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Localitate urbană

Judet

MOTRU

Gorj

Date Generale
Cea mai apropiata aşezare
Cel mai apropiat oras

44 km de Municipiul Târgu-Jiu
42 km de Dr. Tr. Severin.

Asezare si caracteristici geografice
Acces
Nr. km

Dr.asfaltat
pina la
asfalt

0

pina la gara

0

pina la resedinta de
judet

44

Cai de acces; reteaua de drumuri din oraş
Lungimea
Lungimea
Lungimea
Lungimea

totala a străzilor
totala modernizata (asfaltata)
retelei de apa potabila
reţelei de canalizare

Km
Km
Km
Km

27,56
10,56
140
35

Descrierea generala a localitatii

Municipiul Motru este asezat pe D.N. 67A, la 44 km de Municipiul Târgu-Jiu si la 42 km de
Dr. Tr. Severin.
Suprafata:
• suprafata administrativa S = 5.009 ha;
• suprafata intravilan S1 = 236,2 ha.
• rangul municipiului – II.
Populatie si constructii:
• populatie stabila – 22.848;
• nr. gospodarii populatie – 7.476;
• nr. cladiri – 1.633;
• nr. locuinte – 8.186.
Sate componente:
• Plostina; Dealul Pomilor; Insuratei; Leurda; Rosiuta; Lupoita; Râpa, Horăşti.
Resurse naturale:
• carbune energetic (lignit);
• material lemnos (fag, stejar, salcâm).
Fauna: este specifică zonei deluroase
• animale salbatice: vulpi, iepuri, porci mistreti, caprioare;
• pesti: clean, caras, scobar, mreana, stiuca;
•
pasari: rate salbatice, cocostârci, berze, ciocârlia, privighetoarea, mierle, grauri,
gugustiuci, etc..
Flora: vegetaţia specifică delurilor şi podişurilor
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• plante: sunatoare, musetel, maces, rug, fag, podbal, patlagina, urzica, trifoi, sulfina,
zăvîaie de sălcii, anini, răchite etc.;
• peste 700 ha padure: fag, stejar, salcâm, etc..
Ocupatia locuitorilor:
• preponderent - mineritul prin exploatari ale lignitului la suprafata (două cariere) si de
subteran (doar o mină rămasă în activitate);
• prestări - servicii: transport, constructii, confectii metalice si reparatii utilaj minier, o
fabrica de tricotaje si o uzina de alimentare cu apa si agent termic.
•
cultivarea: legumelor, zarzavaturilor, pomilor fructiferi, vitei-de-vie, cerealelor;
cresterea: pasarilor (gaini, gâste, rate, curci, etc.) si animalelor (ovine, bovine, cabaline
etc.).
Monumente istorice:
• Monumentul Eroilor Neamului din municipiul Motru;
• Monumentul Eroilor din satul Rosiuta.
Clima, relieful:
• temperat-continentala cu influenţe mediteraneene, caracterizata prin ierni blânde si veri
calduroase.
• relieful se compune din lunci (cea mai mare fiind Lunca Motrului intinsa pe albia râului
Motru) si dealuri acoperite cu paduri.

Dimensiunea demografica
Populatie
Nr. locuitori

22.848; Barbati

10.978

femei

romani

99.98 % Rromi

Cca
200

maghiari

11.870
Aprox.
60

Nr.Gospodarii

7.476

Altii

FORTA DE MUNCA:
Ocupatia fortei de munca, conform datelor de la Direcţia Naţionala de Statistica, se prezintă
astfel:
- Numarul mediu total de salariati –9237 din care:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

in agricultura –10;
in industrie –5463;
in industria extractiva –4522;
in industria prelucratoare –586;
in industria energiei electrice si termice -355;
in constructii -34;
in comert -430;
in transporturi –1501;
finante-banci -78;
administratie -109 ;
invatamânt –458,
sanatate -308;
altele –539.

La nivelul localităţii exista un număr de 1781 de şomeri, rata şomerilor in rândul populatiei
stabile de 18 / 62 de ani fiind de 9%.

Istoricul demografic.
A Înainte de 1990
Fiind un oraş industrial tânăr în perioada deceniului 6-7 a existat o creştere demografica
semnificativa.
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Au existat fluctuaţii demografice semnificative în anumite momente:
Intre anii 1975 – 1980, când in cadrul ’’acţiunii 7000’’’ , s-au adus un număr de cca. 7000 de
persoane din localităţi din Moldova pentru a fi angajate in sectorul minier.
B. După 1990
Migraţie după 1990
Internă
După şocul disponibilizărilor când şomajul a atins cote foarte mari deşi mobilitatea a fost
încurajată prin servicii de „mutare”, numărul celor care au părăsit zona a fost foarte redus.
Totuşi în ultimii ani populaţia a scăzut cu cca 3000 persoane.
Externă (unde, cât din populaţie, caracteristici)
În ultimii ani s-a înregistrat acelaşi fenomen cunoscut şi la scară naţională, al migrării forţei
de muncă spre Italia, Germania, Spania. Nu se cunoaşte numărul celor care lucrează în
străinătate dar este semnificativ.

Dimensiunea ecologica si infrastructura procesului de urbanizare
•
•

nr. cladiri – 1.633;
nr. locuinte – 8.186.

Numar gospodarii
Grad alimentare cu apa curenta
Sistem de canalizare
Grad alimentare cu gaze
naturale
Grad electrificare
Sistemul de incalzire centralizat
Sistem de incalzire redefinit

Consum anual

Procent

7400
6910
0

2.860.000 mc

88 %
82 %
0

8186
7400
0

8500Mwh

0

0

94 %
86 %
0

Observatii - Probleme ecologice si de infrastructura:

Problemele de mediu sunt legate, în special, de exploatarea subterană şi în cariere a
lignitului. Prin legea minelor operatorii minieri sunt obligaţi ca o dată cu lucrările de
închidere a obiectivului minier să se execute şi lucrări de ecologizare. De asemenea, sunt
necesare investiţii masive în infrastructură:reabilitare drumuri judeţene şi comunale,
refacerea alimentării cu apă şi a canalizării, alimentarea cu gaze, reţeaua de încălzire
centralizată a oraşului, locuinţe şi locuinţe sociale.

Actiuni de mediu in anul 2004:
• s-a decolmatat si ecologizat râul Plostina;
• s-a amenajat drumul de acces la groapa de gunoi si in satele Râpa si Leurda;
• s-au desfasurat actiuni de ecologizare a Râului Motru cu elevii din cadrul liceelor din

municipiul Motru;
au fost desfasurate actiuni de depozitare a deseurilor reciclabile in cadrul programului „
Sa Reciclam Hârtia”;
• s-au desfasurat plantari de material dendrologic si s-a procedat la intretinerea zonelor
verzi in colaborare cu Serviciul Public Motru;
• participarea la programul „Gorjul Curat”, actiune organizata de Prefectura judetului
Gorj si a Inspectoratului de Protectia Mediului Tg-Jiu.
•

Ponderea populaţiei care trăieşte în apartamente (la bloc): 86 %
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Facilităţi urbane (inclusiv pentru localităţi rurale)
Tipul
Iluminat public
Transport public
Pieţe agro-alimentare
Firme de curăţenie
Magazine specializate
Instituţii culturale (teatru,
cinema, săli de sport etc)

Da/nu/parţial

DA
Da
DA
DA
DA
DA

Observaţii

Istoricul urbanizării
A Înainte de 1990
La 24 mai 1966, prin decret al Consiliului de Stat, pe terenul din lunca Motrului, apartinând
fostei comune Plostina a fost organizat viitorul oras Motru.
La 28 august 1966, au avut loc primele alegeri de deputati in sfatul popular al orasului.
Incepând cu 1 septembrie 1968 localitatea Plostina, impreuna cu satele Dealul Pomilor,
Leurda, insuratei, Horasti, Rosiuta, Râpa si Lupoita au intrat in componenta orasului Motru,
oras nou creat, odata cu deschiderea zonei miniere.
Rezervele de lignit din Valea Motrului au fost puse in valoare, odata cu realizarea lucrarilor de
investitii, incepute in 1960, prin deschiderea in prima etapa a trei mine (Horasti, Leurda,
Plostina), apoi prin aparitia Minei Rosiuta si Motru – Vest, iar in 1976, lucrarile de deschidere
a Carierei Lupoaia.
Odata cu dezvoltarea cailor de acces, respectiv calea ferata Bucuresti – Timisoara din care, la
statia Strehaia, se desprinde o linie secundara cu capatul in orasul Motru, procesul de
transport al carbunelui extras s-a imbunatatit considerabil, oferind orasului nostru o
dezvoltare dinamica, acesta capatând un profund caracter minier. Astfel, orasul Motru ocupa
locul doi ca importanta economica si sociala in judetul Gorj.
La data de 18.10.2000 orasul Motru a fost declarat municipiu, prin Legea nr. 180
A existat un vârf: Intre anii 1975 – 1980, când in cadrul ’’acţiunii 7000’’’ , s-au adus un
număr de cca. 7000 de persoane din localitati din Moldova pentru a fi angajate in sectorul
minier. Dintre aceştia, circa 1400 persoane s-au stabilit in orasul Motru
B. După 1990
Fenomene reprezentative:
Restructurarea accelerata a industriei miniere a făcut ca după anul 1997 sa fie
disponibilizate cca. 3000 persoane in ultimii 6 ani, ceea ce a condus implicit la creşterea
semnificativa a:
ratei şomajului,
migraţiei
nivelului de sărăcie,
scăderea vânzărilor comerciale
Construcţii locuinţe, industriale, căi de comunicaţii, clădiri administrative etc.
Imediat după 1990 construcţia de locuinţe, în special blocuri, a stagnat dar în ultimii ani s-a
înregistrat o creştere a numărului de case nou construite. In 2004 a fost finalizat şi un bloc.
Ca şi în domeniul construcţiei de locuinţe a existat o perioada de stagnare sau chiar declin
(datorită neîntreţinerii celor existente) dar în ultimii ani au fost finalizate câteva construcţii:
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clădirea primăriei, casa de cultură, o catedrală câteva hale industriale, reabilitarea fostului
sediu social al minei Leurda şi transformarea acestuia în „Centru de afaceri”.

Infrastructură şi servicii publice
Comunicarea
Unitati PTTR
Posturi telefonie fixa
Acoperire telefonie mobila,
reţeaua
Acces internet
Acces, staţii CFR, cai rutiere

Nr
Nr.

1
4 300
DA
CONNEX, ORANGE, ZAPP
DA
DA

DN 67A, DJ 671B, Statie CFR
Motru

nr. posturi locale T.V. (numele) 1 – TV Motru
nr. posturi locale radio (numele) – Posturi locale recepţionate (care emit de la Tg. Jiu):
• Radio STAR,
• Radio OMEGA
• Radio Tg Jiu
Nr publicatii locale
Nume

Ad Mutrium

Tip publicatie Cotidian,
săptămânal

Ocazional

tiraj

2000

Servicii publice
Invatamant:
Total

Universitar

Colegii /
licee

Primar/
Prescolar
Gimnazial
15
2
10
8
Populatia cuprinsa intr-una din formele de invatamant enumerate
(numar persoane)
6618
2490
3286
842
Personal didactic aferent(numar persoane)
312
133
145
34

Existau aceste servicii înainte de 1990 şi cum funcţionau?
Serviciile de telecomunicaţii au existat si înainte de 1990, dar funcţionau la nivelul dotării
tehnice de atunci(telefonie analog sau cu operatoare, un număr foarte redus de posturi de
telefonie fixa).
Oricum, pentru radio/TV local, internet, telefonie mobila, nu poate fi pusa problema.
Probleme actuale legate de educaţie si invatamint:
• datorii acumulate la sfârşitul anului 2003 – 5.963.201 mii lei
• probleme economice şi de personal deosebite – cadre didactice fără locuinţă
• Salariul mediu la nivelul anului 2003 – 7.451,47 mii lei
• Venituri realizate pe anul 2003 – 211.295 mii lei
Biserici

DA
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1 Catedrala
1 Biserica catolica
1 Biserica baptista
2 Case de rugaciune

Când s-a făcut ultima reparaţie la biserica cea mai importantă:
O investiţie deosebit de importanta o reprezinta noua Catedrala ortodoxa , ridicata in
vecinatatea Primariei.
Sanatate:
Total
Spitale

Policlinici

Cabinete
Stomatologii Farmacii
medic.
26
1
1
14
5
5
Personal sanitar deservent intr-una din formele de asistenta medicala
enumerate (numar persoane)
273
112
93
39
17
12

Incadrarea cu personal a retelelor sanitare:

Medici:
• nr. medici in spital -15 din care 1 medic la C.S.R. Matasari;
• nr. medici in ambulatoriu -8, din care 6 sunt medici rezidenti in anii I-V;
• nr. de medici stomatologi –5;
• nr. medici de familie -14.
Cadre medii:
• spital -98 din care 6 la C.S.R. Matasari;
• cabinete individuale -25;
• cabinete stomatologice -12.
• Nr. de locuitori ce revin la un medic este de 750
In Municipiul Motru functioneaza 5 cabinete individuale stomatologice din care 2 sunt situate
in Ambulatoriu de specialitate si 3 sunt cabinete stomatologice privatizate. La acestea se mai
adauga 1 cabinet obstetrica-ginecologie, un cabinet chirurgie generala si un cabinet boli
interne, toate in regim privat.

Statutul serviciilor de sănătate înainte de 1990
Problemele legate de desfăşurarea actului medical înainte de 1990 au fost deosebit de
grave, comune cu starea sanatatii la nivel naţional, in special datorita lipsei de investiţii si
dotări, a materialelor de uz sanitar si a medicamentelor.
Chiar daca numărul de personal medical era suficient, slaba finanţare, lipsa echipamentelor
moderne de investigare/tratament, a materialelor de uz sanitar, medicamentelor, a creat
probleme foarte grave in sistem, conducând uneori la imposibilitatea exercitarii actului
medical, acesta rezervandu-se la acordarea primului ajutor si transferarea pacientilor catre
spitalele cele mai apropiate(Tg. Jiu sau Craiova) .

Probleme actuale ale serviciilor de sănătate:
In Municipiul Motru funcţionează un Spital Municipal care deserveşte o populaţie de peste
30.000 de locuitori. Capacitatea de spitalizare este de 283 de paturi. In aceste condiţii,
capacitatea este extrem de redusa(peste 100 locuitori/pat).
Celelalte probleme legate de sănătate sunt comune stării acesteia la nivel naţional:
• slaba finanţare,
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lipsa echipamentelor moderne de investigare/tratament
datorii acumulate fata de furnizorii de servicii/bunuri foarte mari,
imposibilitatea acordarii de retete gratuite/compensate
insuficienta laboratoarelor de analize medicale

Alte servicii publice
Tipul

Cămin cultural
(Rosiuta)
Discoteca
Biblioteca
Altele:
- Casa de cultura
- Universitatea populara
- Casa Sindicatelor

Înainte de 1990

După 1990

NU
DA

DA
DA

NU
NU
DA

DA
DA
DA

DA

DA

Regimul proprietăţii acestor servicii astăzi
Majoritatea acestora(cu excepţia discotecilor- in proprietate privata) se afla in proprietate
publica, iar Casa de cultura a Sindicatelor aparţine U.S.M.O.(Uniunea sindicatelor Miniere
din Oltenia) ______

Probleme generale ale serviciilor publice:
Insuficiente resurse financiare pentru realizarea de investiţii ce ar îmbunătăţi calitatea
serviciilor, nivelul de trai relativ scăzut al populaţiei ceea ce conduce la acces redus la
anumite servicii.

Tipuri de proiecte desfăşurate de primărie pentru dezvoltarea
serviciilor publice dupa 1990:
1. Fondul MARR(2002/2003):
Din care:
EURO:

Realizarea iluminatului public în
satul Însurăţei

13.261

GRANT:
¾ Procent::71,2%
¾ Valoare: 20.000

Local:
¾ Procent::28,8%
¾ Valoare:

Realizarea iluminatului public în
satul Roşiuţa

11.641

¾ Procent::74,7%
¾ Valoare: 19.500

¾ Procent::25,3%
¾ Valoare: 6.100

Înlocuirea conductei principale
de alimentare cu apă potabilă

90.578

¾ Procent::72%
¾ Valoare:

¾ Procent::28%
¾ Valoare: 27954,2

TOTAL PROIECTE(EURO):

71.882,3

111.382,3

8.100

32.154,2

2. Centru de instruire în informatica de gestiune economică, consultare şi informare
publică privind elaborarea şi gestionarea bugetului consiliului local Motru
in cadrul programului: „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel
local”, program finanţat prin Phare linia de buget RO 2002/000-586.03.02, grant: 90%
(17.900,1 euro) - UE.
3. MODERNIZAREA STRĂZII MACULUI, L=1,4 KM” – 100% - 590.768,9 EURO,
©
©
C
M
N
C
U
R
NIIIC
MaaarrriiiaaannnN
Cooopppyyyrrriiiggghhhttt M
Reeessseeeaaarrrccchhh 222000000555
©C
CU
UR

7

Consortiul pentru Reconstructia Zonelor Miniere Gorj

www.crzm.ro

DIN CARE:
10%(59.076,89 EURO) - DIN FONDURI PROPRII;
90%(531.692,01 EURO) - DIN FONDURI NERAMBURSABILE UE.
Program PHARE 2001 – Coeziune Economică şi Socială – Schema de finanţare
nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică. La data de 28.11.2003 a fost semnat
Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 977c - Linia de buget RO-0108.03.05 – sprijin
extern al Comunităţii Europene, valoarea totală a proiectului fiind de 590.768,90 Euro din
care suma finanţată nerambursabil este de 531.692,01 Euro (în procent de 90% din
valoarea proiectului). Lucrarea urmează a se derula conform metodologiei PHARE pe
perioada a 12 luni, începând cu luna februarie 2005.
4. Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere – aprobarea pentru
finanţare a 18 proiecte ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii locale.

Dimensiunea economica
Nivelul economic al localitatii
Se complectează unde este cazul
Numarul autovehicole transport
⇒
Numarul de autoturisme
⇒
Numarul de masini agricole
⇒
Numarul de atelaje/animale de munca
⇒
Numarul de magazine
⇒
Numarul de restaurante/cârciumi/baruri
⇒
Numar ha teren agricol
⇒
Numar ha teren arabil
⇒
⇒
Numar ha padure
Numar ha livezi, pomi selectionati
⇒
⇒
Numar ha vie altoita
Numar de filiale banci/cec
⇒

691
3122
18
22
16
12
3032
1081
780
133
15
4

Tipuri de activitati economice – (ocupatiile)
A. General, dupa numar agenti economici si forma de proprietate:
Capital
PRIVAT
DE STAT
MIXT

1.
Industrie

2.
Agricultura
10
8
2

3.
Comerţ

4.
Transport

2
-

579
1
-

TOTAL
20
2
B. Dupa dimensiunea societatii:

580

0-9
angajati

10-49
angajati

Societati industriale
Numar
4
5
Societati agricole
Numar
2
Societati cu activitate in comert
Numar
574
5
Societati cu activitate in transporturi
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50-249
angajati

6.
5.
Construcţi Turism
i
5
3
1
1
2
-

7
250-499
angajati

4
Peste 500
angajati

1
TOTAL

5

4

2

20

-

-

-

2

1

-

-

580
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4
3
Societati cu activitate in constructii
Numar
4
Societati cu activitate in turism
Numar
1
-
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-

-

-

4

-

-

-

1

Resurse economice locale; potential de dezvoltare economica
A.Resurse naturale(rezerve industriale) estimate:
Cod:
Specificatie
U.M. Valoare
A.1

Carbune

Tone

B. Resurse vegetale:
Cod:
Specificatie
B.1
Paduri
B.2
Pasuni, fanete
B.2
Altele( se poate extinde)

TOTAL
C. Potential agricol:
Cod:
Terenuri agricole
C.1
Suprafata arabila
C.2
Suprafata pomicola
C.3
Suprafata viticola
C.4
Suprafete cultivate cu legume
C.5
C.6

C.7
C.8
C.9
C.10

Valoare
780
1808
100
2688

HA
HA
HA
HA

HA
HA
HA
HA

Suprafete cu cartofi, plante
tehnice
Alte terenuri agricole

HA

TOTAL

HA

Bovine
Ovine
Porcine
Pasări

140 000 000

U.M.

U.M.

HA

1229
747
186
3912
24659

Capete
Capete
Capete
Capete

11870

Descriere / Observatii

Valoare
Descriere / Observatii
1081
133
15
75 (suprafete incluse in
suprafata arabila)
50 (suprafete incluse in
suprafata arabila)
-

D. Resurse umane(populatia, numar persoane)
D.1. Total
D2. Femei
D3. Activa*
22848

Descriere /
Observaţii

9978

D.4 Pensionari

D.5 Elevi /
studenti
1335
7018

*18-60 ani

Activitati economice traditionale in zonă
Industriale
Fiind vorba de o localitate nouă nu se poate vorbi de tradiţii dar activitatea industrială
(mineritul) a început o dată cu înfiinţarea oraşului.
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Agricole: locuitorii zonei practicau o agricultură de subzistenţă în cadrul gospodăriilor
proprii.
Servicii/ altele: s-au dezvoltat o dată cu oraşul, dar nici la ora actuala nu satisfac in
totalitate nevoile crescânde ale populatiei.

Dimensiunea sociala
A fost cooperativizat?
A fost industrializat?

Zonele limitrofe
DA

Grupurile etnice
NU ESTE CAZUL

Grupurile confesionale - probleme
• ORTODOXI – 87 %
• CATOLICI – 6 %
• BAPTISTI – 4 %
• ALTELE – 3 %
Nu au fost consemnate probleme etnice/confesionale

Navetişti - tip de naveta (inclusiv istoric, după si înainte de 1990)
Având in vedere industrializarea rapida (forţata) din anii 1970, o mare parte a forţei de
munca a fost atrasa si din localităţile învecinate. Navetismul a reprezentat chiar o forma de
’’industrie locala’’, peste 50% din muncitorii angajaţi la întreprinderile miniere făcând zilnic
naveta cu mijloace auto, pana la limita de 50 km distanta.
La ora actuala, numărul navetiştilor s-a redus la 1258 persoane fiind in continua scădere
datorita condiţiilor impuse prin care transportul acestora nu mai este suportat de către
unitatile miniere.

Sărăcia
Procentul celor săraci in percepţia autorităţilor: 11 %
Categorii de săraci –persoane defavorizate (descriere si motivaţia sărăciei)
La sfârşitul anului 2004 beneficiau de ajutoare sociale conform Legii 416/2001 cca 865
persoane şi de ajutor pentru încălzirea locuinţei 2682 persoane.
De asemenea este în creştere numărul celor care solicită locuinţe sociale

Dimensiunea istorică
Care era în perioada socialistă intrepinderea cea mai dezvoltata?
Cea mai importanta întreprindere a fost Combinatul Minier Motru, unitate ce reunea peste 7
exploatări miniere, cu un total de peste 6.800 angajaţi.
Ce alte intreprinderi semnificative mai existau?
Singura unitate industriala semnificativa (in afara unitatilor miniere sau prestatoare pentru
minerit) poate fi considerata Fabrica de Tricotaje Motru, cu peste 400 angajati(femei).
Existau cooperatii?
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- Cooperaţia de consum ce făcea parte din UJECOOP (micii meşteşugari şi reţeaua de
comerţ)
Existau mici producatori?
Numai in sate şi comunele învecinate, la limita agriculturii de subzistenta.

Prezentarea generala a intreprinderilor
I Cea mai importanta
A. Anul in care a fost infiintata :
Anul 1960 a marcat începutul lucrărilor de investiţii în Valea Motrului.
În prima etapă au fost deschise în acest bazin carbonifer minele de subteran: Horăşti, Leurda
şi Ploştina cu o capacitate de aproximativ 3 milioane de tone pe an apoi numărul lor a crescut
prin intrarea în funcţiune a minelor Lupoaia, Roşiuţa si Motru-Vest şi ulterior au fost deschise
carierele Lupoaia şi Roşiuţa.
B. Cum a fost infiintata
S-au dezvoltat noi centre orăşeneşti în zonele miniere. Au apărut oraşele Motru, Rovinari,
Mătăsari formate din populaţia venită de la satele din împrejurimi sau din alte judeţe ale
ţării pentru a lucra în minerit.
C. De unde au venit muncitorii, cum au fost specializaţi, structura acestora, ce tip
de meserii au apărut etc.
În vederea recrutării şi calificării forţei de muncă au fost înfiinţate Grupurile Şcolare Miniere –
primul de acest fel fiinţând în oraşul Motru din 1967 precum şi Centrul de pregătire şi
perfecţionare a forţei de muncă. De altfel, în noile centre industriale au fost ridicate blocuri,
cinematografe, case de cultură, cluburi muncitoreşti. Motru a devenit în scurt timp al doilea
oraş ca mărime al Gorjului
D. Ce procent din populaţia oraşului lucra la Intreprinderea Miniera în 1989?
Aprox. 37 %
E. Ce procent din populaţia angajata in sectorului productiv ?
Aprox. 75 %

Activităţi industriale desfăşurate la nivel local (inclusiv alte
întreprinderi) înainte de 1989
După 1970 s-au proiectat, multe din carierele existente în bazinele miniere ale Olteniei:
Roşia de Jiu (1973 – montajul primului excavator de tip SRs 2000), Peşteana Sud (1977),
Peşteana Nord (1980), Tismana II (1980), Rovinari Est (1980), Roşiuţa (1984), Husnicioara
(Mehedinţi – 1985), Olteţul şi Panga (1986), Pinoasa (1987), Berbeşti Vest (1984), Urdari
(1985).
Întreprinderile se ocupau de anumite activităţi comunitare? Care?
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Întreprinderile prin diverse structuri erau implicate în diverse activităţi: organizarea în
fiecare an a zilei minerului (sărbătoare câmpenească), organizarea unor spectacole, sprijin
material în realizarea unor obiective (parc, strand, alei) etc

II Date despre cooperaţii (dacă este cazul)
UJECOOP cuprindea reţeaua de comerţ precum şi pe micii meşteşugari.

Evoluţia după 1989
Pentru cea mai importanta întreprindere:

neprivatizata

Este sau nu privatizata?

Istoric după 1990 pentru principalele întreprinderi
Începând din 1991 extracţia lignitului a fost organizată pe trei nivele ierarhice: Regie –
Sucursale –Exploatări Miniere şi unităţi prestatoare.
In bazinul minier Motru sunt constituite, în prezent, doua unităţi miniere: Exploatarea
miniera de subteran (EMS), respectiv Exploatarea miniera de cariere(EMC) ce aparţin
Societăţii Naţionale a Lignitului - Oltenia.
Principalele date ale acestor întreprinderi(la nivelul anului 2004), sunt următoarele:
Eori, ponreae Motru şi Exploatarea Minieră de Subteran Motru.
E.M.S. MOTRU

E.M.C. MOTRU

Nr. mediu salariaţi

1568

2252

Nr. salariaţi navetişti

468

790

Nr. posturi lucrate
Salariul mediu brut mediu
realizat - lei/persoană

469640
13.785.150

Salariu mediu net realizat lei/persoană
Nr. personal disponibilizat în
2002
Capacităţi închise

9613118

314
Mina Boca;
Mina Roşiuţa

123

-

Investiţii realizate la finele
anului 2003

134.290.647 (mii lei)

Investiţii în curs de derulare
2004

260.000.000 (mii lei)
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2.275.065.368 (mii lei)
•

1.864.606 (mii lei)

Blocajul economico – financiar care împiedică
realizarea fluxului financiar şi implicit necolectarea
creanţelor şi creşterea soldului datoriilor către
furnizori.

Probleme comunitare
Care sunt principalele probleme si nevoi la nivel de comunitate:
- lipsa alternativelor economice
- slaba dezvoltare a sectorului privat
- viitorul incert al mineritului
- şomajul real ce se menţine la cote ridicate
Principalele bariere care au făcut sa apăra sau sa nu poată fi rezolvate
problemele pana in prezent
- dinamica redusă a mediul economic regional
- neatragerea unor investitori importanţi
- restructurarea continua a activităţii miniere

Exista probleme in comunitate in legatura cu:
tip de problema
Drumuri
Apa potabila
Apa calda
Izolare
Poluare
Incalzire
inundatii periodice
servicii medicale
servicii invatamint
Electrificare
iluminat public
conflicte interetnice
Altele
•

DA/NU

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu

NIVEL
2
3
3
1
2
3
2
1
1
0
0
0

COMENTARII

Nivelul problemei pt. comunitate: 0 – nu exista,

1- f. puţin important,

2 – destul de importante

3 – grave

4 – foarte grave

Exista o parte a localităţii (sat, cartier) care pune probleme
deosebite; Care?
Sunt problemele obişnuite: lipsa gazului metan, alimentarea cu apă, canalizare, în zona
rurală şi reabilitarea unor blocuri aflate în stare avansată de degradare.

Lideri si instituţii, civism
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Asociaţii/ instituţii cu rol in comunitate: (număr, dinamica,
importanta, probleme, rol in comunicare)
Sistemul asociativ este destul de slab reprezentat la nivelul comunităţii, un rol însemnat
având totuşi Uniunea Sindicatelor Miniere, care reuneşte pe majoritatea angajaţilor din
sistemul minier(preponderent).
Implicarea liderilor acestor organizaţii(reuniţi sub tutela USMO) este semnificativa la nivelul
comunitatii, aceştia având un rol important in aducerea pe agenda a problemelor
considerate de aceştia importante pentru comunitate.

Dimensiunea administrativa:
Cele mai importante realizări ale administraţiei in ultimii trei ani:
–
Municipiul deţine în prezent o nouă şi modernă construcţie: sediului Consiliului
Local Motru, înconjurat de noul parc (Parcul Tineretului) - o nuanţă de noutate şi
frumuseţe pt. centrul civic, pe o fosta suprafaţă neamenajată şi lipsită de importanţă.
–
A fost ridicată Catedrala Ortodoxă a municipiului – clădire impozantă, la care
exploatările miniere din zonă au contribuit substanţial cu fonduri precum alături de
Mitropolia Olteniei.
–
S-a construit în această perioadă Casa de Cultură a municipiului Motru
amplasată în Parcul Minerilor (care adăposteşte biblioteca municipiului Motru, centrul de
formare a adulţilor şi desfăşurarea de activităţi de sală în Clubul aferent acesteia.
–
Serviciul de taxe şi impozite locale a fost mutat, dintr-o scară de bloc, într-un
modern şi adecvat local pentru activităţi specifice, cu o dotare corespunzătoare şi condiţii ce
asigură contribuabililor locali servicii de calitate.
–
Asistenţa socială (pt. persoanele cu handicap, cele asistate social - cu un venit sub
limita venitului minim garantat, pt. subvenţiile la energie termică şi acordare de ajutoare
sociale), beneficiază de un nou sediu specific acestor activităţi. Tot în această clădire se
află şi arhiva Consiliului Local Motru care, printr-o dotare corespunzătoare asigură păstrarea
în bune condiţii a documentelor.
Exista proiecte finanţate care au vizat dezvoltarea comunitarii, desfăşurate la
iniţiativa locala?
DA:

Fondul MARR(2002/2003):
EURO:

Din care:
GRANT:

1. Realizarea iluminatului public
în satul Însurăţei

13.261

¾ Procent:71,2%
¾ Valoare:

Local:
¾ Procent:28,8%
¾ Valoare:

2. Realizarea iluminatului public
în satul Roşiuţa

11.641

¾ Procent:74,7%
¾ Valoare:

¾ Procent:25,3%
¾ Valoare: 6.100

3. Înlocuirea conductei principale
de alimentare cu apă potabilă

90.578

¾ Procent:72%
¾ Valoare:

¾ Procent:28%
¾ Valoare: 27954,2

TOTAL PROIECTE(EURO):

20.000

19.500

71.882,3

111.382,3

8.100

32.154,2

4. Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere 2004/2005– s-au
depus peste 80 proiecte venite din partea comunităţilor locale şi s-au aprobat pentru
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finanţare 18 proiecte ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii locale (3 proiecte de
alimentare cu apă în sate şi 15 proiecte de refacere a acoperişului blocurilor).
Probleme tipice care au apărut in realizarea acestor proiecte:
• PROBLEME PRIVIND APLICAREA PROCEDURILOR DE IMPLEMENTARE EUROPENE

(Phare – PRAG);
• Dificultati in asigurarea contribuţiei locale.

Comunicare socială
Cum se iau masurile administrative? (comunicare primărie comunitate) - exemple, gradul de transparenţă

In cadrul Punctului de Informare Cetăţeni (P.I.C.), situat pe Bd. Garii, nr.1, functioneaza un
compartiment special destinat rezolvarii problemelor la care face referire Legea
nr.544/2001, iar persoana desemnata este Butoi Nicolae - Biroul Asistenta Sociala,
Autoritate Tutelara, Relatii cu Publicul, telefon +4 0253/362558. sau la adresa de e-mail:
primaria@primariamotru.ro
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

Primaria Municipiului Motru, bd. Trandafirilor nr.1
telefon 0253410560,61,62,63, fax 0251410560, primaria@primariamotru.ro

Care este rolul bisericii la nivelul comunităţii: Prima biserica a oraşului a fost
construită în zona urbană în anii 80, din contribuţia cetăţenilor. Rolul bisericii este mai mare
în zona rurală. Pe lângă biserica catolică, ridicată după 1990, funcţionează o grădiniţă
pentru copii.

Comunicare si conflict
Exista conflicte sau tensiuni sociale?
Amplul proces de restructurare al activităţii miniere demarat de Guvern în 1997 a generat o
stare de tensiune continuă, de nelinişte proces ce nu se va atenua curând datorită
perspectivei închiderii totale a activităţii de subteran.
Criminalitate:
Rata criminalităţii la nivelul municipiului Motru a fost in anul 2004 de 16,7 la mia de
locuitori.

De tip etnic religios / comunicare interetnica
Nu au fost consemnate probleme etnice/confesionale

Exista sărbători sau evenimente care aduna toata comunitatea
Da : Traditii si obiceiuri:
- Ziua minerului (anual, august)
- Festivalul concurs “Cântecele Motrului”
- Sărbătoarea “Zilele Motrului”
- frecventarea slujbelor religioase la biserici, intrunirile cu ocazia sarbatorilor religioase
- nedei, hramuri, hore, obiceiuri de peste an, cântece populare si strigaturi.
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Cum isi repara/întreţin in prezent bunurile comune (poduri; podeţe;
drumuri; fintini etc.)
Cine a avut iniţiativa cine s-a implicat cine a beneficiat.
In unele situaţii beneficiarii îşi repară/întreţin singuri bunurile comune. În cele mai multe
cazuri, fie că aceste activităţi depăşesc puterea acestora fie dintr-o mentalitate mai veche
apelează la autorităţi. Iniţiativă există mai mult în semnalarea problemelor şi mai puţin în
ceea ce priveşte implicarea în rezolvarea propriilor probleme.
Dimensiunea participativă
Cum se implică/sunt implicaţi cetăţenii în deciziile administraţiei?
Cetăţenii pot face diverse propuneri care apoi sunt analizate în şedinţele CL.
Există o infrastructură de comunicare şi relaţii publice la primărie?
Există un centru de informare al cetăţenilor în cadrul primăriei precum şi un site de
prezentare www.primariamotru.ro
Ce instituţii şi organizaţii locale economice au influenţă în deciziile primăriei
Există două instituţii care derulează programe cu caracter economic şi social în zonă şi
anume: colectivul zonal (din Tg Jiu) al Agenţiei Naţionale a Zonelor Minere şi agenţia locală
a AJOFM
Ce instituţii şi organizaţii locale civice (non-guvernamentale) au influenţă în
deciziile primăriei?
Un rol destul de însemnat are Uniunea Sindicatelor Miniere, care reuneşte majoritatea
angajaţilor din sistemul minier(preponderent). Implicarea liderilor acestor organizaţii(reuniţi
sub tutela USMO) este semnificativa la nivelul comunităţii, aceştia având un rol important in
aducerea pe agenda a problemelor considerate de aceştia importante pentru comunitate.
Cum s-au luat deciziile privitoare la bugetul local pe acest an?
Deciziile privitoare la dimensiunile si repartizarea bugetului local, au fost luate in principal pe
baza următoarelor considerente:
• volumul estimat al veniturilor,
• nivelul cheltuielilor,
• cheltuieli curente(operaţionale),
• prioritati de finanţare in 2005,
• fond de dezvoltare locala,
• fond de rezerva(neprevăzute)
Ce decizii semnificative s-au luat la nivelul consiliului local în 2004, cum au ajuns
în agendă şi cum au fost adoptate?
Principalele decizii adoptate in Consiliul local Motru in cursul anului 2004, au fost:
• preluarea distribuţiei si administrării apei potabile de la UATA la Consiliul Local,
• înfiinţarea transportului local pentru localităţile limitrofe
• înfiinţarea Politiei Comunitare
Aceste decizii au ajuns pe agenda ca urmare a propunerilor făcute de către consilierii locali,
propuneri adoptate in cadrul şedinţelor de Consiliu Local.
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Observatii finale
In urma analizei facute la nivel local, o succinta analiza SWOT pentru municipiul Motru, a
identificat următoarele aspecte:

Puncte slabe:
- Slaba educaţie antreprenorială
-

Munca „la negru” - fenomen foarte larg răspândit
Declin puternic al angajărilor în industrie
Descreştere naturală a populaţiei
Creşterea şomajului. Descreşterea indicelui participării (ocupării)
Existenţa decalajului informaţional la nivelul regiunii

Decalaj între pregătirea oferită de şcoală şi cerinţele pieţei muncii

Grad scăzut de integrare în societate pentru persoanele dezavantajate

Ameninţări:
-

-

Creşterea indicelui de dependenţă (populaţie inactivă şi populaţie activă la
1.000 de locuitori angajaţi)
Creşterea migraţiei şi a ratei şomajului

Puncte tari:
-

-

Nu există diferenţe majore între tendintele ocupaţionale pentru femei şi bărbaţí
Cultură ridicata în ceea ce priveşte mobilitatea forţei de muncă.
Dezvoltarea economiei bazată pe competenţa; existenţa unui număr mare de
şcoli profesionale.
Interes în crestere pentru invatamantul tehnic (inginerie, programatori).
Creşterea interesului pentru înfiinţarea de centre de formare profesională
Tensiuni mai mici pe piaţa muncii, datorită scăderii indicelui de substituire
(raportul dintre populaţia între 15 - 24 de ani/ şi populaţia între 55 - 64 de ani

Oportunităţi:
-

Rata scăzută a angajării în sectorul serviciilor (de două ori mai mică decât în
UE) oferă oportunităţi de dezvoltare a sectorului.
Stabilirea unor obiective comune şi a unui parteneriat puternic între instituţiile
de instruire şi angajatori.
Fonduri relativ mari alocate de catre UE pentru dezvoltarea resurselor umane

Data completării: 07. 06. 2005
Persoanele cu care s-a discutat in comunitate

1. HANU Dorin – Primar Municipiul
Motru
2. Butoi Nicolae - Biroul Asistenta
Sociala C.L. Motru
3. Grasu Petrica – Consilier superior
Primaria Motru

4. HORJA Damian – Director AJOFM
Ag. Locala Motru
5. Ion ANGHELESCU – Director E.M.S.
Motru
6. www.primariamotru.ro

Operator: Marian Nicu, mariannicu@yahoo.com
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