Realizarea accesului în toate clădirile, mijloacele de 
transport în comun adaptate, treceri şi intersecţii special 
semnalizate, locuri de parcare gratuite, acordarea de 
facilităţi fiscale, etc.) 
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Integrarea socială a copiilor şi 
tinerilor instituţionalizaţi 

Acţiuni de prevenire a perpetuării mecanismelor de 
marginalizare socială prin programe de informare si 
incluziune sociala 

Amenajarea de locuinţe 
sociale şi reabilitarea 
locuinţelor sociale existente 

Identificarea clădirilor care se pretează la transformarea 
lor în locuinţe sociale 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Stimularea înfiinţării de 
ONGuri cu activitate în 
domeniul social 

Informarea populaţiei asupra beneficiilor acestui sistem 
Încheierea de parteneriate cu ONGurile 
Urmărirea continuă a progresului lucrărilor 

Derularea unor programe de 
calificare/recalificare în 
meseriile necesare noilor 
ramuri economice 
dezvoltate în microregiune 

Informarea populaţiei asupra beneficiilor acestui sistem 
Încheierea de parteneriate cu instituţiile de profil pentru 
identificarea meseriilor pentru care sunt cereri pe piaţă 
Identificarea surselor de finanţare 
Organizarea cursurilor de calificare/recalificare 
Urmărirea continuă a progresului lucrărilor 

Înfiinţarea unui centru 
AJOFM şi a unui Birou de 
pensii în Aninoasa 

Încheierea de parteneriate cu instituţiile de profil pentru 
înfiinţarea unui centru AJOFM şi a unui Birou de pensii 
Urmărirea continuă a progresului lucrărilor 

 
5. DIRECŢIA STRATEGICĂ EDUCAŢIE, CULTURĂ, SPORT 
 
Domeniul de intervenţie 5.1 Educaţie 
 
OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 

Realizarea proiectului Construirea a două grădiniţe Execuţia   lucrărilor 
Construirea unei Săli de sport la 
Şcoala generală Iscroni şi 
amenajarea Sălii de sport la 
Şcoala generală Aninoasa 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Amenajarea laboratoarelor de 
specialitate în cele două şcoli 

Identificarea surselor de finanţare 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

 
Domeniu de intervenţie 5.2 Cultură 
 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 
Realizarea unor studii de fezabilitate Reabilitarea celor două locaţii de cultură 

(Centrul Cultural Iscroni şi Centrul Culutral 
Orăşenesc Aninoasa) 

Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Asigurarea suportului tehnic pentru buna 
desfăşurare a manifestărilor culturale locale Execuţia   lucrărilor 
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Domeniul de intervenţie 5.3 Sport 
 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 

Modernizarea bazei sportive Anena 

Realizarea unui studiu de 
fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Modenizarea stadionului orăşenesc Aninoasa 

Realizarea unui studiu de 
fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Găsirea amplasamentului şi amenajarea unui teren de sport 
multifuncţional în Iscroni 

Realizarea unui studiu de 
fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

 
6. DIRECTIA STRATEGICĂ SPIRITUL CIVIC 
 
Domeniul de intervenţie 6.1 Spiritul civic 
 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 

Acţiuni de conştientizare, 
coparticipare, acţiuni 
commune primărie - şcoală –
cetateni 

Organizarea de intilniri cetatenesti periodice 
Vizite in comunitati pentru informarea cetatenilor 
Prezentarea unor exemple din alte zone 
Realizare si amplasare de panouri publicitare si 
informative 
Identificarea potentialului pentru voluntariat 

Promovarea implicării cetăţenilor 
în acţiuni voluntare 

Informarea populaţiei asupra beneficiilor implicării in 
lucrări comune 
Urmărirea continuă a progresului lucrărilor 

 
7. DIRECTIA STRATEGICĂ PROMOVAREA COMUNITĂŢII 
 
Domeniul de intervenţie 7.1 Promovarea comunităţii 
 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 

Realizarea unui sistem informatic 
integrat la nivelul administraţiilor 
publice locale din Valea Jiului 

Realizarea unui parteneriat între Consiliile 
Locale din Valea Jiului 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 
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Completarea paginii web a localităţii prin 
imagini, expoziţii meşteşugăreşti online Mediatizarea localităţii prin mijloace 

moderne (mass media locala si 
naţionala, web) 

Realizarea de acţiuni de promovare în mass-
media a potenţialului si specificului localităţii 
Selectarea de oferte 
Încheierea contractului de publicitate 

Potenţialul turistic promovat la nivel 
naţional 

Realizare pliante de promovare a potenţialului 
turistic al localităţii 
Realizarea de puncte de informare turistică pe 
raza oraşului 

Creşterea atractivităţii zonei pentru 
investitori 

Organizare de seminarii adresate 
întreprinzătorilor în vederea promovării zonei şi 
facilităţilor oferite 

Modernizarea căilor de intrare în oraş, 
punerea în valoare a monumentelor 
locale (pomul cu lalele, cimitirul eroilor 
neamului, obeliscul, altele) 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Identificarea surselor de finantare 
Realizarea proiectului 
Execuţia  lucrărilor  

Elaborarea unei strategii de promovare 
a localităţii (pliante, broşuri, catalog 
presa, TV) 

Identificarea surselor de finantare 
Selectarea proiectului 
Execuţia lucrărilor 

Mediatizarea localităţii prin intermediul 
reţelelor de puncte de informare la nivel 
naţional 

Selectarea societăţilor de profil in Executarea 
materialelor publicitare  
Încheierea de parteneriate cu punctele de 
informare 
Distribuirea materialelor informative 

 
 
8. DIRECŢIA STRATEGICĂ CULTE 
 
Domeniul de intervenţie 8.1 Asigurarea nevoilor comunităţii legate de înmormântarea persoanelor 
decedate 
 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 
Realizarea unui studiu de fezabilitate 

Amenajarea a două Case mortuare una în 
Iscroni şi cea de a doua în Aninoasa 

Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 
Realizarea unui studiu de fezabilitate Extinderea cimitirelor existente şi/sau 

găsirea unor locaţii adecvate pentru 
amenajarea unor cimitire noi. 

Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 
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Domeniul de intervenţie 8.2 Culte 
 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂŢI 
Finalizarea reabilitării Bisericii “Înălţarea 
Domnului”: branşare la reţeaua de gaz 
metan, extinderea utilităţilor, realizarea 
picturilor, împrejmuirea cu gard a 
cimitirului, construirea unei clădiri 
adiacente 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Reabilitarea Bisericii „Sf. Ioan 
Botezătorul”: schimbarea învelitoarei, 
renovarea interioară şi exterioară a 
locaşului de cult, asigurarea unei 
instalaţii de încălzire termică, montarea 
de geamuri termopan şi înlocuirea uşilor, 
înlocuirea instalaţiei electrice (inclusiv a 
celei de iluminat), executarea picturilor 
interioare, introducerea reţelei de apă 
potabilă şi canalizare şi amenajarea 
grupurilor sanitare, împrejmuirea incintei 
cu un gard, refacerea căilor de acces 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Reabilitarea Casei parohiale (str. 
Libertăţii, nr. 48): schimbarea 
învelitoarei, renovarea interioară şi 
exterioară a Casei parohiale, asigurarea 
unei instalaţii de încălzire termică, 
montarea de geamuri termopan şi 
înlocuirea uşilor, înlocuirea instalaţiei 
electrice, refacerea căilor de acces 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 

Reabilitarea Bisericii „Sf. Nicolae”: 
schimbarea învelitoarei, renovarea 
interioară şi exterioară a locaşului de cult, 
asigurarea unei instalaţii de încălzire 
termică, montarea de geamuri termopan 
şi înlocuirea uşilor, înlocuirea instalaţiei 
electrice (inclusiv a celei de iluminat), 
executarea picturilor interioare, 
introducerea reţelei de apă potabilă şi 
canalizare şi amenajarea grupurilor 
sanitare, împrejmuirea incintei cu un 
gard, refacerea căilor de acces, refacerea 
casei clopotarului, construirea unui 
lumânărar din zidărie 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
Atragerea de finanţări 
Realizarea proiectului 
Execuţia   lucrărilor 
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7. Planul de acţiune 

 Scopul Planului de acţiuni este de a traduce obiectivele strategice enumerate 

mai sus şi general valabile pentru localitate în propuneri practice de proiecte care să 

fie implementate.  

 Ce deosebeşte localitatea de alte localităţi? 

 

• Dependenţa ei aproape totală de industria minieră în creşterea sa istorică şi viabilitatea 

ei economică; 

• Concentrarea unui număr atât de mare de şomeri relativ tineri într-o economie creată 

artificial; 

• Starea precară a infrastructurii care a crescut odată cu industria minieră, inclusiv 

condiţiile de locuit, deteriorarea mediului provocată de industria minieră şi ruinele 

provenite din închiderea minelor; 

• Absenţa activităţilor economice substanţiale care depind sau nu sunt legate de 

exploatarea cărbunelui; 

• Faptul că o proporţie mare din oamenii care au lucrat în industria minieră erau 

imigranţi, a eliminat modelele tradiţionale de viaţă ale comunităţii locale - de 

exemplu predominanţa clădirilor înalte cu multe apartamente şi absenţa unei 

economii de subzistenţă bazate pe proprietatea asupra pământului 
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Surse 
locale

Surse 
atrase Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea unui studiu

 de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor
Inventarierea şi evaluarea 

staţiilor de pe raza 
localităţii şi a locaţiei

 pentru staţia cap de linie
Realizarea unui 

studiu de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului
Execuţia lucrărilor de

 modernizare
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1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 

PLANUL DE ACŢIUNE 2007 - 2008

Costuri (RON)Activitati de 
realizat

Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activităţiiObiective specifice Termene de 

implementare Responsabili

Semaforizarea 
intersecţiei 
DN 66A cu 

666 B

1 a fost identificată necesitatea
Airinei Nicolae
Trantea Larela
Catană Adrian

2008 3000 147000 150000

588000 600000

Enache Sorin
David George 

Daniel
Rădoi Mircea 

Marian
Catană Adrian

2

Modernizarea 
staţiilor

 pentru transportul în 
comun şi a unei staţii 

de cap de linie în 
Aninoasa

a fost identificată necesitatea 2008 12000

Domeniul de intervenţie 1.1 Infrastructura de transport



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Încheierea unui parteneriat

 cu restul localităţilor din Valea Jiului şi  
Consiliul Judeţean 

Realizarea unui studiu 
de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului
Execuţia   lucrărilor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea proiectului

Execuţia   lucrărilor

Informarea populaţiei asupra 
beneficiilor acestui sistem

Identificarea surselor de finanţare

Urmărirea continuă a progresului
 lucrărilor

Informarea populaţiei asupra 
beneficiilor acestui sistem

Identificarea surselor de finanţare

Urmărirea continuă a progresului
 lucrărilor
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3

5

Implicarea membrilor
 comunităţii şi în 

primul rând a copiilor 
în întreţinerea 

spaţiilor verzi şi a 
spaţiilor de joacă

Domeniul de intervenţie 2.2 Implicarea activă a cetăţenilor în rezolvarea problemelor de mediu

2008 120000 5880000

Gestiunea integrată 
a deşeurilor 

(colectare, transport, 
depozitare şi 

reciclare) la nivel 
microregional

David Olivia
David George 

Daniel
Dodescu Eleodor

Enache Sorin
Catană Adrian

502700
David Olivia

Bogdan Manuela
Catană Adrian

Realizarea de spaţii
 verzi şi spaţii de 
joacă pentru copii

4 a fost aprobată spre finanţare
 prima tranşa de fonduri 2008

David Olivia
Botgros Didina

Costina Mariana
Sichitiu Ion

Catană Adrian

2. DIRECŢIA STRATEGICĂ DE MEDIU
Domeniul de intervenţie 2.1 Rezolvarea problemelor sectoriale de mediu

a fost identificată necesitatea 2008 1500 0

0 502700

6000000

6

Susţinerea de către 
APL

 Aninoasa a 
diverselor programe 

pentru educarea 
cetăţenilor, 

implicarea acestora 
şi încurajarea 

voluntariatului în 
rezolvarea 

problemelor de 
mediu

a fost identificată necesitatea 2008 1500 0 1500

a fost încheiat parteneriatul

1500

David Olivia
Botgros Didina

Costina Mariana
Sichitiu Ion

Catană Adrian



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea unui parteneriat
 cu Apele Române pentru 

regularizarea pâraielor
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului
Execuţia   lucrărilor

Evaluarea stării actuale a torenţilor
Obţinerea aprobărilor necesare

Realizarea unui studiu de fezabilitate
Identificarea surselor de finanţare

Realizarea proiectului
Execuţia   lucrărilor

Evaluarea stării actuale a 
malurilor pâraielor

Informarea populaţiei asupra 
beneficiilor acestui sistem

Identificarea surselor de finanţare

Urmărirea continuă a progresului 
lucrărilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Evaluarea stării actuale
 a situaţiei retrocedărilor

Urmărirea continuă a progresului
 lucrărilor

Identificarea surselor de finanţare
Realizarea proiectului
Execuţia   lucrărilor
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3. DIRECŢIA STRATEGICĂ ECONOMICĂ (INCLUSIV TURISMUL)
Domeniu de intervenţie 3.1 Valorificarea in sens economic a resurselor existente

30000 1470000 1500000

Trantea Larela
David George 

Daniel
Bogdan Manuela

Catană Adrian

Finalizarea 
procesului

 de retrocedare şi 
actualizarea Planului 
Urbanistic General

10 a fost identificată necesitatea 2008

Realizarea unui 
parteneriat cu Apele 

Române pentru 
regularizarea 

pâraielor

7 a fost identificată necesitatea 2008 0 150000 150000

David George 
Daniel

Dodescu Eleodor
Catană Adrian

Implicarea 
persoanelor

 cu venit minim 
garantat în 
amenajarea 

torenţilor

8 a fost identificată necesitatea 2008 50000 100000 150000

David George 
Daniel

Rădoi Vălărean 
Valeriu

Rădoi Mircea 
Marian

Catană Adrian
Educarea, 

sensibilizarea,
 monitorizarea, 
avertizarea şi 

identificarea unor 
măsuri coercitive în 

legătură cu 
depunerea 

gunoaielor pe malul 
pâraielor

9 a fost identificată necesitatea 2008 1500 0 1500

David George 
Daniel

Rădoi Dumitru
Sichitiu Ion

Şaucă Petrică
Catană Adrian



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Evaluarea stării actuale a 

terenurilor 
disponibile

Obţinerea aprobărilor necesare
Identificarea oportunităţilor de 

promovare a ofertei locale
Urmărirea continuă a progresului 

Identificarea necesarului de 
servicii de consultanţă - instruire

Realizarea de parteneriate cu 
instituţiile de profil

Identificarea surselor de finanţate
Obţinerea aprobărilor necesare

Derularea serviciilor de 
consultanţă - instruire

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Identificarea nevoilor şi

 a locaţiilor care se pretează la 
valorificarea resurselor naturale 

regenerabile
Încheierea de parteneriate

 cu întreprinzătorii din domeniu
Urmărirea continuă a 
progresului lucrărilor

Identificarea facilităţilor 
care pot fi acordate 
întreprinzătorilor

Încheierea de parteneriate 
cu întreprinzătorii 

Urmărirea continuă a 
progresului lucrărilor
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0 0 0

Dodescu Eleodor
Şaucă Petrică

Rădoi Vălărean 
Valeriu

Catană Adrian

Acordarea de 
facilităţi

 întreprinzătorilor, 
promovarea forţei de 

muncă locală

14 a fost identificată necesitatea 2008

0 0 0

David Olivia
Trantea Larela

Bogdan Manuela
Catană Adrian

Sprijinirea 
întreprinzătorilor
 în prelucrarea 

lemnului, ciupercilor 
şi fructelor de 

pădure – resurse 
naturale oferite de 

zonă

13 a fost identificată necesitatea 2008

0 100000 100000

David Olivia
Botgros Didina

Bogdan Manuela
Catană Adrian

Dezvoltarea spiritului
 anteprenorial prin 
apelul la servicii de 

consultanta – 
instruire pentru 

domenii noi precum: 
agricultură, 

creşterea animalelor, 
produse bio

12 a fost identificată necesitatea 2008

Inventarierea 
terenurilor

 disponibile pentru 
derularea unor 

proiecte economice 
de investiţii de către 

agenţi economici

11 a fost identificată necesitatea 2008 10000 0 10000

Trantea Larela
David George 

Daniel
Bogdan Manuela

Catană Adrian



1 2 3 4 5 6 7 8 9

15

În cadrul Casei 
Pensionarilor 

amenajarea unui 
cabinet medical care 
să acorde asistenţa 
medicală specifică 
celor de vârsta a 

treia

Execuţia   lucrărilor a fost obţinută finanţarea 2008 10000 20000 30000
Sichitiu Ion

Bogdan Manuela
Catană Adrian

Informarea populaţiei
 asupra beneficiilor acestui sistem

Încheierea de parteneriate 
cu ONGurile

Urmărirea continuă a 
progresului lucrărilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Informarea populaţiei 

asupra beneficiilor acestui sistem
Încheierea de parteneriate

 cu instituţiile de profil pentru 
identificarea meseriilor pentru 

care sunt cereri pe piaţă
Identificarea surselor de finanţare

Organizarea cursurilor de 
calificare/recalificare
Urmărirea continuă a 
progresului lucrărilor

Încheierea de parteneriate
 cu instituţiile de profil pentru 

înfiinţarea unui centru AJOFM şi 
a unui Birou de pensii
Urmărirea continuă a 
progresului lucrărilor
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2008 100000
Dodescu Eleodor
Bogdan Manuela

Catană Adrian

100000

Şaucă Petrică
Rădoi Dumitru
Trantea Elena
Catană Adrian

0

0 100000

100000a fost identificată necesitatea

a fost identificată necesitatea 2008

Înfiinţarea unui 
centru

 AJOFM şi a unui 
Birou de pensii în 

Aninoasa

18

Derularea unor 
programe

 de 
calificare/recalificare 

în meseriile 
necesare noilor 

ramuri economice 
dezvoltate în 
microregiune

17

4. DIRECŢIA STRATEGICĂ SERVICII SOCIALE
Domeniul de intervenţie 4.1 Asistenţă medicală

Stimularea înfiinţării
 de ONGuri cu 

activitate în 
domeniul social

a fost identificată necesitatea 2008 0 0016

Botgros Didina
Costina Mariana
Trantea Elena
Catană Adrian



1 2 3 4 5 6 7 8 9

19

Asigurarea 
suportului

 tehnic pentru buna 
desfăşurare a 
manifestărilor 

culturale locale

Execuţia   lucrărilor a fost obţinută finanţarea 2008 2420 20000 22420

Botgros Didina
Bogdan Manuela

Trantea Elena
Catană Adrian

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia   lucrărilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului
Execuţia   lucrărilor
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16200 1458000 1620000

Botgros Didina
Bogdan Manuela

Trantea Elena
Catană Adrian

Reablitarea Clubului 
Cultural Orasenesc 

Aninoasa pentru 
desfasurarea de 
activitati culutral 

sportive

20 a fost identificată necesitatea 2008

8. DIRECŢIA STRATEGICĂ CULTE
Domeniul de intervenţie 8.1 Asigurarea nevoilor comunităţii legate de înmormântarea persoanelor decedate

Amenajarea a două
 Case mortuare una 
în Iscroni şi cea de a 

doua în Aninoasa

21 a fost identificată necesitatea 2008 6000 294000 300000

Lic Gheorghe 
Pârlea Gabriel 
Trantea Elena 
Catană Adrian

5. DIRECŢIA STRATEGICĂ EDUCAŢIE, CULTURĂ, SPORT
Domeniul de intervenţie 5.1 Educaţie





Surse 
locale

Surse 
atrase Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Evaluarea drumului de acces 

Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor de
 modernizare

Evaluarea stării actuale a 
drumurilor de pe raza localităţii

Realizarea unui studiu de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

Realizarea unui studiu de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

Amenajare piste 
pentru biciclişti4 a fost identificată necesitatea

81

2011

Airinei Nicolae
Enache Sorin
Trantea Larela
Catană Adrian

6000000

1000000

Airinei Nicolae
Enache Sorin
Trantea Larela
Catană Adrian

Continuarea procesului
 de reabilitare a 

drumurilor de interes 
orăşenesc şi a aleilor 

pietonale

3 a fost identificată necesitatea 2011

0 4000000 4000000

David Olivia
David George Daniel

Trantea Larela
Bogdan Manuela

Catană Adrian

20000 980000

120000 5880000

2

Repararea si 
modernizarea podului 
de acces de peste Jiul 

de Vest

proiect depus spre finanţare
pe programul guvernamnetal "Poduri 
şi podeţe". A primit finanţare pentru 
asistenţa tehnică, în aşteptare pentru 
alocarea finanţării pentru realizarea 

investiţiei

2009

Atragerea de finanţări

100000 4900000 5000000

Airinei Nicolae
Enache Sorin
Trantea Larela
Catană Adrian

1
Modernizarea 

drumului de acces în 
localitate

a fost identificată necesitatea 2011

PLANUL DE ACŢIUNE 2007 - 2013

1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
Domeniul de intervenţie 1.1 Infrastructura de transport

Obiective specifice Activitati de 
realizat

Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activităţii

Termene de 
implementare

Costuri (RON)
Responsabili



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Identificarea , evaluarea şi 
inventarierea împreună cu poliţia rutieră a 
locaţiilor pretabile amenajării de spaţii de 

parcare

Realizarea unui studiu de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor
Stabilirea împreună cu Poliţia

 Aninoasa a necesarului de marcaje şi 
semnalizări rutiere

Identificarea surselor de finanţare
Realizarea proiectului

Execuţia  lucrărilor de reabilitare

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Încheierea unui parteneriat cu restul

 localităţilor din Valea Jiului, Consiliul 
Judeţean şi  RAAVJ 

Realizarea unui studiu de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

Evaluarea stării actuale a sistemului
Obţinerea aprobărilor necesare

Realizarea unui studiu de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor
Informarea populatiei asupra
 beneficiilor acestui sistem

Urmărirea continuă a progresului
 lucrărilor

82

100000 4900000 5000000

David George Daniel
Radoi Mircea

Dodescu Eleodor
Catană Adrian

Extinderea, 
reabilitarea,

 modernizarea reţelei 
de canalizare

pe întreaga suprafaţă a 
localităţii

7 a fost identificată necesitatea 2010

3000000

Şaucă Petrică
Rădoi Dumitru
Trantea Elena
Catană Adrian

Finalizarea lucrărilor
 de introducere a 

reţelei de alimentare cu 
gaz metan in toată 

localitatea

9 a fost identificată necesitatea 2009 60000 2400000 3000000

David Olivia
Bogdan Manuela

Rădoi Vălărean Valeriu
Catană Adrian

2010 60000 2400000

Extinderea şi 
modernizarea
 sistemului de 

alimentare cu energie 
termică

8 a fost identificată necesitatea

1000000

Airinei Nicolae
Enache Sorin
Trantea Larela
Catană Adrian

Airinei Nicolae
Enache Sorin
Trantea Larela
Catană Adrian

Domeniul de intervenţie 1.2 Reţele de utilităţi

2012

20000

20000

980000

980000
Drumurile si străzile

 marcate şi semnalizate 
corespunzător

6

a fost identificată necesitatea

a fost identificată necesitatea

Amenajarea unor spatii
 de parcare pe raza 

localităţii
5 2012 1000000



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Identificarea instituţiilor care
 necesită şi există posibilitatea realizării 

branşamentului la reţeaua de gaz

Întocmirea documentaţiilor pentru
 obţinerea cotei de gaz
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor
Identificarea zonelor cu

 potenţial ridicat şi clarificarea situaţiei 
juridice a terenurilor

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

Identificarea locaţiei
Încheierea unor parteneriate

Efectuarea lucrărilor

83

a fost identificată necesitatea 2010 100000 4900000 5000000

Rădoi Dumitru
Lic Gheorghe

David George Daniel
Catană Adrian

5000000
David Olivia

Bogdan Manuela
Catană Adrian

Realizarea unei
 zone rezidenţiale 2012 100000 490000014 a fost identificată necesitatea

David Olivia
Bogdan Manuela

Catană Adrian

Enache Sorin
Rădoi Mircea Marian

Catană Adrian

Extinderea reţelelor
 de utilităţi în zonele 
limitrofe localităţii 

care prezintă un 
potenţial ridicat de 

dezvoltare economică 
şi turistică

13

40000

4900000

1960000

5000000

2000000

Şaucă Petrică
Dodescu Eleodor

David George Daniel
Catană Adrian

Reabilitarea
 termică a locuinţelor 2010

2011

100000

40000 20000001960000

11

Extinderea si
 modernizarea 

iluminatului public
12

a fost identificată necesitatea

a fost identificată necesitatea

Realizarea 
branşamentelor

 instituţiilor publice, de 
sănătate şi de 

învăţământ la reţeaua 
de gaz a oraşului

10 a fost identificată necesitatea 2009



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Realizarea unui studiu 
de fezabilitate

Obţinerea aprobărilor necesare
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor
Evaluarea stării actuale a 

depozitului de deşeuri menajere
Obţinerea aprobărilor necesare

Realizarea unui studiu de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Identificarea facilităţilor
 care pot fi acordate întreprinzătorilor

Încheierea de parteneriate
 cu întreprinzătorii 

Urmărirea continuă a progresului
 lucrărilor

Identificarea oportunităţilor 
de energii alternative

Obţinerea aprobărilor necesare
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

84

16 a fost identificată necesitatea 2013

David George Daniel
Rădoi Dumitru

Sichitiu Ion
Catană Adrian

2013a fost identificată necesitatea

980000

Închiderea şi 
ecologizarea

 depozitului de deşeuri 
menajere al oraşului 

Aninoasa

20000

40000 1960000 2000000

15
Dezvoltarea 

economică durabilă a 
exploataţiilor forestiere

a fost identificată necesitatea 2010

Acordarea de facilităţi
 întreprinzătorilor, 

promovarea forţei de 
muncă locală

a fost identificată necesitatea 2009 20000 0

Domeniul de intervenţie 2.1 Rezolvarea problemelor sectoriale de mediu

17

18

Exploatarea resurselor 
de energie alternativă 
(energie eoliană) de 
energie alternativă 
(energie eoliană)

3. DIRECŢIA STRATEGICĂ ECONOMICĂ (INCLUSIV TURISMUL)
Domeniu de intervenţie 3.1 Valorificarea in sens economic a resurselor existente

20000

David Olivia
Trantea Larela

Bogdan Manuela
Catană Adrian

2. DIRECŢIA STRATEGICĂ DE MEDIU

80000 3920000 40000000

Rădoi Vălărean Valeriu
David George Daniel

Bogdan Manuela
Catană Adrian

1000000

David Olivia
David George Daniel

Dodescu Eleodor
Rădoi Vălărean Valeriu

Catană Adrian



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

Identificarea arealelor
 propice pentru practicarea sporturilor de 

iarnă
Incheierea unor

 parteneriate cu firme specializate
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

Sprijinirea asociaţiilor familiale şi 
microîntreprinderilor  din mediul rural 

pentru a oferi diverse produse şi servicii 
turistice care  promovează specificul 
zonei (spectacole folclorice, cursuri 

traditionale, promovare , muzee populare)

Valorificare in turism a creatiei 
artizanale, mestesugaresti, 

arhitectura populara si a manifestarilor 
folclorice

Campanii de informare in agroturism si 
turism rural

85

3000000

Rădoi Mircea Marian
Trantea Larela

Bogdan Manuela
Catană Adrian

1960000

Reabilitarea
 spaţiilor de cazare 

existente şi amenjarea 
altora noi la  un nivel 
calitativ cât mai înal

Amenajarea şi
 extinderea arealelor 

propice pentru 
practicarea sporturilor 
de iarnă: pârtii de schi, 
instalaţii de transport 

pe cablu pentru 
persoane, instalarea de 

echipamente pentru 
producerea zăpezii 

artificiale, instalarea 
echipamentelor pentru 
iluminatul nocturn al 

pârtiilor de schi

60000 2940000

2010 4000019

20 a fost identificată necesitatea 2011

Domeniul de intervenţie 3.2 Dezvoltarea zonei ca atracţie turistică de interes regional

2000000

Şauca Petrică
Rădoi Mircea Marian
David George Daniel

Catană Adrian

a fost identificată necesitatea

a fost identificată necesitatea 2009 1000021 Dezvoltarea 
turismului rural 0 10000

David Olivia
Rădoi Mircea Marian
David George Daniel

Catană Adrian



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Identificarea obiectivelor

turistice care pot fi amenajate pe Defileul 
Jiulu

Incheierea unor
 parteneriate cu firme specializate

Realizarea unui studiu de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor
Initierea unor programe

  turistice comune localitatilor din Valea 
Jiului

Crearea de circuite turistice
 si a unei retele de ghizi turistici

Încheierea unor
 parteneriate cu firme specializate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia   lucrărilor
Incheierea unor

 parteneriate cu firme specializate
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor
86

David Olivia
Trantea Larela
Catană Adrian

4. DIRECŢIA STRATEGICĂ SERVICII SOCIALE
Domeniul de intervenţie 4.1 Asistenţă medicală

a fost identificată necesitatea

Amenajarea unui
 Centru de consultanţă 

pentru persoanele 
defavorizate

28 a fost identificată necesitatea 2009 1960000 2000000

studiu de fezabilitate 2009 0

40000

60000 2940000 3000000

Rădoi Dumitru
Dodescu Eleodor

David George Daniel
Catrană Adrian

Dezvoltarea unui
 parc de distracţie 
tematic la nivelul 

microregiunii.

24

25

26

23

Amenajarea unor
 obiective turistice 

naturale pentru 
activităţi turistice pe 

Defileul Jiului

Cooperarea in
 turism

Amenajarea unor
 obiective turistice  în 

perimetrul fostei 
exploatări miniere 

(muzeu al mineritului)

contract de colaborare 2009 40000 1960000

5000000

2000000

David George Daniel
Rădoi Mircea Marian

Bogdan Manuela
Catană Adrian

5000000

David Olivia
Trantea Larela

Bogdan Manuela
Catană Adrian

a fost identificată necesitatea 2009 10000 0 10000
Şaucă Petrică

Bogdan Manuela
Catană Adrian

2011

Amenajarea unui
 dispensar medical şi a 

unui staţionar de 
specialitate

27 a fost identificată necesitatea 2010 20000 980000 1000000

Sichitiu Ion
Rădoi Dumitru
Trantea Larela
Catană Adrian

Domeniul de intervenţie 4.2 Asistenţă socială



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dezvoltarea reţelei de asistenţi
 personali şi de asistenţi sociali 

specializaţi în asistenţa persoanei cu 
handicap

Realizarea accesului în toate clădirile, 
mijloacele de transport

 în comun adaptate, treceri şi intersecţii 
special semnalizate, locuri de parcare 
gratuite, acordarea de facilităţi fiscale, 

etc.)

30
Integrarea socială a 
copiilor şi tinerilor
 instituţionalizaţi

Acţiuni de prevenire a perpetuării 
mecanismelor de marginalizare socială 

prin programe de informare si incluziune 
sociala

a fost identificată necesitatea 2009 3000 147000 150000
Rădoi Mircea Marian

Bogdan Manuela
Catană Adrian

Identificarea clădirilor care se pretează la 
transformarea lor în locuinţe sociale
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea proiectului

Execuţia   lucrărilor

Realizarea unui studiu de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

Identificarea surselor
 de finanţare

Realizarea proiectului
Execuţia lucrărilor

87

3000000

500000

David Olivia
Botgros Didina
Costina Mariana
Catană Adrian

David Olivia
Botgros Didina
Costina Mariana
Catană Adrian

3000000

50000034

Construirea unei
 Săli de sport la Şcoala 

generală Iscroni şi 
amenajarea Sălii de 

sport la Şcoala 
generală Aninoasa

33 a fost identificată necesitatea

a fost identificată necesitatea

Amenajarea
 laboratoarelor de 
specialitate în cele 

două şcoli

2010

2010

0

0

5. DIRECŢIA STRATEGICĂ EDUCAŢIE, CULTURĂ, SPORT

Şaucă Petrică
Rădoi Dumitru
Trantea Elena
Catană Adrian

Dodescu Eleodor
David George Daniel

Trantea Larela
Catană Adrian

150000

Domeniul de intervenţie 5.1 Educaţie

Construirea a două
 grădiniţe32 Aprobat spre finanţare

 din fonduri guvernamentale 2009 0 3000000 3000000
Botgros Didina
Costina Mariana
Catană Adrian

a fost identificată necesitatea 2009 3000 147000

Amenajarea de 
locuinţe sociale şi 

reabilitarea
 locuinţelor sociale 

existente

31 a fost identificată necesitatea 2010 100000 4900000 5000000

Sistem de suport 
pentru

 persoanele cu 
handicap

29



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea unui studiu de fezabilitate David Olivia

Atragerea de finanţări Botgros Didina
Realizarea proiectului Costina Mariana

Execuţia lucrărilor Catană Adrian

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

88

1000000

Rădoi Mircea Marian
Enache Sorin

David George Daniel
Catană Adrian

Rădoi Mircea Marian
Enache Sorin

David George Daniel
Catană Adrian

Rădoi Mircea Marian
Tiran Emilia

David George Daniel
Catană Adrian

980000

2010

2010

2009

20000

20000

20000

1000000

1000000

1000000

Domeniul de intervenţie 5.3 Sport

36

Modenizarea 
stadionului

 orăşenesc Aninoasa
37

980000

980000

a fost identificată necesitatea

a fost identificată necesitatea

Reablitarea Centrului 
Cultural Iscroni a fost identificată necesitatea 2012 20000

Găsirea 
amplasamentului şi 

amenajarea unui teren 
de sport 

multifuncţional în 
Iscroni

38 a fost identificată necesitatea

Modernizarea bazei
 sportive Anena

980000

Domeniul de intervenţie 5.1 Educaţie

35

5. DIRECŢIA STRATEGICĂ EDUCAŢIE, CULTURĂ, SPORT



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Organizarea de intilniri
 cetatenesti periodice

Vizite in comunitati pentru
 informarea cetatenilor

Prezentarea unor exemple
 din alte zone

Realizare si amplasare de panouri 
publicitare si informative

Identificarea potentialului 
pentru voluntariat

Informarea populaţiei asupra
 beneficiilor implicării in lucrări comune

Urmărirea continuă a
 progresului lucrărilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Realizarea unui parteneriat 
între Consiliile Locale din Valea Jiului

Realizarea unui studiu de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

89

7. DIRECTIA STRATEGICĂ PROMOVAREA COMUNITĂŢII
Domeniul de intervenţie 7.1 Promovarea comunităţii

Realizarea
 unui sistem informatic 

integrat la nivelul 
administraţiilor publice 
locale din Valea Jiului

41 a fost identificată necesitatea 2010 60000 2940000 3000000
Trantea larela

Bogdan Manuela
Catană Adrian

10000

10000

David Olivia
Lic Gheorghe
Pârlea Gabriel

Sichitiu Ion
Catană Adrian

David Olivia
Lic Gheorghe
Pârlea Gabriel

Sichitiu Ion
Catană Adrian

10000

10000

0

0

6. DIRECTIA STRATEGICĂ SPIRITUL CIVIC
Domeniul de intervenţie 6.1 Spiritul civic

Promovarea implicării
 cetăţenilor în acţiuni 

voluntare
40

Acţiuni de 
conştientizare,

 coparticipare, acţiuni 
commune primărie - 
şcoală –cetateni

39 a fost identificată necesitatea

a fost identificată necesitatea

2009

2009



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Completarea paginii web
 a localităţii prin imagini, expoziţii 

meşteşugăreşti online

Realizarea de acţiuni
 de promovare în mass-media a 

potenţialului si specificului localităţii

Selectarea de oferte

Încheierea contractului de publicitate

Realizare pliante de 
promovare a potenţialului turistic al 

localităţii

Realizarea de puncte de
 informare turistică pe raza oraşului

44
Creşterea atractivităţii

 zonei pentru 
investitori

Organizare de seminarii 
adresate întreprinzătorilor în vederea 

promovării zonei şi facilităţilor oferite
a fost identificată necesitatea 2009 10000 0 10000

David Olivia
David George Daniel

Catană Adrian

Realizarea unui studiu de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

Identificarea surselor de finantare
Selectarea proiectului

Execuţia lucrărilor

David Olivia
Airinei Nicolae

David George Daniel
Catană Adrian

a fost identificată necesitatea 2009 10000 0 10000

David Olivia
Trantea Larela

Bogdan Manuela
Catană Adrian

a fost identificată necesitatea 2009

10000

David Olivia
Trantea Larela

Bogdan Manuela
Catană Adrian

10000 490000 500000

David Olivia
Rădoi Mircea Marian
David George Daniel

Catană Adrian

10000 043

42 a fost identificată necesitatea 2009

a fost identificată necesitatea 2010

Mediatizarea
 localităţii prin 

mijloace moderne 
(mass media locala si 

naţionala, web)

Potenţialul turistic 
promovat la nivel 

naţional

46

45

Modernizarea 
căilor de intrare în 

oraş, punerea în 
valoare a 

monumentelor locale 
(pomul cu lalele, 
cimitirul eroilor 

neamului, obeliscul, 
altele)

Elaborarea unei 
strategii de promovare 
a localităţii (pliante, 

broşuri, catalog presa, 
TV)

90

20000 980000 1000000



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Selectarea societăţilor
 de profil in Executarea materialelor 

publicitare 

Încheierea de parteneriate 
cu punctele de informare

Distribuirea materialelor informative

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia   lucrărilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

David Olivia
Lic Gheorghe 
Pârlea Gabriel 
Catană Adrian

91

19600002010

Domeniul de intervenţie 8.2 Culte

Finalizarea reabilitării
 Bisericii “Înălţarea 

Domnului”: branşare la 
reţeaua de gaz metan, 
extinderea utilităţilor, 
realizarea picturilor, 

împrejmuirea cu gard a 
cimitirului, construirea 
unei clădiri adiacente

a fost identificată necesitatea 40000 200000049

10000

David Olivia
Trantea Larela

Bogdan Manuela
Catană Adrian

a fost identificată necesitatea 2009 10000 0

Mediatizarea
 localităţii prin 

intermediul reţelelor 
de puncte de informare 

la nivel naţional

47

8. DIRECŢIA STRATEGICĂ CULTE
Domeniul de intervenţie 8.1 Asigurarea nevoilor comunităţii legate de înmormântarea persoanelor decedate

48

Extinderea cimitirelor 
existente şi/sau găsirea 
unor locaţii adecvate 
pentru amenajarea 
unor cimitire noi.

a fost identificată necesitatea 2009 3000 147000 150000

David Olivia
Lic Gheorghe 
Pârlea Gabriel 
Catană Adrian



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

Realizarea unui studiu de fezabilitate
Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

2000000

David Olivia
Lic Gheorghe 
Pârlea Gabriel 
Catană Adrian

David Olivia
Lic Gheorghe 
Pârlea Gabriel 
Catană Adrian

2000000

92

40000a fost identificată necesitatea

Reabilitarea Casei 
parohiale (str. 

Libertăţii, nr. 48): 
schimbarea 

învelitoarei, renovarea 
interioară şi exterioară 

a Casei parohiale, 
asigurarea unei 

instalaţii de încălzire 
termică, montarea de 
geamuri termopan şi 

înlocuirea uşilor, 
înlocuirea instalaţiei 
electrice, refacerea 

căilor de acces

1960000

196000051

2010

2010

Reabilitarea Bisericii 
„Sf. Ioan Botezătorul”: 

schimbarea 
învelitoarei, renovarea
 interioară şi exterioară 

a locaşului de cult, 
asigurarea unei 

instalaţii de încălzire 
termică, montarea de 
geamuri termopan şi 

înlocuirea uşilor, 
înlocuirea instalaţiei 
electrice (inclusiv a 
celei de iluminat), 

executarea picturilor 
interioare, introducerea 
reţelei de apă potabilă 

şi canalizare şi 
amenajarea grupurilor 
sanitare, împrejmuirea 

incintei cu un gard, 
refacerea căilor de 

acces

a fost identificată necesitatea 4000050



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Realizarea unui studiu de fezabilitate

Atragerea de finanţări
Realizarea proiectului

Execuţia lucrărilor

93

2000000

David Olivia
Lic Gheorghe 
Pârlea Gabriel 

Catană Adriann

40000a fost identificată necesitatea

Reabilitarea Bisericii 
„Sf. Nicolae”: 

schimbarea 
învelitoarei, renovarea 
interioară şi exterioară 

a locaşului de cult, 
asigurarea unei 

instalaţii de încălzire 
termică, montarea de 
geamuri termopan şi 

înlocuirea uşilor, 
înlocuirea instalaţiei 
electrice (inclusiv a 
celei de iluminat), 

executarea picturilor 
interioare, introducerea 
reţelei de apă potabilă 

şi canalizare şi 
amenajarea grupurilor 
sanitare, împrejmuirea 

incintei
cu un gard, refacerea 

căilor de acces, 
refacerea casei 
clopotarului, 

construirea unui 
lumânărar din zidărie

196000052 2010
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Fişa cadru privind programe / proiecte în Oraşul Aninoasa: 

Nr. 
Crt Titlu program / proiect Tip proiect Stadiul Termen 

final. 

Suma 
proiectului 
(estimat, 
EURO) 

Sursa finanţare 

1 Amenajarea unei Mine Muzeu 
Înfiinţare / reabilitare / 

modernizare infrastructură 
turistică 

Studiu de 
fezabilitate 2008 1.500.000 

 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 

( Banca Mondiala, altele) 

2 Amenajare parc de distractii „Aventura 
Parc” 

Înfiinţare / reabilitare / 
modernizare infrastructură 

turistică 

HCL 29/2007 
Contract de 

consultanta cu SC 
AVENTURA 
PARC SRL 

Bucuresti pentru 
pregatirea 

documentatiei 
pentru proiectul 
Aventura Parc 

2008 600.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

3 Bloc 60 apartamente, str. Vulculeşti Construcţie locuinţe 

Studiu de 
fezabilitate, 

Proiectul este parte 
intr-un program de 
evaluare, alfat in 

derulare 

2009 1.700.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

4 
Amenajare spatii verzi si spatii de joaca 

pentru copii şi implicarea membrilor 
comunităţii în întreţinerea acestora 

Reabilitare / modernizare 
infrastructură edilitară 

cetăţenească 

Acceptat spre 
finantare, alocata 
prima transa de 

bani 

2008 150.000 Programul guvernamental 
“Spatii verzi” 

5 
Extinderea reţelei de utilităţi în zonele 

limitrofe localităţii care prezintă potenţial 
ridicat de dezvoltare economică şi turistică 

Extinderea reţelei de utlităţi Concept  2009 17.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

6 Dezvoltarea durabilă a exploataţiilor 
forestiere 

Sprijinirea activităţilor 
generatoare de venituri Concept  2009 155.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

7 

Modernizarea bazei sportive Anena, a 
stadionului orăşenesc Aninoasa şi 

amenajarea unui teren de sport 
multifuncţional în Iscroni 

Reabilitare / modernizare 
infrastructură edilitară 

cetăţenească 
Concept 2010 500.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 
 

8 Extinderea şi modernizarea iluminatului Îmbunătăţirea serviciilor Concept 2009 600.000 BUGET LOCAL 
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public publice + SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

9 Sistem informatic integrat Îmbunătăţirea serviciilor 
publice Concept 2010 1.000.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
(fonduri structurale) 

10 Construirea de locuinţe sociale şi 
reabilitarea locuinţelor sociale existente Reabilitare fond locativ Concept 2010 3.000.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

11 Extinderea şi modernizarea sistemului de 
alimnetare cu energie termică 

Reabilitare / modernizare 
reţele termice 

Proiect tehnic 
 2009 2.225.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

12 

Reabilitarea reţelei rutiere orăşeneşti şi a 
drumului de acces în localitate inclusiv 
marcarea şi semnalizarea acestora, şi 

semaforizarea intersecţiei DN66A cu 666B. 
Amenajarea spaţiilor de parcare şi a pistelor 

pentru biciclişti 

Reabilitare drum interior Concept 2012 1.520.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

13 
Extinderea şi reabilitarea modernizarea 
reţelelor de canalizare pe raza oraşului 

Aninoasa 

Reabilitare / extindere reţea 
canalizare 

Studiu de 
prefazabilitate 2009 4.230.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

14 Finalizarea procesului de retrocedare şi 
actualizarea Planului Urbanistic General 

Reabilitare / modernizare 
infrastructură edilitară 

cetăţenească 
Concept 2008 370.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

15 
Modernizarea staţiilor pentru transportul în 

comun şi a unei staţii de cap de linie în 
Aninoasa 

Reabilitare / modernizare 
infrastructură edilitară 

cetăţenească 
Concept 2009 175.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

16 

Regularizarea pâraielor prin-un parteneriat 
cu Apele Române şi regularizarea torenţilor 
prin implicarea persoanelor cu venit minim 

garantat 

Regularizare pâraie şi torenţi Concept 2008 300.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

17 

Conceperea de programe şi acţiuni pentru 
educarea cetăţenilor, implicarea acestora în 

diverse acţiuni de voluntariat pentru 
rezolvarea problemelor de mediu 

Dezvoltarea spiritului civic Concept 2010 15.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 
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18 

Amenajarea sălilor de sport şi a 
laboratoarelor de specialitate la cele două 
şcoli din localitate. Construirea a două 

grădiniţe 

Reabilitare infrastructură 
educaţională Concept 2009 250.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 
fonduri structurale) 

19 

Reabilitarea Centrului Cultural orăşenesc 
Aninoasa. Asigurarea suportului tehnic 
pentru buna desfăşurare a manifestărilor 

culturale 

Reabilitare aşezăminte 
culturale 

Studiu de 
fezabilitate 2008 500.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

20 

Mediatizarea localităţii prin mijloace 
moderne, promovarea potenţialului turistic 

la nivel naţional, punerea în valoare a 
monumentelor locale 

Promovarea comunităţii Concept 2008 100.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

21 

Sprijinirea mediului de afaceri prin 
inventarierea terenurilor disponibile pentru 
activităţi economice, oferirea de servicii de 

consultanţă, acordarea de facilităţi, 
promovarea forţei de muncă locale, 

încurajarea valorificării reusrselor naturale 
regenerabile, conceperea unui pachet de 

măsuri pentru dezvoltarea turismului local 

Dezvoltarea mediului de 
afaceri şi a turismului Concept 2008 15.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 
fonduri structurale) 

22 

Amenajarea unui dispensar medical şi a 
unui staţionar de specialitate, şi a unui 

cabinet medical care să acorde asistenţă 
medicală pensionarilor 

Servicii de sănătate Concept 2008 400.000 
 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

23 

Amenajarea unui Centru de Consultanţă 
pentru persoanele defavorizate, sistem de 

suport pentru persoanele cu handicap, 
integrarea socială a tinerilor 

instituţionalizaţi, stimularea înfiinţării de 
ONGuri în domeniul social, înfiinţarea unui 

centru AJOFM în Aninoasa 

Servicii sociale Concept 2009 1.000.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

24 

Amenajarea a două Case mortuare, 
extinderea şi/sau găsirea unor locaţii 

adecvate pentru amenajarea unor cimitire 
noi 

Asigurarea nevoilor 
comunităţii Concept 2008 300.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

25 Reabilitarea lăcaşelor  cult şi a casei 
parohiale din Aninoasa Probleme culte Concept 2010 500.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

26 Regularizare şi igienizare pârâu Aninoasa 
etapa II,III,IV 

Lucrări de ecologizare, 
protecţia mediului In derulare 2010 1.00.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 
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27 Finalizarea lucrărilor de introducere a 
gazului metan în toată localitatea 

Reabilitare / modernizare 
infrastructură edilitară 

cetăţenească 

Studiu de 
prefezabilitate 2010 245.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

28 Consolidare şi lărgire pod peste Jiu Reparare / construcţie poduri 

Alocata finantare 
pentru asistenta 

tehnica, asteptam 
alocarea fondurilor 

pentru investitia 
propiu-zisa (Ord. 7 

/ 200^) 

2008 445.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

29 Ecologizare Mina Livezeni Sud-Iscroni şi 
amenajare parc industrial 

Lucrări de ecologizare, 
protecţia mediului Concept 2010 150.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

30 

Gestiunea integrată a deşeurilor (coelctare, 
transport, depozitare şi reciclare) la nivel 

microregional 
 

Lucrări de ecologizare, 
protecţia mediului Concept 2009 

Proiectul 
integrat 
Valea 
Jiului 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 

31 Închiderea şi ecologizarea depozitului de 
deşeuri menajere al oraşului Aninoasa 

Lucrări de ecologizare, 
protecţia mediului Concept 2010 550.000 

BUGET LOCAL 
+ SURSE ATRASE 
( ANDZM, private, 

fonduri structurale, altele) 
 

TOTAL Aninoasa : 22.512.000 EURO (exclusiv Sistemul integrat de management al deşeurilor). 



1. CONCLUZII 
Orientarea de bază a strategiei oraşului Aninoasa o constituie potenţarea punctelor 

tari, în vederea valorificării oportunităţilor de creştere şi minimizarea efectelor 

punctelor slabe prin eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea. 

În esenţă, prin această strategie se urmăreşte luarea unor măsuri  care să permită 

redresarea economică a oraşului şi îmbunătăţirea situaţiei, luând în considerare 

protecţia socială şi conservarea mediului. 

Măsurile prin care se urmăreşte implementarea strategiei vizează cinci câmpuri de 

acţiune: 

• Infrastructura; 

• industria şi IMM; 

• turismul; 

• dotările edilitare; 

• serviciile sociale; 

• resursele umane şi piaţa forţei de muncă; 

• autoritatea publică; 

• calitatea factorilor de mediu. 
 

Obiectivele specifice ale strategiei sunt următoarele: 

1) Îmbunătăţirea generală a calităţii transportului regional cu respectarea 
condiţiilor de protecţia mediului; 

2) Creşterea prosperităţii locuitorilor oraşului prin dezvoltarea Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă; 

3) Creşterea rolului turismului în economia oraşului prin investiţii directe, 
promovare şi îmbunătăţirea serviciilor turistice; 
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4) Ridicarea performanţelor economice prin sprijinirea şi dezvoltarea reţelelor 
informaţionale pentru afaceri; 

5) Reducerea şomajului prin îmbunătăţirea angajării şi a adaptabilităţii forţei de 
muncă, promovarea oportunităţilor egale, îmbunătăţirea pregătirii şi combaterea 
excluziunii sociale; 

6) Dezvoltarea şi încurajarea creării de parteneriate. 
 

Strategia de Dezvoltare a oraşului, prin priorităţile stabilite, urmăreşte dezvoltarea 

în oraş a unei economii performante, prin mobilizarea tuturor resurselor fizice şi 

umane în corelaţie cu conservarea mediului şi a patrimoniului, care să conducă la 

creşterea nivelului de viaţă al locuitorilor. 
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Anexa 1 
 
Autoritatea Publică Locală - oraşul Aninoasa 

 
 

• Ilie Botgros, primar 
• David Olivia, viceprimar 

 
Consilieri Locali: 
 

• Emilia Cardos 
• Lucian Corlan 
• Eleodor Dodescu 
• Ianos Cornel Farkas 
• Lidia Goia 
• Maria Gudacu 
• Viorel Habian  
• Florin Daniel Lic 
• Petru Mihaita Nistor 
• Mircea Dorin Petrescu 
• Gheorghe Petrilean 
• Elena Predosanu 
• Mircea Marian Radoi 
• Valeriu Valarean Radoi 
• Petrica Sauca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2 
 
Membrii Comitetului Local de Dezvoltare Socio+economică a oraşului Aninoasa 

 
 

 David Olivia, Viceprimarul oraşului Aninoasa 
 Catană Adrian, Inspector finanţare externă, Primăria oraşului Aninoasa 
 David George Daniel, Inspector mediu, Primăria oraşului Aninoasa 
 Trantea Elena, Inspector UAT, Primăria oraşului Aninoasa 
 Bogdan Manuela, Referent buget-contabilitate, Primăria oraşului Aninoasa 
 Botgros Didina, Director coordonator Şcoala Generală Sf. Varvara Aninoasa 
 Costina Mariana, Coordonator Şcoala Generală Iscroni 
 Lic Gheorghe, Preot 
 Pârlea Gabriel, Preot 
 Airinei Nicolae, Şeful Poliţiei oraşului Aninoasa 
 Enache Sorin, Şeful Poliţiei Comunitare a oraşului Aninoasa 
 Dodescu Eleodor, Consilier 
 Rădoi Vălărean Valeriu, Preşedinte Comisia nr. 2 a Consiliului Local Aninoasa 
 Rădoi Mircea Marian, Preşedinte Comisia nr. 3 a Consiliului Local Aninoasa 
 Şaucă Petrică, Preşedinte Comisia nr. 1 a Consiliului Local Aninoasa 
 Sichitiu Ion, Preşedinte al Asociaţiei Pensionarilor oraşului Aninoasa 
 Rădoi Dumitru, Preşedinte al organizaţiei PSD Aninoasa 
 Emilia Tiran, Elevă 
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