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Introducere 

 
 

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (1), lit. b si alin. (3) lit. a 
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările 
ulterioare, care prevede necesitatea ca primarul să prezinte în primul trimestru al fiecărui an un raport 
privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale. 

Alături de dezbaterile publice organizate, lucrarea de față este unul din instrumentele prin care 
Primăria Municipiului Hunedoara pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea instituției și 
despre nivelul la care se afla municipiul din punct de vedere al stării economice, sociale și de mediu pe anul 
2016. 
 

I.  Caracteristici ale municipiului Hunedoara 
 
 

1.1  Scurt istoric 
Istoria regiunii Hunedoara este extrem de bogată în evenimente. Astfel, din paleoliticul mijlociu 

există dovezi ale așezărilor umane, urmate de locuiri aparținând Neoliticului și Epocii Bronzului. O serie de 
descoperiri importante aparțin Epocii Fierului și Antichității, fiind grupate în jurul Castelului Corvinilor și al 
Dealului Sânpetru. De asemenea, la începutul mileniului al II-lea d.H., în zona Municipiului Hunedoara a 
fost documentat un centru de putere, grav afectat de marea invazie tătaro-mongolă. În secolul al XIII-lea, 
importanța Hunedoarei înregistrează o creștere semnificativă, iar în următoarele secole au fost scrise 
importante pagini de istorie: bătăliile împotriva otomanilor conduse de Iancu de Hunedoara, răscoala 
iobagilor condusă de Horia, Cloșca și Crișan, participarea la evenimentele revoluției din 1848-1849 sub 
conducerea lui Avram Iancu, participarea masivă la crearea Statului Național Român și participarea la cele 
doua războaie mondiale. 

Perioada paleolitică este reprezentată de descoperiri recente în punctele Grădina Castelului, Creasta 
din fața turnului Neboisa, Buituri, Valea Seacă, și în apropiere la Nandru-Peștera Curată și Peștera Spurcată. 
Artefactele descoperite completează tabloul arheologic al acestei perioade, în contextul cunoașterii mai 
multor tipuri de habitat (în aer liber și/sau în peșteră). 

Perioadele neolitică și eneolitică au fost atent studiate, grație cercetărilor din Hunedoara – Grădina 
Castelului, Cimitirul Reformat, Zlaști – Gruniul lui Moș, Nandru – La Dos, Cerișor – Peștera Cauce și 
Peștera nr. 1 (Peștera Mare). Aceste perioade se remarcă print-o bogăție deosebită în planul culturii 
materiale, suport pentru aprofundarea unor relații de natură cronologică, în condițiile plasării zonei 
Hunedoarei la interferența unor mari arii culturale. 

Odată cu debutul procesului de indo-europenizare, comunitățile epocii bronzului din zona 
Hunedoarei ocupă areale extinse, dezvoltând așezări deschise, nefortificate, pe terase de râuri și afluenți ai 
acestora, sau locuind temporar în peșteri sau adăposturi sub stâncă (Grădina Castelului, Cimitirul Reformat, 
Hunedoara – Gara Mică, Cerișor-Peștera Cauce și Peștera nr. 1 sau Peștera Mare). Metalurgia bronzului 
cunoaște o dezvoltare fără precedent către finalul epocii bronzului, culminând cu prima etapă a următoarei 
etape istorice, perioada hallstattiană. 

Epoca dacică cunoaște contexte arheologice deosebit de relevante pentru perioada cuprinsă între 
secolele IV î.H. – I d.H., rezultate în urma cercetărilor sistematice din Hunedoara - punctele Grădina 
Castelului, Platou, Cimitirul Reformat, Strada Voinii, Strada Castelului. La acestea se adaugă descoperirea 
întâmplătoare a unor tezaure monetare, precum și a celui mai mare tezaur de podoabe și monede de argint 
cunoscut în Dacia preromană la Cerbăl. 
Perioada romană este bogat reprezentată datorită rezervelor de minereu de fier, exploatate la Ghelari și 
Teliuc, precum și a depozitelor de marmură de la Alun. Aceste descoperiri sunt completate de existența unor 
așezări civile, necropole, posturi de pază (Hunedoara – punctele Triaj, Dealul Sânpetru, Cimitirul Reformat). 
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Reprezentative sunt urmele unor edificii de tip "villa rustica", ce demonstrează o viață și o activitate bogată 
în această perioadă. 

De începutul Evului Mediu se leagă existența unei fortificații de pământ, în imediata apropiere a 
castelului, pe Dealul Sânpetru. Această cetate, de formă ovală, plasată la confluența râului Cerna cu pârâul 
Zlaști închide accesul către zonele bogate în fier ale Munților Poiana Ruscă, fiind probabil construită în 
legătură cu centrul de comitat Hunedoara. 

Prima mențiune a numelui Hunedoara datează din anul 1265 într-un document care amintește un 
Arhidiaconus de Hungnod, fapt care presupune existența unei așezări stabile, reprezentativă pentru viața 
religioasă și economică a regiunii. 

În data de 18 octombrie 1409,  regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, dăruiește domeniul 
Hunedoarei lui Voicu și verilor acestuia, Mogoș și Radu, drept recunoaștere a meritelor militare. 
Construcțiile de anvergură, apar ceva mai târziu, după anul 1440, în timpul lui Ioan (Iancu) de Hunedoara. 
Acesta a construit și ulterior a amenajat cetatea pentru locuit în stil gotic târziu, dintre realizările acelei 
perioade amintim: Palatul de festivități cu sala cavalerilor și sala dietei, galeria și turnul "Ne boisa" (nu te 
teme), un eventual loc de refugiu în caz de primejdie și Capela. Cetatea a fost utilizată drept centru judiciar 
administrativ și militar regional, funcție pe care o va păstra până la începutul secolului al XIX-lea.  După 
punerea în funcțiune primului furnal localitatea devine, până de curând, un puternic centru siderurgic. 

În 11 august 1456, după moartea lui Ioan (Iancu) de Hunedoara, lângă Belgrad, în Ungaria au loc 
lupte interne pentru tron în care sunt implicați și succesorii lui acestuia, lupte care dau câștig de cauză lui 
Matia Corvin, care devine rege al Ungariei. Acesta din urmă, împreună cu mama sa, Elisabeta, vor continua 
lucrările de înfrumusețare ale Castelului, remarcându-se în așa-numita aripă Matia, o superbă frescă murală. 
Secolul XVII marchează noi lucrări la Castel legate în mare parte de numele principelui Gabriel Bethlen, 
construindu-se în Palatul dinspre oraș, Turnul Alb și Palatul Administrativ. 

În timpul Corvinilor, Hunedoara devine oraș, mineritul și prelucrarea fierului fiind astfel puternic 
impulsionate. Din acest punct de vedere, Hunedoara va păstra și va menține un avantaj economic și în 
secolele următoare. Orașul va ajunge în secolul XVII la o stare prosperă, locuitorii fiind scutiți de dări față 
de stat, privilegiu de care au beneficiat încă din vremea regelui Matia Corvin și care se păstrează și în 
secolele următoare. Ca urmare, crește numărul locuitorilor, care variază între 784 în 1512 și 896 în secolul al 
XVII. 

În anul 1514 izbucnește răscoala țărănească, condusă de Gheorghe Doja, prilej cu care mulți dintre 
țăranii participanți au fost închiși în cetate drept pedeapsă. Cu sprijinul nobilimii, Ioan Zapolya va înnăbuși 
răscoala. 

Sfârșitul secolului XVIII, precum și secolele XIX si XX, ridică o serie de probleme legate de 
conștiința de neam, de spiritualitatea românească, un rol important avându-l numeroasele biserici și 
mănăstiri ortodoxe, precum cele de la Cerna, Plosca, Prislop, Cinciș, Nădăștie, Mânerău, Zlaști, în care 
activau preoți și dieci ortodocși. 

După Al Doilea Război Mondial, industria siderurgică hunedoreană a cunoscut o dezvoltare fără 
precedent, astfel că în preajma revoluției din 1989 se produceau peste 3 mil. tone de oțel, peste 2 mil. tone 
cocs metalurgic, încălțăminte, tricotaje etc. Această dezvoltare a atras forță de muncă, populația orașului 
ajungând la aproximativ 89.000 locuitori. Ca urmare, s-a dezvoltat spațiul de locuit și s-au construit noi 
așezăminte de învățământ, sănătate sau cultură. 

Primul primar al Hunedoarei de după Revoluția din 1989 a fost ing. Ioan Marcu, urmat apoi în 1990 
de ing. Viorel Doda. În urma alegerilor din 1992 a devenit primar ec. Remus Mariș, care a fost reales până în 
anul 2004, după care au urmat, în 2004, ing. Nicolae Schiau, din anul 2008 și până în 2012 Ovidiu Hada, în 
anul 2012 a fost ales primar Viorel Arion, iar în anul 2016 a devenit primar al municipiului Hunedoara Dan 
Bobouțanu. 

 
1.2 Cadrul geografic 
Municipiul Hunedoara este situat la poalele Munților Poiana Ruscă, în zona confluenței râului Cerna 

cu pârâul Zlaști, la o altitudine medie de 255 m față de nivelul mării. Hunedoara este cel mai mare oraș din 
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județul Hunedoara, situat în partea centrală a acestuia și se întinde pe o suprafață de 97 Km², ocupând circa 2% 
din suprafața județului cu același nume. 

 
Poziția geografică a municipiului Hunedoara și a localităților aparținătoare. 
 
Coordonatele geografice ale municipiului sunt 45°46'11" latitudine nordică și 22°55'13" longitudine 

estică. Arealul municipiului este mărginit la nord de comuna Peștișu Mic și municipiul Deva (la 19 km 
distanță), la est de orașul Călan, la sud de comuna Teliucu Inferior, la sud-vest de comuna Ghelari, la vest de 
comuna Lelese și la nord-vest de comuna Cerbăl. 

În teritoriul său administrativ sunt cuprinse localitățile Hunedoara, Răcăștia, satele Groș, Boș, Zlaști, 
Buituri, Hășdat. 
 

1.3 Relieful 
Relieful în orașul Hunedoara este deluros-muntos, cu altitudini de 300 - 400 m (Buituri - 280 m, 

Sânpetru - 320 m, Dealul Castelului - 240 m, Chitid - 300 m), la care se adaugă Valea Cernei, străbătută de 
râul Cerna. 

Municipiul Hunedoara este plasat într-o zonă depresionară, pe latura de est a Munților Poiana Ruscă, 
ce ține de unitatea geo-morfologică numită depresiunea Petroșani-Hațeg-Strei, care a funcționat ca golf al 
depresiunii Transilvaniei. Masivul Poiana Ruscă este constituit, în cea mai mare parte, din șisturi cristaline, 
calcare dolomitice și roci magmatice (în nord-est și nord). Acesta face parte din subunitățile cristalino-
mezozoice, mai exact din Masivul Meridional, grupa cristalinului Lotrului, alături de Munții Făgăraș, Lotru, 
Semenic, Cindrel. Văile care fragmentează masivul sunt, în general, adânci și strâmte, atât din cauza 
calcarelor jurasice pe care le străbat în partea de est, cât și din cauza ridicării acestor munți pe verticală. 
Văile au fost locuite, în consecință, foarte puțin, așezările fiind dispuse mai cu seamă pe culmile însorite și 
domoale, sub forma unor cătune adunate, cum este cazul localităților Vadu Dobrii, Ghelari, Lunca Cernii, 
Poiana Răchițelii, etc.  

Activitatea intensă din agricultură și din industrie a făcut ca zona să fie despădurită. În același timp, 
așezările de la Hunedoara, Ghelari și Teliuc, s-au dezvoltat în ritmul pe care-l cunoaștem datorită existenței 
zăcămintelor de fier din Munții Poiana Ruscă. 

 
1.4 Solul și subsolul 
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Municipiul Hunedoara, situat în bazinul depresionar al Cernei, deci într-o zonă de contact cu diferite 
formațiuni geologice cu un relief felurit și cu un microclimat caracteristic, prezintă o mare varietate de soluri. 

Din grupa solurilor montane și submontane fac parte solurile silvestre podzolice brune și brune-
gălbui, care apar sub forma unor fâșii aproape continue, de la lățimi diferite, pe latura estică a munților 
Poiana Ruscă, în zona dealurilor Ghelarilor. Din grupa solurilor litomorfe, întâlnim "terra rossa" sub forma 
de petece pe latura estică a munților Poiana Ruscă. Din cadrul grupei solurilor slab dezvoltate, întâlnim 
solurile aluviale cu carbonați în luncile Văii Cernei. 

Resursele naturale constau în zăcăminte de piatră, minereuri feroase și neferoase, lemn, talc și 
potențial în creșterea animalelor. 
 

1.5 Clima 
Clima municipiului Hunedoara se încadrează, în general, în clima părții din Bazinul Mureșului, 

cuprinsă în triunghiul "Orăștie-Deva-Hunedoara" și aparține climei de tip continental-temperată, 
caracteristică județului, deși unele particularități o deosebesc de restul  județului, permițându-ne să vorbim 
despre un micro-climat al Hunedoarei, cu nuanțe banatice. 

Variația temperaturii aerului: 
- media anuală este de 9,6 grade Celsius la Hunedoara; 
- media lunii celei mai reci (medie plurianuală) este de –2,8° Celsius la Hunedoara; 
- media lunii celei mai calde (medie plurianuală) este de 20,2° Celsius la Hunedoara; 
- amplitudinea medie este de 23° Celsius la Hunedoara. 

Datorită factorilor climatici specifici Hunedoarei, iernile nu sunt prea lungi, primăverile sunt normale 
și bogate în precipitații, verile destul de călduroase, iar toamnele lungi și uneori secetoase. Din datele medii 
extreme reiese că durata medie a zilelor fără îngheț în municipiul Hunedoara este de 195-200 zile, primul 
îngheț producându-se, în general, la mijlocul lunii octombrie, iar ultimul îngheț la sfârșitul lunii martie-
începutul lunii aprilie, spre deosebire de durata medie a zilelor fără îngheț pe ansamblul județului, care este 
numai de 182 zile, primul îngheț producându-se la mijlocul lunii octombrie, iar ultimul la  mijlocul lunii 
aprilie. Această diferență se datorează tocmai microclimatului specific Hunedoarei. 

În privința presiunii atmosferice, media anuală este de 742 mm Hg, variind între maxima de 762 mm 
Hg înregistrată în decembrie și 732 mm Hg înregistrată în iulie. 
 

1.6. Hidrografia  
Rețeaua hidrografică a orașului Hunedoara este reprezentată de râul Cerna și afluenții săi, având un 

bazin de recepție de 748 km2. 
Izvoarele Cernei se află în Munții Poiana Ruscă, cele doua ramuri ale sale, care se unesc în satul 

Hășdău, alimentându-se dintr-o zonă cuprinsă între satele Vadu Dobrii și Negoiu. Valea Cernei, de la 
izvoare până la lacul de acumulare Cinciș-Cerna, este strâmtă și adâncă din cauza munților ce se apropie tot 
mai mult, formând chei și defileuri. La ieșirea din acest lac își unește apele cu ale pârâului Runc și își 
continuă traseul prin satele Teliucu Superior și Teliucu Inferior, până la Hunedoara. Între Teliucu Superior și 
Hunedoara, albia străbate un defileu stâncos și la intrare în Hunedoara se unește cu pârâul Hășdat, iar din 
stânga primește apele cu debit constant ale pârâului Zlaști. De la confluența cu pârâul Zlaști, aflată în zona 
Castelului Corvinilor, albia Cernei se lărgește, formând o frumoasă vale cu cât se apropie de Mureș. Din 
Hunedoara își continuă drumul prin satele Peștișu Mare, străbate apoi satele Bârcea Mică și Bârcea Mare, 
trece pe lângă satul Cristur, printre Sântandrei și Sântuhalm, după care se varsă, la est de Deva, în Mureș. 

Râul Cerna prezintă pentru Hunedoara o importantă sursă de apă, fiind principala sursă de apă 
industrială pentru Combinatul Siderurgic. În acest sens amintim primul baraj construit in anul 1934 la 
intrarea Cernei în Hunedoara. Ulterior, ca urmare a dezvoltării Combinatului Siderurgic și a nevoilor tot mai 
mari de ape industriale, în anul 1964 s-a construit Lacul de Acumulare Cinciș-Cerna pe cursul mijlociu al 
râului Cerna, la circa 300 de metri amonte de confluența cu pârâul Runc și la o distanță de circa 7 km de 
Hunedoara. Lacul ocupa o suprafață de 260 ha, fiind cel mai mare dintre lacurile județului, având un bazin 
de recepție de 466,7 km pătrați și o capacitate de 27 milioane m3. 

Dintre afluenții mai importanți ai râului Cerna menționăm pârâul Runc, care își adună izvoarele din 
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vârfurile situate la nord-est de satul Vadul Dobrii și pârâul Zlaști, cu originile din aceeași zonă bogată în 
izvoare ale munților Poiana Ruscă. 
 

1.7 Vegetația și fauna 
Dată fiind așezarea sa geografică și condițiile climatice menționate, orașul Hunedoara și 

împrejurimile sale au o floră bogată și interesantă, presărată de numeroase elemente balcanice și 
mediteraneene. 

Stâncile de calcar ale Dealului Sânpetru sunt acoperite de o vegetație bogată, reprezentată prin iarba 
grasă cu flori galbene și albe: Sedum Acre și Sedum Viride și Canteiute Palentilla Repante. Pe pajiștile 
umede apar laleaua pestriță (Fritilania meleagus), cu florile sale de culoare gălbuie - roșiatică și cu un desen 
asemănător cu o tablă de șah, plantă monument a naturii din țara noastră. Subarboretumul este caracterizat 
prin prezența boscheților de liliac salbatic (Syringa Vulgaris), care dau peisajului o notă caracteristică. 
Alături de liliac cresc mojdeanul (Fraximus ornus), alunul (Coryllus avellana), cornul (Cornus mas), lemnul 
râios (Evorymus verrucosa), păducelul (Crataegus managyna), iar printre ramurile acestora se întind lianele 
lungi și mlădioase ale carpenului (Clematis vitabla). 

În pajiști și fânețe se întâlnesc plante ierboase, comune pentru pajiștile din întreaga țară și anume 
gramineele furaje, diferite specii de trifoi și plante efemere viu colorate, mai ales primăvara. În timpul 
toamnelor lungi și frumoase apar brândușele de toamnă (Colchicum autumnale). 

Vegetația lemnoasă înaltă o întâlnim repartizată în subzone de păduri. În subzona pădurilor 
amestecate de fag și gorun, reprezentată prin areale mai retrase în zona superioară a municipiului, pe raza 
Ghelarilor și în spatele Govăjdiei și Văii M ănăstirii, gorunul se instalează pe coastele sudice care sunt mai 
luminoase, iar fagul, care se întâlnește mai rar, preferă crestele estice. 

Subzona gorunului (Quercus petraea) ocupă cea mai mare parte a dealurilor dinspre Groș și de la 
Teliuc până în zona Ghelarilor. În amestec cu cedrul (Quercus cerris), gorunul este instalat și pe coastele 
sudice ale versantului stâng a Văii Cerna și Runc. Și în această zonă există terenuri agricole și pajiști 
stepezate secundare dezvoltate pe locul pădurilor de gorun, în compoziția cărora intră atât plante mezofile 
cât și xerofile, din care amintim pășunile stepice. 

Zona forestieră de câmpie este slab prezentată. Stejarul (Quercus pedunculatus) este foarte rar, pe 
alocuri amestecat cu carpen (Carpinus  betulus). Dintre arbuști, în această zonă, întâlnim sângerul (Capinus 
sanguinea) și socul (Samlucus migra). În schimb, pădurile de cedru sunt bine reprezentate prin pâlcuri 
izolate, dar foarte dese, pe Valea Zlaștiului, ocupând versanții înalți cu soluri compacte și superficiale, cu 
stâncărie la suprafață. Stratul ierbos este constituit din graminee, iar cel al cedrului s-a format din defrișări, 
pe care s-au construit terenuri agricole, cum ar fi în Lunca Boșului și în Lunca Zlaștilor, sau pășuni și fânețe, 
în alcătuirea cărora intră diferite pășuni specifice. 

Așezarea geografică a teritoriului, varietatea reliefului, clima și vegetația se răsfrâng în mod direct 
asupra faunei, care, în general, se încadrează provinciei central europene. În acest sens, reprezentativ este 
numărul mare de insecte, în special de lepidoptere (fluturi), răspândite în Hunedoara și în zonele învecinate. 

Din punct de vedere al faunei, dealul Buituriului prezintă o importanță deosebită. Aici, pe o întindere 
de câteva sute de metri pătrați, în straturile de nisipuri slab cimentate, ies la iveală minunat conservate 
cochilii ale melcilor Conus, Turitella turris, Terella fuscata, Strobus coronatus, etc. Aricii de mare 
completează minunata colecție de faună străveche. Cuibul fosilifer Buituri reprezintă un tezaur 
paleontologic de o inestimabilă valoare științifică, recent această zonă fiind declarată monument al naturii. 

Pădurile de foioase și conifere adăpostesc o serie de animale, dintre care unele constituie obiect al 
turismului cinegetic: ursul, lupul, vulpea, râsul, pisica sălbatică, viezurele, jderul, mistrețul, iepurele, 
căprioara, cerbul, veverița, etc. 

Dintre păsările caracteristice pădurilor amintim cucul, ciocănitoarea, gaița, corbul, cinteza, fazanul, 
etc. 
 

1.8 Repere urbanistice zonale 
În teritoriul administrativ al municipiului sunt cuprinse localitatea Răcăștia și satele aparținătoare 

Boș, Groș, Hășdat și Peștișu Mare. 
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Localitatea componentă Răcăștia are o suprafață totala de 42,60 ha, este situată în partea de nord-vest 
a orașului, la 3 km distanță de acesta, legătura fiind făcută de drumul comunal 16. 

Satul aparținător Boș are o suprafață totală de 68,95 ha și este situat în partea sud-vestică a 
municipiului, pe drumul comunal 115, la o distanță de 15 km față de oraș. 

Satul aparținător Groș are o suprafață totală de 42,05 ha și este situat în partea vestică a municipiului, 
pe drumul comunal 115, la o distanță de 11 km față de oraș. 

Satul aparținător Hășdat are o suprafață totală de 29,50 ha și este situat în partea sudică a 
municipiului, pe drumul județean 680, la o distanță de 4 km față de oraș. 

Satul aparținător Peștișu Mare are o suprafață totala de 71,55 ha și este situat în partea nordică a 
municipiului, pe DN 60, la o distanță de 8 km față de oraș. 

Suprafața municipiului Hunedoara este de 1625,04, 48 ha intravilan, la care se adaugă 254,65 ha 
intravilanul localităților aparținătoare, totalizând astfel 1879,69 ha. 

În conformitate cu criteriile definite prin Legea nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a "Rețeaua de localități", municipiul Hunedoara aparține 
categoriei localităților de rangul II. Înscrierea în această categorie s-a realizat ca  urmare a satisfacerii unor 
cerințe diverse, referitoare la: populație; rază de servire; accesul la căile de comunicație; funcțiuni 
economice; nivel de dotare-echipare; instituții de decizie politică, administrativă, juridică; educație, 
cercetare științifică; sănătate, asistență socială; cultură; comerț; turism; finanțe, bănci, asigurări; sport, 
agrement; protecția mediului; culte; transport/comunicații; ordine, securitate. 

Datorită așezării geografice, la poalele munților Poiana Ruscă, municipiul reprezintă o mare 
oportunitate de dezvoltare a bazei turismului montan, având acces pe drumuri modernizate spre fiecare din 
stațiunile montane înconjurătoare, unde se pot practica toate sporturile montane (alpinism, schi etc.). 
 

1.9 Amenajare teritorială, patrimoniu, urbanism - anul 2016 
În anul 2016 au fost eliberate un număr de 394 certificate de urbanism și 243 autorizații de construire 

privind diverse lucrări de construire pe raza municipiului Hunedoara. 
         Situația locuințelor proprietate privată și publică pe categorii, deținute și ocupate în anul 2016 ale 
municipiului Hunedoara sunt după cum urmează: 
-  numărul total de locuințe sociale este 101 

-  numărul total de locuințe de necesitate este 198 

-  numărul total de locuințe ANL este 108  

-  numărul total de locuințe convenabile este 293 

-  numărul total de case este 19. 
Toate aceste locuințe (cu excepția ANL) sunt construite înainte de anul 1989 și sunt ocupate în 

totalitate de chiriași. Aceștia au dreptul să le cumpere, plătind un avans de 11 la sută și rate pe cinci ani.  
 

 
 1.10 Piețe agroalimentare 

Serviciul Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor este un serviciu public de interes 
local în cadrul Consiliului Local al municipiului Hunedoara, care gestionează cele 2 piețe agroalimentare 
existente în municipiul Hunedoara, respectiv Piața Obor, din str. Bicaz nr.2 și Complexul Comercial 
Dunărea, din str. Mihai Viteazu, nr.7A. În cursul anului 2016, în Piața Obor au fost închiriate 338 de mese și 
10 spații comerciale. În Complexul Comercial Dunărea, s-au închiriat 145 de mese și 10 spații comerciale.  
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                                                        II. Infrastructura tehnic ă 
 
 

2.1 Infrastructura și activitatea de transport rutier  
Municipiul Hunedoara este străbătut de DN 68B Sântuhalm – Hunedoara, drum județean care face 

legătura cu drumul european E 68 (Arad– Deva – Orăștie – Sibiu – Brașov – București) și drumurile 
județene care fac legătura între Hunedoara și Călan, respectiv Hunedoara – Hațeg. 

Prin poziția sa geografică, municipiul este poziționat la o distanță de numai 14 km de Municipiul 
Deva, care va fi traversat de Coridorul IV Pan European, ce va face legătura între centrele Deva, Arad și 
Timișoara, contribuind astfel la fluidizarea traficului pe celelalte drumuri din regiune. Coridorul IV Pan 
European traversează Europa de la Vest la Est, asigurând infrastructura dintre vechile state membre și cele 
aderate după 2004, precum și cu Grecia. Traseul coridorului este Dresda/Nürnberg – Praga – Viena – 
Bratislava – Győr – Budapesta – Arad, după care se ramifică în două ramuri: 
 - Timișoara – Deva – Sibiu – Pitești – București – Constanța; 
 - Timișoara – Drobeta Turnu Severin – Vidin – Sofia – Salonic. 

De asemenea, Hunedoara se leagă prin DN68B la drumul magistral DN7, aflat la numai 5 km 
distanță de oraș, drum ce deservește un trafic de tranzit intens și totodată un trafic local și de penetrație de 
asemenea intens (generat de necesitățile de deplasări ale teritoriului studiat). 

Distanțele față de principalele centre naționale pe rețeaua rutieră este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Destinație Distanța (km) 

Arad 171 

Brașov 275 

București 409 

Cluj Napoca 173 

Constanța 640 

Iași 492 

Oradea 206 

Piatra Neamț 362 

Sibiu 126 

Suceava 476 

Timișoara 175 

Târgu Mureș 194 

 
Rețeaua de drumuri județene care leagă în mod direct Municipiul Hunedoara de localitățile 

învecinate se prezintă după cum urmează: 
 – DJ 687: Hunedoara – Sântuhalm – Hunedoara – Călan; 
 – E 687 A: Hunedoara – Hațeg; 
 – DJ 687 E: Hunedoara – Teliucu Inferior; 
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 – DJ 687 J: Hunedoara – Boș – Groș 
 – DJ 708 E: Hunedoara – Almașu Mic – Hunedoara – Pestișu Mic. 

Cerința actuală principală legată de aceste drumuri este necesitatea menținerii stării tehnice, prin care 
să se facă posibilă exploatarea lor la nivelul de serviciu conferit de clasa tehnică de încadrare. 

Având în vedere faptul că zona administrativă a Municipiului Hunedoara cuprinde și localități 
aparținătoare, rețeaua drumurilor naționale și județene este completată cu drumurile comunale aferente 
acestor localități. Drumurile locale (comunale) care asigură deservirea unor localități rurale/zone periurbane 
ale Municipiului Hunedoara sunt următoarele: 

  – DC. 113 Hunedoara-Batiz ; 
  – DC. 113 A Hunedoara – Buituri 

  – DC. 114 Hunedoara – Răcăștie – Pestișu Mic 
  – DC. 119 Hunedoara – Mănerău; 
   – DC. 115 – DJ 687J – Groș 

Traficul pe toate intrările principale înspre municipiul Hunedoara se desfășoară în condiții normale, 
în cea mai mare parte a timpului. 

Infrastructura locală specifică municipiului Hunedoara este compusă din bulevarde, străzi, alei, zone 
pietonale, pasaje, parcări și trotuare. 

Arterele principale de circulație sunt: 
– Bulevarde:  Traian, Republicii, Decebal, Dacia; 1848, Libertății 
– Străzi:  Aurel Vlaicu, Mihai Viteazul, Avram Iancu, Rotarilor, Victoriei, Cloșca, C-tin Bursan, E. 
Mărgineanu. 

Activitatea de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere reprezintă o preocupare constantă a 
Primăriei Municipiului Hunedoara, împreună cu modernizarea parcărilor existente, precum și execuția de 
parcări noi. În anul 2016 au continuat lucrări ale Contractului Subsecvent III  și ale Contractului Subsecvent 
IV.  

În cadrul acestor contracte, au fost reabilitate următoarele străzi: Pescărușului, Cocsarilor și 
Topitorului, Ion Creangă, Viorele, Căprioarei, Stadionului. 

Străzile și suprafețe modernizate în anul 2016, precum și sumele alocate pentru aceste lucrări sunt 
următoarele: 
 
SUBSECVENTUL III  
FINALIZATE:  
 
1. Pescărușului – 1.238.420,46 lei 
a) carosabil – 4.533 mp 
b) trotuare+alei – 1.645 mp 
 
2. Aleea Cocsarilor+Aleea Topitorului- 2.450.933,74 lei 
a) carosabil – 7.186 mp 
b) trotuare+alei – 4.238 mp 
 
3. Str. Ion Creangă – 761.670,83 lei 
a) carosabil – 2.705 mp 
b) trotuare+alei – 2.168 mp 
 
 
SUBSECVENTUL IV  
FINALIZATE:  
 
1.Str. Viorele  - 4.058.044,85 lei 
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a) carosabil – 14.803 mp 
b) trotuare+alei – 8.115 mp 
 
2.Str. Căprioarei – 964.797,04 lei 
a) carosabil – 2.650 mp 
b) trotuare+alei – 1.056,5 mp 
 
3.Str. Stadionului – 1.285.469,03 lei 
a) carosabil – 3.954 mp 
b) trotuare+alei – 1.556 mp 
 
 În anul 2017 continuă lucrările din cadrul Contractului Subsecvent III, lucrări de modernizare 
începute încă din anul 2016 în zona: 
 
Piața Florilor + Str. George Enescu  – 5.160.299,33 lei (suma totală) 
     –  1.831.682,09 lei (suma decontată)  
a) carosabil – 7.197 mp 
            Tot în anul 2017 se vor continua lucrările și pe bulevardul Corvin, care va fi transformat într-o alee 
pietonală ce va face legătura cu esplanada din fața teatrului.  Zona de aici urmează să fie modernizată prin 
construirea unui loc de relaxare și promenadă. Tot aici va fi realizată și o fântână arteziană. Vorbim aici de 
un concept arhitectural nou pentru toată zona bulevardului Corvin până la teatru. 
 În anul 2017 vor continua și lucrările de reabilitare a următoarelor străzi, lucrări realizate în baza 
contractului Subsecvent IV: 
 
1. Str. Chizid – 1.929.638,42 lei (suma totală) 
                        – 572.715 lei ( suma decontată) 
a) carosabil – 2.565 mp 
b) trotuare+alei – 1.502 mp 
 
2. Str. Ghioceilor + alei aferente – 2.279.414,68 lei 
a) carosabil – 7.369 mp 
b) trotuare+alei – 3.340 mp 
 
3. Aleea Școlii – 165.132,83 lei 
a) carosabil – 648 mp 
b) trotuare+alei – 327 mp 
 
4. Str. Mioriței + alei aferente – 773.064,29 lei 
a) carosabil – 2.714 mp 
b) trotuare+alei – 1.019 mp 
 
5. Str. Rozelor + alei aferente – 791.985,01 lei 
a) carosabil – 2.178 mp 
b) trotuare+alei – 522 mp 
 
6. Str. Oltului – 561.688,99 lei 
a) carosabil – 1.750 mp 
b) trotuare+alei – 379,5 mp 
 
De asemenea, în cursul anului 2016 au fost finalizate lucrări în următoarele locații: 
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1. Str. Victor Babeș - 335.205,38 lei 
a) carosabil – 4.019 mp 
b) trotuare+alei – 2.007 mp 
 
2. Str. Cernei – 185.102,9 lei 
a) carosabil – 816 mp 
b) trotuare+alei – 680 mp 
 
3. Piața Iancu de Hunedoara – 464.900,42 lei 
a) carosabil – 3.074 mp 
b) trotuare+alei – 2.160 mp 
 
4. Str. Revoluției – 441.427,8 lei 
a) carosabil – 1.680 mp 
b) trotuare+alei – 1.880 mp 
 
5. Parcare str. Avram Iancu – 192.242,89 lei 
a) carosabil – 2.660 mp 
 
6. Parc Corvin – 529.441,42 lei 
b) trotuare+alei – 3.495 mp 
 
7. Str. Dr. Marinescu – 340.201,2 lei 
a) carosabil – 2.280 mp 
b) trotuare+alei – 1.520 mp 
 
8. Str. 22 Decembrie – 499.180,5 lei 
a) carosabil – 4.443 mp 
b) trotuare+alei – 1.322 mp 
 
9. Str. Crișan – 388.379,88 lei 
a) carosabil – 1.716 mp 
b) trotuare+alei – 2.360 mp 
 
10. Str. Vânătorului  - 408.603,6 lei 
a) carosabil – 2.400 mp 
b) trotuare+alei – 1.800 mp 
 
11. Str. Alecu Russo – 469.766,4 lei 
a) carosabil – 2.510 mp 
b) trotuare+alei – 2.175 mp 
 
12. Str. Laminatorului – 268.610,91 lei 
a) carosabil – 1.732 mp 
b) trotuare+alei – 590 mp 
 
13. Str. Bucegi – 296.068,83 lei 
a) carosabil – 1.800 mp 
b) trotuare+alei – 1.353 mp 
 
14. Str. Lătureni – 415.775,06 lei 
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a) carosabil – 4.405 mp 
 
15. Str. Buituri – 275.983,28 lei 
a) carosabil – 3.140 mp 
 
16. Str. Cloșca – 328.770,36 lei 
a) carosabil – 2.107 mp 
b) trotuare+alei – 452 mp 
 
17. Str. Grădinilor – 217.653,29 lei 
a) carosabil – 1.470 mp 
b) trotuare+alei – 490 mp 
 
18. DC 113A – 470.022,42 lei 
a) carosabil – 3.300 mp 
 
În cursul anului 2017 vor continua lucrările de reabilitare începute în 2016 pe strada Constantin Bursan: 
Str. Constantin Bursan – 357.812,57 lei (suma totală) 
                                     – 194.016,08 lei (suma decontată) 
a) carosabil – 3.790 mp 
b) trotuare+alei – 1.760 mp 

 
Traficul în Municipiul Hunedoara are în general un aspect fluent, fără congestii majore de circulație. 

Intersecții semaforizate în municipiul Hunedoara sunt în număr de 10: 
Bd. Republicii cu Bd. Dacia și str. 22 Decembrie; 
Bd. Republicii cu str. Avram Iancu; 
Bd. Traian cu str. Mihai Viteazu; 
Bd. Dacia cu str. Bucegi și str. Mureșului; 
Bd. Dacia cu str. Mihai Viteazu; 
Bd. Dacia cu str. Avram Iancu; 
Bd. 1848 cu str. Alexandru Vlahuță; 
Bd. 1848 cu str. Gh. Lazăr și str. Viorele 
Str. Aurel Vlaicu cu str. Victoriei și str. Revoluției; 
Str. Aurel Vlaicu cu Bd. Decebal. 

 
Parcări de reședință  

 În cursul anului 2016, angajații Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat au întocmit 
procese verbale de atribuire pentru locurile de parcare din parcările rezidențiale ale municipiului Hunedoara, 
care erau solicitate spre închiriere de către cetățenii municipiului, de pe străzile:  

  -  Avram Iancu – parcarea nr.1 și parcarea nr. 2 pt.124 de locuri  
MICRO 4  -  str. Oltului – parcările nr.1-12 pt. 136 locuri  
                  -  str. Streiului – parcările nr.1 – 10 pt. 112 locuri  
                 - str. Jiului – Crângului – parcările 1-12, pt. un nr. de 170 locuri  
MICRO 6  - str. Alexandru Vlahuță – 1 parcare pt. 23 locuri  
  -  str. B. St. Delavrancea – 4 parcări pt. 55 locuri  
  - str. Arenei – 2 parcări – 46 locuri de parcare 
  -  str. Intrarea Spicului – 2 parcări pt. 28 locuri  
  -  str. Batiz – 10  parcări – pt. 170 locuri de parcare 
  -  str. Ștrandului – 15 parcări – cu 80 locuri de parcare 
  -  str. Intrarea Lanului – 2 parcări cu 17 locuri de parcare 
MICRO 5  - Str. Rozelor – str. Mioriței – str. Ghioceilor – cu 13 parcări – 213 locuri de parcare. 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2016  15 

 

 

  - Alte locuri de parcare rămase libere la parcările de pe str. Cerbului, Transilvaniei, 
Moldovei, Câmpului, Lanului, Independenței – circa 260 locuri de parcare în total de la toate parcările mai 
vechi din zonele mai sus menționate. 
             

2.2 Transportul public și în regim de taxi 
 În baza Legii nr. 38 / 2003  privind  transportul  în regim de taxi și  în  regim  de închiriere  cu  
modificările și completările  ulterioare cât și a  Hotărârii Consiliului local al municipiului Hunedoara  nr. 
25/2008   pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi și în regim de 
închiriere   companiile de taxiuri  care s-au dezvoltat  acoperă  necesarul  de  transport  la  nivelul 
municipiului  Hunedoara . 
 În anul 2016  au fost: 
• eliberate un număr de 9 autorizați de transport asigurând  transportul în regim de taxi 
• eliberate un număr de 11 autorizați  taxi  asigurând  transportul în regim de taxi 
• vizate un număr  de 248  autorizați taxi   în urma  verificări  dosarului  depus și a autovehiculului. 
• anulate un număr de 5 autorizați de transport  
• anulate un număr de 13 autorizați  taxi. 
 
 Pentru cele  șapte stații de îmbarcare și debarcare  călători  pentru mijloacele de transport  public 
local de persoane  prin curse  regulate speciale  stabilite  in baza Legi nr. 92/2007 a serviciilor de transport 
public local, a normei 353/2007 de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 si prin 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr.203/2013 pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului  Local al municipiului Hunedoara nr. 31/ 2010 privind  aprobarea regulamentului 
pentru efectuarea  transportului  public local  în municipiul  Hunedoara: 
- stație BUS nr. 1 – Bd. Decebal în dreptul imobilului Nr. 2 – sens de mers str. A.Vlaicu – str. Rotarilor; 
- stație BUS nr. 2 – Str. Ștefan cel Mare în dreptul Grădiniței PN3 – sens de mers str. N. Bălcescu - Bd. 
Decebal 
- stație BUS nr. 3 – Bd. Dacia în dreptul service auto "Dacia Minut" – sens de mers str. M. Viteazu – str. A. 
Iancu; 
- stație BUS nr. 4 – Bd. Dacia în dreptul magazin "Profi" – sens  de mers  str. Bucegi – str. M. Viteazu; 
- stație BUS nr. 5 – Str. Viorele în dreptul Bl. 5, nr. 3 – sens de mers str. Pinilor – str. A. Vlahuță; 
- stație BUS nr. 6 – Str. Mureșului în dreptul blocului C42 – sens de mers Bd. Dacia – Str. Eroilor; 
- stație BUS nr. 7 – Bd. Dacia în dreptul fabricii "Maritan" – sens de mers str. Eroilor – Bd. Traian,  
au fost  acordate: 
• 7  avize de stații pentru curse regulate speciale a serviciului de transport județean 
• 5 avize de stații pentru curse regulate speciale de transport local pe raza administrativ-teritorială a 
Primăriei Municipiului Hunedoara. 
 În baza Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Ordinului nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 
Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru pentru efectuarea 
transportului public local și a  Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 31/ 2010 privind  
aprobarea regulamentului pentru efectuarea transportului public local  în municipiul Hunedoara au fost 
eliberate: 
•  2 licențe de traseu pentru curse regulate speciale pentru doi transportatori autorizați 
•  1 licență de traseu a fost prelungită pentru un transportator autorizat. 
   În baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr.294/2016 privind regulamentul  
de funcționare a comisiei speciale de analiză și verificare, pentru sistematizarea circulației în municipiul  
Hunedoara au fost analizate 10 sesizări de la cetățeni și instituții din care: 
• 3 sesizări au primit  aviz favorabil 
• 7 sesizări nu au primit aviz favorabil 
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2.3 Energia Electrică 
Energia electrică la nivelul Municipiului Hunedoara 
Primăria Municipiului Hunedoara a continuat să obțină prețuri avantajoase ale energiei electrice prin 

cumpărare pe Bursa de Valori București. 
Beneficiarii direcți ai acestor demersuri sunt Primăria Hunedoara și toate instituțiile aflate în 

subordinea sa, școlile, grădinițele și spitalul "Dr. Alexandru Simionescu". 
 
Iluminatul public 
Sistemul de iluminat public în Municipiul Hunedoara se asigură pentru: 

-  iluminatul public stradal și al parcărilor; 
-  iluminatul căilor de circulație publică: alei, trotuare, parcuri; 
-  iluminat festiv și peisagistic; 
- iluminat arhitectural (ex.: statuia lui Avram Iancu, clădirea Primăriei Hunedoara, Casa de Cultură, 
Catedrala Ortodoxă, Castelul Corvinilor). 

Sistemul de iluminat public din Municipiul Hunedoara a fost concesionat către S.C. Luxten Lighting 
Company S.A. prin contract de delegare nr. 7422/02.03.2004, prelungit prin actul adițional nr. 
2/94/17.02.2012 până la data de 02.03.2019, iar prin actul adițional nr. 3 /23.04.2015 s-a stabilit ca plata 
lucrărilor de reabilitare, modernizare să fie efectuată în rate lunare egale individualizat pe fiecare obiectiv în 
parte, până la expirarea contractului. 

Activitățile concesionarului constau în menținerea în stare de funcționare a sistemului de iluminat 
public din Municipiul  Hunedoara,  precum  și  executarea  lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere 
a sistemului de iluminat public. 

Documentele care reglementează desfășurarea serviciului sunt: 
- Legea nr. 230/2006, a serviciului de iluminat public, 
- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Municipiul Hunedoara; 
-  Contractul de concesiune. 
 Situația certificării sistemului este următoarea: 
- Managementul total al calității SR EN ISO 9001/2002 
- Managementul mediului SR EN ISO 14001/1997 
- Sănătatea și securitatea muncii OR SAS 18001/1999 

Sistemul de iluminat public a fost reabilitat la preluare de către concesionar, realizându-se o 
investiție cu perioadă de grație de 6 ani. Rețeaua este instalată pe stâlpii Primăriei care au fost modernizați, 
precum și pe stâlpi micști, în principal în zonele cu case și unde rețeaua are alimentare permanentă și asigură 
atât iluminat public, cât și alimentare cu energie electrică la nivel casnic. 

Furnizorul de energie electrică a fost până în luna august 2016 RCS&RDS și s-a trecut apoi la 
furnizorul de energie electrică S.C. CURENT ALTERNATIV S.R.L.. 
  

Modernizarea, reabilitarea, extinderea, mentenanța și întreținerea sistemului de iluminat public se 
realizează prin: 
- Concesionarul S.C. Luxten Lighting Company S.A., 
- Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat Primăria Municipiului Hunedoara; 
 

O problemă obișnuită privind eficiența iluminatului public este umbrirea din cauza vegetației. În 
acest sens, se are în vedere toaletarea vegetației, acolo unde se impune, care se realizează în fiecare an, 
primăvara și toamna. Intervențiile în perioada de vegetație se fac numai în cazuri extreme – furtuni, 
alunecări de teren, accidente de circulație. 

Modernizarea, întreținerea și menținerea serviciului de iluminat public (S.I.P.) se desfășoară pe baza 
sesizărilor înregistrate de la cetățeni, prin dispecerizarea proprie a Primăriei și cea a concesionarului și 
include: 
- activități de înlocuire a elementelor defecte ale corpurilor de iluminat. 
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- activități de întreținere pentru menținerea parametrilor optimi luminotehnici și de securitate în exploatare. 
Această activitate este monitorizată anual prin indicatorii de performanță a serviciului, evidențiați în 

Rapoartele Tehnice Anuale, gradul se satisfacție al beneficiarilor față de SIP fiind de  98,6 %. 
Caracteristici ale elementelor luminoase din S.I.P.: 

- pe arterele principale, sunt predominante sursele cu vapori de sodiu de 150W/250W, care asigură un 
consum energetic scăzut raportat la fluxul luminos produs, 
- pe arterele secundare și în cartierele de locuit, sunt surse cu vapori de sodiu de 70 W/100W, care asigură 
un consum energetic scăzut raportat la fluxul luminos produs. 

Programul de funcționare a SIP este realizat prin ceasuri programate printr-un normativ al ANRSC 
privind folosirea raționlă a energiei electrice (P.E. 136/88), program cu reglare decadală. 

Încă din anul 2008, la nivelul municipiului Hunedoara s-a reușit înlocuirea integrală a lămpilor pe 
bază de vapori de mercur, întregul S.I.P. actual funcționând numai pe bază de echipamente cu vapori de 
sodiu. 

Iluminatul public este prevăzut pe majoritatea arterelor de circulație ale localității. Se folosesc lămpi 
cu vapori de sodiu, montate pe stâlpi de beton și metalici cu alimentare subterană pe zona centrală și aeriană 
în zonele periferice. 

Principalele obiective urmărite pentru modernizarea sistemului de management al iluminatului public 
sunt: 
- modernizare puncte de aprindere existente cu aparatajul necesar realizării unui sistem de management 
integrat pentru sistemul public de iluminat, 
- achiziționarea unui dispecerat-controller central și softul de gestiune pentru realizarea unui sistem de 
aprindere/stingere mai eficient, 
- controlul parametrilor de funcționare, prin module de comunicare și comandă, montate la posturile de 
transformare. 

Pe viitor, în municipiul Hunedoara se urmărește trecerea la utilizarea noilor soluții de iluminat de 
maximă eficiență energetică și luminotehnică, pe tehnologie LED și mixt LED/fotovoltaic independente 
energetic. Prin implementarea acestei tehnologii se urmărește: 
- reducerea consumului de energie electrică al S.I.P. cu 10%. 
- scăderea emisiilor de CO₂ (singura tehnologie fără emisii CO₂) 
- eliminarea poluării luminotehnice 
- scăderea costurilor de mentenanță 
- adecvarea sistemului de iluminat la soluțiile de producție energie verde. 

 
 
2.4 Infrastructura pentru tehnologia informației și telecomunicațiilor 
Infrastructura IT&C la nivelul Prim ăriei Municipiului Hunedoara 
La nivelul Primăriei municipiului Hunedoara există o permanentă preocupare pentru IT&C, pentru 

îmbunătățirea calității serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri, pentru propulsarea sistemelor 
informatice integrate în noua eră a informatizării.  

În acest sens, Primăria Municipiului Hunedoara a investit continuu în extinderea și modernizarea 
rețelei și aplicațiilor informatice, iar în prezent, fiecare compartiment al primăriei are în dotare PC-uri și 
echipamente periferice de rețea, configurate în conformitate cu necesarul identificat, toate conectate la 
intranet și Internet. 

În anul 2015 s-a refăcut o parte din rețeaua locală de calculatoare, aceasta implicând modificări 
semnificative ale rețelei electrice și de telefonie; au fost înlocuite majoritatea sistemelor de calcul depășite 
hardware și am reușit migrarea a încă două servere pe platformă de virtualizare. 

Și în 2016 am acordat o atenție deosebită securității informatice și a backup-urilor pentru bazele de 
date existente în Primăria Municipiului Hunedoara. Am identificat de asemenea riscurile implicate în 
folosirea rețelei locale de calculatoare, a Internetului și a tuturor dispozitivelor informatice utilizate de 
personalul unității și am luat măsurile necesare înlăturării acestora. 

Sediile Primăriei sunt interconectate prin fibră optică, iar la finele lui 2016 s-a reușit finalizarea 
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lucrărilor de modernizare a infrastructurii rețelei locale de calculatoare, în sediul vechi al primăriei, 
dispozitivele de rețea find acum interconectate în întregime pe fibră optică, asigurând o creștere 
considerabilă a vitezei de transfer de date în rețea. 

Aplicațiile informatice gestionate de Compartimentul Informatică al Primăriei Municipiului 
Hunedoara: 

 
Denumire Funcționalități 
Managementul documentelor 
(sistem informatic din 1999) 

Registratură  
Centru de Informare Cetățeni 

Evidență și colectare Impozite  
și taxe locale, Inchirieri și 
concesiuni  (din 2003) 
Contabilizarea veniturilor 
Contabilitate (Buget, ALOP) 
Registru Agricol 
Vânzări rate locuințe  
Inchirieri Fond locativ 
(din 2013) 

Sistem informatic integrat 

Servicii online 
Plăți online (2010), Stadiu cereri depuse (2010), Harta 
investițiilor (2012), Autorizații tonaj (2015) 

Solutii Antivirus, antispyware 
WebFilter 
Soluții de Backup 

Politici de securitate, proceduri 
Cunoașterea, prevenirea și înlăturarea atacurilor 
Diminuarea vulnerabilităților infrastructurii cibernetice 
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III.  Dezvoltarea economică a Municipiului Hunedoara 
 

                                                                                                                                                                                       
3.1 Date statistice la nivelul Municipiului Hunedoara 

 
Direcția economică din cadrul Municipiului Hunedoara are ca sarcină coordonarea activităților 

economice pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Municipiului Hunedoara 
iar prin serviciile și birourile sale de specialitate asigură colectarea impozitelor și taxelor locale, constatarea 
și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și persoane juridice, 
urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, precum și soluționarea obiecțiunilor legate de activitatea 
desfășurată.  

Conform organigramei aprobate prin HCL nr. 220/2014, Direcția economică are următoarea 
componentă: 

- Serviciul buget – finanțe - contabilitate; 
- Biroul impozite și taxe locale, impunere, constatare, control;  
- Biroul executări silite; 
- Compartiment insolvență; 
- Compartiment juridic;  
- Biroul încasări și inventar. 
 
O parte a activității prestate de Direcția economică face referire la fundamentarea, estimarea, 

propunerea și urmărirea evoluției bugetului general care pentru anul 2016 s-a concretizat astfel:  
           
                                                              - mii lei - 
DENUMIRE 
INDICATOR 

COD Buget inițial aprobat prin 
HCL 79/01.02.2016 

Buget final rectificat prin 
Disp. 3191-2/19.12.2016 

  Venituri Cheltuieli Venituri Cheltuieli 
Bugetul local: 02 157.386,91 159.348,65 173.281,91 175,242,65 
Bugetul instituțiilor publice 
finanțate 
din venituri proprii și 
subvenții din 
bugetul local: 

10 54.958,32 58.523,97 64.320,31 67.885,96 

Bugetul creditelor interne 07 56.817,97 56.817,97 56.817,97 56.817,97 
Bugetul fondurilor externe 
nerambursabile: 

08 3.402,06 4.456,19 3.402,06 4.456,19 

TOTAL BUGET 
GENERAL AL 
MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA 

 272.565,26 279.146,78 297.822,25 304.402,77 

 
S-au întocmit și verificat angajamente bugetare, legale și ordonanțări, pentru bugetul local astfel: 
– Cheltuieli de personal în valoare de 50.271.129 lei 
– Bunuri și servicii în valoare de 27.401.412,36 lei, 
– Dobânzi, datorii publice interne în valoare 1.632.909 lei, 
– Subvenții în valoare de 495.367 lei 
– Transferuri între unitățile administrației publice în valoare de 2.274.232 lei, 
– Cheltuieli cu asociații și fundații, burse școlare în valoare de 1.311.489 lei, 
– Rambursări de credite externe în valoare de 4.701.260 lei, 
– Transferuri de capital către instituții publice în valoare de 1.186.680 lei 
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– Proiecte de finanțare fonduri externe în valoare 233.144 lei, 
– Asistenta socială 5.756.493 lei; 
– Cheltuieli de capital în valoare de 30.694.289 lei. 
–  Active financiare în valoare de 600.000 lei. 
 
Referitor la execuția bugetară 
 
Veniturile bugetului local:  130.664.18 mii lei; 
Cheltuielile bugetului local:  128.361,91mii lei. 
Excedent:    2.302.268,87 
Disponibilul din trezorerie  4.264.005,04 lei 
Furnizori neachitați   710.583,33 lei,  
din care bunuri și servicii  710.583,33 lei; 
 
Plățile restante sunt în sumă de 96 lei. 
Menționăm că nu s-au raportat arierate. 
 
Referitor la datoria publică locală 
 
Creditele sunt următoarele: 
1. Credit de investiții BRD contractat în anul 2007 pentru achiziția imobilului str. Libertății, nr. 27, în 
valoare de 595 mii euro, pe o perioada de 15 ani, cu o dobândă EURIBOR 3M + 2,5 puncte procentuale, din 
care achitat 363.611,60 euro, rest de achitat 231.388,40 euro. Menționăm că în prezent Euribor-ul are valori 
negative, prin urmare dobânda este sub 2,5 procente. 
2. Credit de investiții CEC contractat în 2016 ca urmare a refinanțării creditelor, în valoare de 56.817.952,35 
lei cu o perioadă de grație de 12 luni, perioadă de rambursare 144 luni, cu o dobândă ROBOR 6M + 0,85 p.p. 
Suma rămasă de tras este de 3.462.176,91 lei pentru continuarea investițiilor de interes local. 
3. Contract de leasing financiar din 2010 în valoare de 3.978.510,70 euro, pentru Echipamente și aparatură 
medicală la Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" din Hunedoara, cu o perioadă de rambursare de 
120 luni din care achitat 2.778.606,70 euro, rest de achitat 1.199.904 euro. 
Gradul de îndatorare este de 16,33%. 
Până în prezent nu s-au înregistrat întârzieri la rambursarea creditelor. 

 
Bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2016 a fost întocmit, în baza balanțelor de verificare a 

conturilor sintetice. 
             Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei a fost de 739.711.452 lei și se compune din 
valoarea activelor fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, 
terenuri și clădiri. 
 Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei a fost de 83.981.554 lei și se compune din stocuri, 
creanțe bugetare, conturi de trezorerie și conturi la banci. 
 Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei avem datorii 102.566.190 lei și se compun din datorii către 
furnizori, către bugete, către salariați, împrumuturi. 
 Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârșitul perioadei de 721.126.816 lei și este rezultatul diferenței 
dintre totalul activelor și totalul datoriilor. 

 Contul de rezultat patrimonial – reprezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor din cursul 
exercițiului curent. Veniturile, finanțările și cheltuielile sunt prezentate după natura, sursa sau destinația lor 
indiferent dacă au fost încasate sau nu și plătite sau nu. 

           În contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile și cheltuielile în următoarea structură: 
- Venituri operaționale  
- Cheltuieli operaționale 
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- Venituri financiare 
- Cheltuieli financiare 
- Venituri extraordinare 
- Cheltuieli extraordinare  

           Situația fluxurilor de trezorerie – prezintă existența și mișcările de numerar, divizate în: fluxuri de 
trezorerie din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare. Formularul 
s-a completat cu informații privind încasări și plăți efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la 
trezorerie sau bănci. 
 Contul de executie bugetară – cuprinde toate operațiile financiare din 31 decembrie 2016 cu privire 
la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care au fost aprobate prin buget. 

 Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile 
generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de 
datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.        
 Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică 
a evenimentelor. 

Pentru anul 2016 activitatea Biroului impozite și taxe locale, impunere, constatare și control  se poate 
concretiza  prin câteva cifre: 
   

• număr de roluri gestionate: 
clădiri: 
persoane fizice – 31.367 
persoane juridice – 1.860 
teren: 
persoane fizice: - 33.149 
persoane juridice: - 1.133 
teren agricol: 
persoane fizice: - 15.072 
persoane juridice – 504 
mijloace auto: 
persoane fizice – 21.409 
persoane juridice – 2.898 

• număr de cereri scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale: 
persoane fizice – 212 
persoane juridice – 105 

• numărul de roluri la care s-au făcut completări/corecții: 
persoane fizice – 11.569 
persoane juridice - 1.357 

• număr de compensări/restituiri operate: 
persoane fizice - 903 
persoane juridice – 157 

• numărul deciziilor de impunere emise și comunicate: 
persoane fizice – 1.151 
persoane juridice – 1.471 

• numărul de certificate de atestare fiscală eliberate – 9.080 
 
Situația încasărilor realizate în anul 2016 la unele impozite și taxe locale    
 
Nr. crt. Natura obligației Valoare încasări 2016 (lei) 

1 Impozit clădiri de la persoane fizice 3.583.216,56 
2 Impozit auto de la persoane fizice 1.918.257,31 
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3 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 996.600,11 
4 Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice 3.273.736,54 
5 Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice 1.051.106,02 
6 Impozit auto de la persoane juridice 501.914,59 
7 Impozit pe teren extravilan 0 
8 Taxe judiciare de timbre și alte taxe 225.966,84 
9 Taxe și tarife eliberare licențe și autorizații de funcționare 391.467,28 
10 Amenzi, penalități, confiscări 195.9921,69 
11 Alte impozite și taxe locale 6.659.696,13 
 TOTAL  

 
În anul 2016, situația activității Biroului executări silite pentru recuperarea creanțelor datorate 

bugetului local de persoane fizice și juridice se poate concretiza în următoarele cifre: 
- au fost emise și comunicate un număr de 5.020 somații în valoare de 4.039.353,52 lei, în urma comunicării 
somațiilor s-a încasat suma de 2.336.170,32 lei; 
- au fost înființate un număr de 5.066 popriri asupra disponibilităților din conturile bancare ale persoanelor 
fizice și juridice în valoare de 10.198.175,59 lei, în urma popririlor s-a încasat suma de 1.287.236,86 lei; 
- au fost întocmite un număr de 41 de dosare de insolvabilitate în valoare de 339.358 lei. 
- a fost verificată situația materială a debitorilor declarați insolvabili în perioada 2012 – 2015 pentru un 
număr de 317 contribuabili ai căror debite sunt în valoare totală de 4.702.513 lei. 
 

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, au fost implementate diferite modalități de plată a 
impozitelor și taxelor locale. Pornind de la plata în numerar la casieriile instituției, s-a implementat începând 
cu anul 2012 plata online care poate fi făcută și de pe site-ul primăriei și plata prin sistemul național 
electronic de plăți (ghiseul.ro). 
 GHISEUL.RO și plata online rezolvă dintr-o dată mai multe probleme, atât a cetățenilor domiciliați 
în municipiul Hunedoara, cât și a Biroului Încasări din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, aducând 
un plus de confort, siguranță și rapiditate în ceea ce privește plata taxelor și impozitelor, utilizând un card 
bancar valabil, emis de orice bancă.   
 La nivelul anului 2016 au fost efectuate un număr de 32 plăți prin ghiseul.ro, în valoare de 7.662,50 
lei. 
  La nivelul municipiului Hunedoara avem înregistrate un număr de 288 de persoane cu parole pentru 
plata online pe platforma web, suma încasată fiind de 73.353,50 lei.  
 Ca urmare a Ordinului 3097/24.11.2016, în prima parte a anului 2017 se va propune autorității 
deliberative aprobarea procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a 
altor acte emise de organul fiscal local către contribuabili prin mijloace electronice de transmitere la distanță, 
respective prin fax, e-mail (căsuță de poștă electronică) și platformă de contact pusă la dispoziție de către 
organele fiscale locale. 
 Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță furnizate de către 
organele fiscale sunt gratuite, iar implementarea acestui sistem ar reduce cheltuielile cu trimiterile poștale pe 
măsură ce contribuabilii optează pentru comunicarea actelor administrative prin mijloace electronice. 

 
 

3.2 Structuri suport de afaceri: Parcul Industrial Hunedoara, Centrul de Afaceri Hunedoara 
            Parcul Industrial Hunedoara este situat pe DJ687, la intrarea în municipiul Hunedoara, pe partea 
stângă în direcția Deva – Sântuhalm – Hunedoara, cu deschidere spre Hațeg – Petroșani – Tg. Jiu, Hațeg – 
Reșița, Călan – Orăștie – Sibiu. Accesul în parc se face direct din drumul județean DJ 687: Hunedoara – 
Deva. 

Proprietarul parcului este Consiliul Local Hunedoara, aflat în administrarea societății PARC 
INDUSTRIAL S.R.L. Hunedoara.  
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În prezent suprafața ocupată a parcului este de 
Suprafața rămasă disponibilă este de 
care pot fi puse la dispoziția investitorilor, în mod gratuit.

Ca infrastructură, acesta dipune de:
• Energie electrică 
• Gaz 
• Apă potabilă 
• Canalizare 
• Căi de acces 
• Telefonie 
• Internet 
• Sală de conferințe 

Distanțe utile: 
• Punct vamal: 15 km  
• Spital: 4 km  
• Zone locuite: 2 km  

Prețuri oferite de către S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L.:
• Taxă concesiune (redevență): minim 0,10 euro/mp/an, 
• Taxă administrare: 0,09 euro/mp/lun
• Închiriere spații în sediul administrativ a

la prețuri cuprinse între 1,5 și 3,5 euro/mp/lun
Facilități: 

• Începând cu luna mai 2013, primele 3 luni, concesionarul este scutit de la plata taxei de administrare, 
urmând ca diferența de până la 24 de luni, respectiv urm
0,06 euro/mp/lună, fără TVA din aceast
0,09 euro/mp/luna, fără TVA.

• Scutiri de taxe și impozite pe teren 
• Posibilitatea ca după îndeplinirea, timp de 2 ani, a obliga

achiziționa parcelele care fac obiectul concesiunii, la un pre
 Parcul Industrial Hunedoara este unul dintre cele mai atractive parcuri industriale din 
privește prețurile oferite. 
 

Centrul de Afaceri Hunedoara 
 
Începând cu anul 2016 municipiul Hunedoara pune la dispozi

Afacerilor care va avea spații repartizate pentru un num
conferințe cu o capacitate de 200 de locuri. Aceast

și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2016

ă a parcului este de 110.910 mp dintr-o suprafa
ă este de 36.854 mp. Terenurile dispun de Acord de mediu, studii geo 

ia investitorilor, în mod gratuit. 
, acesta dipune de:  

tre S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L.: 
ă): minim 0,10 euro/mp/an,  

 administrare: 0,09 euro/mp/lună, exclusiv TVA. 
ii în sediul administrativ al S.C. "PARC INDUSTRIAL" S.R.L., cu destina

și 3,5 euro/mp/lună, exclusiv TVA.  

Începând cu luna mai 2013, primele 3 luni, concesionarul este scutit de la plata taxei de administrare, 
ă la 24 de luni, respectiv următoarele 21 de luni, concesionarul s

ă ă TVA din această taxă. Din luna 25 și până la 49 de ani se va achita o tax
ă ă TVA. 

i impozite pe teren – valabile pentru concesionare. 
ă îndeplinirea, timp de 2 ani, a obligațiilor contractuale, investitorii s

iona parcelele care fac obiectul concesiunii, la un preț stabilit în urma procedurii de evaluare.
edoara este unul dintre cele mai atractive parcuri industriale din 

Începând cu anul 2016 municipiul Hunedoara pune la dispoziție o Clădire –
ții repartizate pentru un număr de 27 birouri, restaurant cu autoservire 

e cu o capacitate de 200 de locuri. Această clădire va dispune de toate facilit

și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2016  23 

o suprafață totală de 203.000 mp. 
e mediu, studii geo și topo 

l S.C. "PARC INDUSTRIAL" S.R.L., cu destinația birouri, 

Începând cu luna mai 2013, primele 3 luni, concesionarul este scutit de la plata taxei de administrare, 
toarele 21 de luni, concesionarul să achite 

ă la 49 de ani se va achita o taxă de 

iilor contractuale, investitorii să poată 
 stabilit în urma procedurii de evaluare. 

edoara este unul dintre cele mai atractive parcuri industriale din țară în ceea ce 

 

– Structură de Sprijinire a 
r de 27 birouri, restaurant cu autoservire și o sală de 

dire va dispune de toate facilitățile necesare: 
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• energie electrică,  
• gaze naturale,  
• apă potabilă, 
• canalizare,  
• comunicații prin cablu,  
• dotări pentru stingere incendii, 
• Internet etc.  

Primăria Municipiului Hunedoara oferă posibililor investitori închirierea birourilor cu titlu gratuit pentru 
o perioadă de 5 ani.  

De asemenea, există o suprafață de teren de 20 de hectare care va fi parcelată în 50 de parcele, cu 
suprafețe cuprinse între 1.566 metri pătrați și 5.178 metri pătrați. Primăria Municipiului Hunedoara pune la 
dispoziția investitorilor  infrastructura necesară dezvoltării de afaceri productive, fie printr-un contract de 
concesiune sau prin găsirea altor soluții. Menționăm că parcelarea este flexibilă, pentru a putea satisface 
solicitările specifice ale investitorilor. 

Accesul către Centrul de afaceri se face din str. Furnale, o stradă în apropierea binecunoscutului obiectiv 
turistic hunedorean, Muzeul Castelul Corvinilor. 

 
 

Centrul de afaceri Hunedoara face parte din proiectul aflat în curs de execuție "Reabilitarea sitului 
industrial Hunedoara și pregătirea sa pentru noi activități" – POR 2007 – 2013, Axa 4, Domeniul 4.2 

Valoarea proiectului – 36.790.191,69 lei, din care 25.547.556,18 lei sunt fonduri de la Uniunea 
Europeană și de la stat, iar 11.242.635,51 constituie contribuția Primăriei Municipiului Hunedoara. 

 
Avantaje legate de forța de muncă: 

• Existența unei forțe de muncă bine calificate în foarte multe meserii. Practic, pentru orice calificare 
industrială există muncitori bine pregătiți în Hunedoara; 

• Tradiția industrială îndelungată. Hunedoara este un oraș industrial de circa 125 de ani. În statele din 
Europa Centrală și de Est sunt foarte puține locații care să beneficieze de o astfel de tradiție, care este 
un garant al calității forței de muncă; 

• Disponibilitatea forței de muncă de a accepta condiții dificile muncă, disponibilitate accentuată de 
creșterea recentă a numărului șomerilor; 

• Caracterul maleabil al forței de muncă. În Hunedoara nu s-au înregistrat conflicte sociale.  
• Existența în oraș a unui centru universitar și a unei rețele de învățământ liceal de calitate, apte să 

pregătească absolvenți cu o pregătire ridicată. 
 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2016  25 

 

 

Avantaje legate de piață: 
• Situarea în centrul provinciei istorice Transilvania. Pe o rază de 200 – 250 km, se află o piață cu 

circa 6,5 milioane de consumatori, piața cu cel mai ridicat nivel de consum din România; 
• Situarea la 7 km de principalul drum european care traversează România; 
• Poziția la maximum 20 km de viitoarea autostradă care se va realiza pe coridorul de transport 

european 4, Budapesta – Nădlac – București – Constanța, principalul coridor care traversează Europa 
de la vest la sud-est; 

• Poziția la 15 km de calea ferată existentă pe coridorul de transport 4, Budapesta – București, cale 
ferată modernizată actualmente în cadrul unui proiect al Uniunii Europene; 

• Amplasarea la nu mai mult de 200 km de frontiera României. 
 
Avantaje legate de amplasament: 

• Posibilitatea de a realiza construcții noi, moderne, neîngrădite, pe un loc în care există toate utilitățile. 
Se îmbină avantajele amplasamentului tip "greenfield" cu reducerea costului investiției; 

• Posibilitatea realizării rapide a lucrărilor de investiție. În oraș există societăți de construcții cu 
organizare corespunzătoare și cu tradiție în realizarea construcțiilor civile și industriale; 

• Existența în oraș a unor societăți de prestări servicii adecvate pentru realizarea lucrărilor de 
întreținere a echipamentelor și utilajelor; 

• Posibilități multiple de recreere. Locul este aproape de zona de turism montan a Masivului Retezat, 
de lacul Cinciș, lac cu dotări nautice și de site-uri importante pentru istoria antică: Sarmizegetusa, 
sau medievală: Castelul Corvinilor. 
 
În ceea ce privește municipiul Hunedoara, ramurile industriale reprezentative sunt: 

- industria siderurgică, metalurgică și extractivă; 
- industria de exploatare și prelucrare a lemnului; 
- industria ușoară (textile, încălțăminte, pielărie, covoare); 
- industria alimentară; 
- artizanat. 
 

3.3 Achiziții publice și proiecte cu finanțare europeană 
  
 În 2016, Compartimentul Achiziții Publice a organizat proceduri pentru atribuirea contractelor de 
achiziție în conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și 
completările ulterioare iar începând cu 26.05.2016 în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, respectiv: 
 

• Prin procedura cerere de ofertă au fost încheiate următoarele contracte: 
a) Contracte lucrări:  
- Reabilitare strada Constantin Bursan; 
- Reabilitare strada Victor Babeș. 
 
b) Contracte servicii: 
- Închiriere utilaje de transport și terasament (autoutilitară și buldoexcavator). 
 

• Prin procedura simplificată au fost încheiate următoarele contracte: 
a) Contracte produse: 
- Furnizare mobilier urban, respectiv bănci, coșuri de gunoi, în municipiul Hunedoara; 
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- Combustibil, respectiv motorină E5 și benzină fără plumb CO95 pe bază de bonuri valorice; 
- Produse pentru iluminatul ornamental festiv din perioada sărbătorilor de iarnă 2016-2017 din municipiul 
Hunedoara. 
 
b) Contracte servicii: 
- Servicii de publicitate mass-media; 
- Servicii de dezinsecție și deratizare zone verzi din municipiul Hunedoara și clădiri aparținând Primăriei 
municipiului Hunedoara; 
- Închiriere autobasculantă capacitate 25 tone. 
 

• Achiziții directe 
Lucrări – au fost încheiate 35 contracte și 16 comenzi; 
Produse – au fost încheiate 17 contracte și 654 comenzi; 
Servicii – au fost încheiate 154 contracte și 309 comenzi. 
 

TABEL PROIECTE FINALIZATE – 2016 
 
 

Titlul 
proiectului/ 

Valoarea totală a 
proiectului (lei) 

Data 
semnării 

contractului 

Data 
finalizării 
proiectului 

Obiectivele proiectului  

2 3 4  5 
"Reabilitarea 
sitului industrial 
Hunedoara și 
pregătirea sa 
pentru noi 
activități"  
Cod SMIS 29982 
Contract nr. 
3136/05.06.2012 
Valoarea: 
33.967.524,35 

05.06.2012 30.06.2016 

Obiective: Obiectivul general – Prin scopul propus, proiectul de față contribuie la creșterea calității vieții 
populației, a calității mediului înconjurător din zonă și reducerea poluării istorice prin ecologizarea fostei 
zone industriale și la dezvoltarea de noi activități economice în zonă. 
Faza A – Reabilitarea ecologică și valorificarea economică a unei suprafețe poluate de 20 ha aparținând 
fostului Combinat Siderurgic Hunedoara, situată în partea vestică a fostei platforme siderurgice;  
decontaminarea terenurilor, preluarea si depozitarea substanțelor toxice și periculoase, probe 
tehnologice. 
Faza B - Crearea unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor (clădire sediu) capabilă să răspundă 
nevoilor pieței locale și regionale, activități socio-economice (activități industriale nepoluante, activități  
meșteșugărești, activități de informare turistică) capabile să aducă prosperitate locuitorilor și orașului 
Hunedoara prin pregătirea sitului pentru noi activități, identificarea și implementarea unor funcțiuni 
sustenabile – direcționate spre valorificarea potențialului economic, a patrimoniului cultural și turistic al 
zonei. 

"Reabilitare DJ 
687 Santuhalm- 
Hunedoara, 
Sector:KM7+830-
KM10+090" 
Contract nr. 
4987/30.12.2014 
Valoarea: 
10.639.593,30 

 
31.12.2014 

 
30.06.2016 

Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara sector km 7+ 
830 – 10+090, care se află pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Hunedoara, 
constituindu-se într-un proiect de reabilitare și modernizare a rețelei de drumuri județene. 
Realizarea acestui obiectiv conduce la  îmbunătățirea infrastructurii rețelei de drumuri județene asigurând 
îmbunătățirea accesibilității regiunilor și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, in vederea 
stimulării dezvoltării economice durabile. 
Atingerea obiectivului general se va face prin realizarea obiectivelor specifice ale proiectului, după cum 
urmează: 
- reabilitarea unui număr de 2,260 kilometri aferenți DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara sector km 7+ 830 – 
10+090 și implicit asigurarea legăturii  de pe sectorul  de pe  DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara sector km 
7+ 830 – 10+090 între drumurile naționale DN 66 și DN 7 precum și cele europene E68 și E79; 
- îmbunătățirea condițiilor de trafic, inclusiv prin implementarea unor măsuri de fluidizare și siguranța 
circulației 670 m parapet metalic. 
Îndeplinirea acestor obiective specifice va fi asigurată de derularea următoarelor activități: 
- realizarea casetei rutiere noi pentru amenajarea părții carosabile cu 4 benzi de circulație; 
- refacerea degradărilor rezultate din acțiunea fenomenului îngheț-dezgheț ( burdușiri izolate) pe 
suprafața existentă; 
� refacerea îmbrăcămintei rutiere existente prin: frezarea îmbrăcămintei 
existente pe o grosime de 4...6 cm unde este cazul, reparații asupra suprafeței existente, ranforsarea 
îmbrăcămintei bituminoase în trei straturi, reprofilare, legătura și uzură; 
� înlocuirea bordurilor uzate și degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea 
fundațiilor acestora amenajare de trotuare noi, refacerea trotuarelor existente xecutarea de alveole în 
partea carosabilă pentru stațiile de autobuze; 
� modernizarea sistemului de semnalizare și dirijare a circulației, montarea de 
indicatoare verticale de dirijare și reglementare a circulației, marcaje orizontale; 
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"Lucrări de 
extindere rețea de 
alimentare cu apa 
în Pestișu Mare" 
Contract nr. 
21098/31.12.2015 
Valoarea: 
4.828.689,00 

31.12.2015 30.06.2016 

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la indeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 
din POS Mediu (2007 – 2013) prin derularea unor investitii specifice in domeniul apei potabile si apei 
uzate pentru Municipiul Hunedoara. 
Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc următoarele obiective specifice: 
În domeniul apei: 
a. Conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinată consumului uman, în 
aria de proiect; 
b. Asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată și fără întreruperi în 
furnizare; 
c. Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor bazate pe 
maximizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a suportabilității populației; 
În domeniul apei uzate: 
a. Conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CE în aria de proiect; 
b. Îmbunătățirea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de proiect prin creșterea gradului de 
acoperire la nivelul ariei de proiect, după implementarea proiectului și a altor proiecte asumate; 
c. Creșterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu Directiva 
91/271/CEE după implementarea proiectului și a altor proiecte asumate. 

"Centrul 
interactiv pentru 
educație 
nonformală și 
voluntariat 
Hunedoara", 
finanțat prin 
Programul  
RO10 CORAI 
Valoarea: 
902.301,02 

06.03.2015 31.10.2016 

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea efectelor situațiilor de risc în care se află copiii și 
tinerii până la 26 de ani prin dezvoltarea unei inițiative ce susține prevenirea abandonului școlar, 
reducerea inegalităților, a excluziunii sociale și diversificarea metodelor de educație, complementare 
celor formale, cu scopul formării unui stil de viață.  
Beneficiarii sunt copiii și tinerii cu vârsta cuprinsă între 6 și 26 de ani din municipiul Hunedoara. 

 
 

 
 
 

  
TABEL PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE – 2016 

 
 

Titlul 
proiectului/ 

Valoarea totală a 
proiectului (lei) 

Data 
semnării 

contractului 

Data 
finalizării 
proiectului 

Obiectivele proiectului  

2 3 4  5 
"Moștenirea 
culturală Castelul 
Corvinilor – 
Muzeul Casa 
Breslelor, 
municipiul 
Hunedoara, jud. 
Hunedoara", 
finanțat prin 
Programul 
PA16/RO12, SEE 
Valoarea: 
2.626.660  

30.06.2015 30.04.2017 

Obiectivul general al proiectului: Înființarea Muzeului "Casa Breslelor" la Castelul  
Corvinilor în vederea protejării, conservării patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și a 
facilitării accesului publicului la acesta.  
Obiectivele specific: Crearea, evaluarea, protejarea și punerea în valoare a unei colecții numismatice 
identificate pe teritoriul Castelului Corvinilor, colecții aferente celor patru bresle (cizmari, tăbăcari, 
țesători și cojocari) 
Crearea Muzeului "Casa Breslelor" Hunedoara – parte componentă a patrimoniului cultural al Castelului 
Corvinilor 
Implicarea și instruirea unui număr de 12 reprezentanți ai comunității rome în derularea de activități 
socio-economice 
Creșterea atractivității turistice a orașului Hunedoara și a Regiunii Vest. 

    
 

TABEL PROIECTE DEPUSE – 2016 
 
 

Titlul 
proiectului/ 

Valoarea totală a 
proiectului (lei) 

Data 
semnării 

contractului 

Data 
finalizării 
proiectului 

Obiectivele proiectului 

2 3 4  5 
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"Restaurarea și 
valorificarea 
durabilă a 
Patrimoniului 
Cultural Castelul 
Corvinilor - 
municipiul 
Hunedoara, 
județul 
Hunedoara 
finanțat prin 
Programul 
PA16/RO12, SEE 
Valoare: 
22.082.999 

Proiect în 
evaluare 
 depus în 
noiembrie 

2016 

------- Pentru atingerea obiectivului general al Programului Operațional Regional este necesară implementarea 
proiectului intitulat: "Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Castelul Corvinilor 
– Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara" în vederea creșterii competivității economice și 
îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunității locale și regionale prin sprijinirea mediului de afaceri, a 
condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunii, capabile să 
gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului 
tehnologic. 
Proiectul de investiție inițiat de Municipiul Hunedoara se încadrează în investițiile preconizate a fi 
implementate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, vizând în mod direct dezvoltarea 
domeniului de activitate: patrimoniul cultural. 
Obiectivele specifice ale proiectului constau în: restaurarea și consolidarea obiectivului de patrimoniu – 
Castelul Corvinilor, azi muzeu și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a obiectivului 
de patrimoniu restaurat la standarde europene. 

"Dezvoltare 
Locală Plasată 
sub 
Responsabilitatea 
Comunității 
(DLRC) în 
municipiul 
Hunedoara", 
POCU 2014 – 
2020 
Valoare 
222.650,00 

Proiect în 
evaluare 
 depus în 
noiembrie 

2016 

........... Obiectivul general al proiectului constă în reducerea efectelor situațiilor de risc în care se află copiii și 
tinerii până în 26 de ani prin dezvoltarea unei inițiative ce susține prevenirea abandonului școlar, 
reducerea inegalităților, a excluziunii sociale și diversificarea metodelor de educație, complementare 
celor formale, cu scopul formării unui stil de viață sănătos prin înființarea unui centru interactiv. Acest 
centru promovează metodele de educație nonformală și voluntariat ce deservesc nevoile copiilor aflați în 
situații de risc și a comunității hunedorene, pe următoarele dimensiuni: MODULUL DE ACTIVITĂȚI 
INDOOR, MODULUL DE ACTIVITĂȚI OUTDOOR, MODULUL PENTRU HRĂNIRE ȘI VIAȚĂ 
SĂNĂTOASĂ. Pentru a-și atinge scopul și obiectivele, centrul își propune promovarea activităților de 
educație nonformală în aer liber și de interior, inclusiv organizarea de excursii. Proiectul contribuie la 
reducerea diferențelor sociale care separă grupurile vulnerabile de restul societății.  
Obiectivele proiectului: a) Îmbunătățirea frecvenței școlare și reducerea fenomenului de abandon școlar 
și îmbunătățirea abilităților de viață a 204 de copii și tineri până în 26 de ani aflați în situații de risc. 
Aceștia vor beneficia , într-un cadru controlat și stimulativ, de activități și metode de educație 
nonformală de interior și exterior (indoor, outdoor). Copii și ținerii vor fi împărțiți în serii de câte 34 
persoane /lună timp de 72 luni și vor fi îndrumați de către doi animatori socio-educativi și doi voluntari, 
câte 4 ore /zi în cadrul Centrului; b) Creșterea nivelului de acces la servicii adaptate adresate copiilor în 
situații de risc prin suplimentarea dietei copiilor și tinerilor timp de 72 luni în cadrul centrului și 
conștientizarea prin practică a folosirii fructelor și legumelor în viața de zi cu zi pentru promovarea unui 
stil de viață sănătos, prin oferirea unei băuturi și a unui preparat vegetarian nutritiv pregătit de un 
nutriționist alături de aceștia; c) Profesioniști mai bine pregătiți implicați în activitățile destinate copiilor 
la risc prin formarea a 20 de animatori socio-educativi pe perioada a 14 zile din rândul beneficiarilor 
indirecți pentru promovarea activităților.  

 
În perioada noiembrie – decembie 2016 au avut loc vizite ex-post la fața locului privind durabilitatea 
investiției pentru următoarele proiecte finanțate prin POR 2007 – 2013: 
 - "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al spitalului Municipiului 
Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara"; 
 - "Reabilitare Colegiu "Emanuil Gojdu", Campus școlar din municipiul Hunedoara" 
 - "Centru social multifuncțional pentru persoane vârstnice din Municipiul Hunedoara" 
 - "Sistem de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor în municipiul Hunedoara" 
 - "Reabilitare și modernizare rețea stradală în municipiul Hunedoara". 
 

 
3.4 Turismul și obiectivele culturale cu funcții turistice: patrimoniul cultural, P ădurea Chizid, 

Castelul Corvinilor, Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae, Biserica Reformată, Catedrala Ortodoxă, 
Mănăstirea Prislop 

Municipiul Hunedoara este situat la poalele Munților Poiana Ruscă, în zona confluenței râului Cerna 
cu pârâul Zlaști, la o altitudine medie de 255 m față de nivelul mării. 

Orașul Hunedoara este cel mai mare oraș din județul Hunedoara, situat în partea centrală a acestuia și 
se întinde pe o suprafață de 9.743 ha, respectiv 97 Km, ocupând circa 2% din suprafața județului cu același 
nume. 

Relieful, element fundamental în definirea potențialului de atractivitate al unui teritoriu, se impune 
prin valențe predominant peisagistice. 

Clima și stările de vreme reprezintă factori naturali care influențează fenomenul turistic, în cadrul 
peisajului aducând o modificare continuă a fizionomiei și cromaticii acestuia, fapt care conferă turiștilor 
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largi posibilități de opțiune în timpul anului. 
Datorită factorilor climatici specifici Hunedoarei, iernile nu sunt prea lungi, primăverile sunt normale 

și bogate în precipitații, verile destul de călduroase, iar toamnele lungi și uneori secetoase, ceea ce permite 
practicarea tuturor sporturilor specifice fiecărui sezon și vizitarea zonelor de agrement. 

Ca urmare a prezenței unor forme de relief variate, învelișul vegetal propriu municipiului Hunedoara 
și al împrejurimilor acesteia, este foarte divers sub aspectul asocierii componentelor și conduce la o 
diversitate peisagistică deosebită. 

În atragerea turiștilor un rol important îl au pădurile cu funcții de recreere dezvoltate în jurul 
localităților, stațiunilor balneoclimaterice și sanatoriilor, monumentelor de cultură, arheologice, istorice și de 
artă plastică, zonelor de cazare și taberelor și în lungul căilor de comunicație. Pădurea Chizid, aflată pe 
dealurile din partea de est a orașului, constituie o rezervație naturală ce a fost destinată ca parc de odihnă și 
recreere pus la dispoziția hunedorenilor. Pădurea este reprezentată prin arborete de gorun în amestec cu 
gârniță  (Quercus cerris). 

Pentru zona turistică aferentă municipiului Hunedoara, o importanță deosebită este reprezentată și de 
folosirea potențialului turistic forestier din cuprinsul culoarului depresionar Strei-Cerna-Orăștie, ca 
ansamblu cu identitate și caracteristici clar delimitate. 

 
Pădurea Chizid – rezervație naturală 
Pădurea Chizid este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN 

(rezervație naturală de tip botanic), situată în județul Hunedoara, o parte a ei găsindu-se pe teritoriul 
administrativ al municipiului Hunedoara. 

 
Localizarea rezervației naturale Pădurea Chizid 

Rezervația naturală cu o suprafață de 50 ha, reprezintă un valoros document fitogeografic privitor la 
etajarea forestieră și un vestigiu al diversității ecosistemelor inițiale.  

Căi de acces: din DN68B care unește municipiile Deva și Hunedoara, sau din stația CFR Hunedoara. 
Resursele turistice antropice ale municipiului Hunedoara sunt deosebit de importante, atât prin  

varietatea, cât și prin valoarea acestora. Acestea derivă direct din îndelungata evoluție a civilizației umane 
pe aceste teritorii, cât și de interferențele între mozaicul etnic și cultural. 

 
Patrimoniul cultural construit 
Analiza situației existente privind patrimoniul cultural construit al municipiului Hunedoara s-a 

realizat în baza "Listei monumentelor istorice, 2010" publicată de către Ministerul Culturii și Patrimoniului 
Național, prin Institutul Național al Patrimoniului. Această listă conține pentru județul Hunedoara un număr 
de 520 de poziții. 

În tabelul următor este prezentată lista aferentă municipiului Hunedoara: Lista monumentelor istorice 
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din municipiul Hunedoara: 
 

Nr. 
crt.  Denumire Adresă Datare 

1 
Situl arheologic de 
la Hunedoara, punct 
Dealul Sânpetru. 

"Dealul Sânpetru" - 

2 Așezare 
"Dealul Sânpetru" între pârâul Zlaști și Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Epoca medievală 
timpurie 

3 Așezare 
"Dealul Sânpetru" între pârâul Zlaști și Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Epoca romană 

4 Așezare 
"Dealul Sânpetru" între pârâul Zlaști și Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Hallstatt 

5 Așezare 
"Dealul Sânpetru" între pârâul Zlaști și Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Epoca dacică 

6 Așezare 
"Dealul Sânpetru" între pârâul Zlaști și Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Epoca bronzului 

7 Așezare 
"Dealul Sânpetru" între pârâul Zlaști și Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Neolitic 

8 Așezare 
"Dealul Sânpetru" între pârâul Zlaști și Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Paleolitic 

9 Biserică reformată Str. Bethlen Gabriel 3 sec. XVII 
10 Casă Str. Bursan Constantin 1 înc. sec. XX 

11 
Administrația 
Uzinelor de Fier 

Str. Bursan Constantin 8 1906 

12 
Clădire, azi sediul 
Ocolului Silvic 

Str. Castelului 22 sec. XIX 

13 
Castelul Corvinilor, 
azi muzeu 

Str. Curtea Corvineștilor 1-3 
sec. XIV, extins 1440 -
1453, transf. 1618 - 
1620 

14 
Ansamblul urban 
"Piața Libertății" 

Piața Libertății sf. sec. XIX 

15 
Catedrala "Sf. 
Împărați Constantin 
și Elena" 

Piața Libertății 18 1934 - 1939 

16 Casă Piața Libertății 28 1812 

17 
Biserica 
"Schimbarea la 
Față" 

Str. Popa Șapcă 35 sec. XIX 

18 Clădire Str. Revoluției 5 1910 

19 
Biserica "Sf. 
Nicolae" 

Piața Unirii 2 
1458, 1827 turn, transf. 
1634 

20 Școala de ucenici 
În incinta S.C. Siderurgica S.A., la 100 m de la 
intrarea principală 

1936 

 
De aici o ofertă turistică bogată, prin care să poată fi atrasă o gamă largă de categorii de turiști, și 

care să acopere întreaga perioadă a anului, care cuprinde: vestigii arheologice aparținând unor perioade 
istorice diferite (situri arheologice, așezări istorice, clădiri, etc.); ansambluri și clădiri istorice (castel); 
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biserici diverse (ortodoxă și reformată). 
Faptul că Hunedoara este cel mai mare oraș din județul Hunedoara și deține o poziție centrală din 

punct de vedere geografic, constituie elemente de potențare a beneficiilor care pot fi atrase de pe urma 
celorlalte obiective sau zone protejate din cadrul județului Hunedoara. 

Situația monumentelor istorice din municipiul Hunedoara după tipul lor: 
 

Nr. 
crt. 

Tip obiectiv Număr obiective 

1 Sit arheologic 1 
2 Așezare istorică 7 
3 Ansamblu urban 1 
4 Clădire 6 
5 Castel 1 
6 Biserici, din care: 4 
 - biserică ortodoxă 3 
 - biserică reformată 1 

TOTAL 20 
 

Gradul de valorificare al obiectivelor antropice este departe de cel meritat, ținând cont de importanța 
lor istorică susținută de inedit, unicitate și de peisaje pitorești. Pentru a le putea promova este necesară 
punerea lor în valoare și evidențierea elementelor care transformă un vestigiu istoric într-un obiectiv turistic 
cunoscut. 

 
Castelul Corvinilor 
Castelul Hunedoarei, numit și Castelul Corvinilor, al Corvineștilor sau al Huniazilor, este ridicat în 

secolul XIV, pe locul unei vechi fortificații din piatră, amplasată pe o stâncă la picioarele căreia curge pârâul 
Zlaști. Castelul este o construcție impunătoare, cu acoperișuri înalte, turnuri și palate cu ferestre și balcoane 
împodobite cu decoruri din piatră cioplită. Geografic, monumentul este situat în centrul județului Hunedoara, 
în partea sud-vestică a municipiului Hunedoara, pe ultimele ramificații estice ale munților Poiana Ruscă. 
Accesul la Castelul Corvinilor se poate realiza pe autostrada A1, DN7 (E15) până în dreptul localității 
Sântuhalm, dinspre est sau vest, continuând pe DJ687 până în oraș. Intrarea se face dinspre localitatea 
Sântuhalm urmând bulevardele Traian, Republicii și Libertății. 

Castelul are 42 de încăperi, două terase, două poduri și o suprafață construită de 7.000 m2. Accesul 
în castel se face pe un pod de lemn, susținut pe 4 piloni masivi de piatră, plasați în albia pârâului Zlaști, 
lăsând în urmă curtea husarilor și nișa ce adăpostește statuia Sfântul Ioan de Nepomuk, protectorul podurilor 
și al trecerilor peste apă. De aici se poat eadmira Turnul nou de poartă, de formă rectangulară, ce 
impresionează prin masivitate. Tot de aici se ajunge, cu ușurință, în închisoarea castelului, care păstrează ușa, 
probabil singurul element de lemn din secolul al XV-lea. Pe partea stângă, chiar la ieșirea din Turnul nou de 
poartă, se află așa-numita Loggie Matia, la etajul căreia se mai păstrează o frumoasă pictură laică din 
perioada goticului târziu ce conține scene care fac trimitere la celebra legendă a corbului de la care își trage 
numele familia Corvinilor. Tot aici se află și Camera de Aur, în care a fost amenajat un dormitor medieval. 

La primul nivel al Turnului nou de poartă se află Camera Domnițelor, unde se pot vedea obiecte și 
piese de mobilier aparținând secolului al XIX-lea. Traversând Scara spirală se ajunge în Sala Dietei, 
construită în stil gotic târziu, cu medalioane pictate pe pereți în secolul al XVII-lea, ce reprezentau persoane 
și fortificații din Transilvania. În cazul a două medalioane se presupune că sunt reprezentate portretele 
domnilor Matei Basarab din Țara Românească și Vasile Lupu din Moldova. La ieșire, scara din piatră 
conduce la etajul Turnului Capistrano (după numele călugărului Ioan de Capistrano). Prin partea dreaptă se 
poate urca la al doilea etaj al Palatului Administrativ în camerele folosite în secolul al XVIII-lea ca și birouri 
pentru Administrația minelor de fier din Munții Poiana Ruscă. 

În curte, pe lângă fântână, se mai poate vizita terasa de artilerie, modificată în secolul al XIX-lea, de 
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unde se deschide o impresionantă priveliște spre groapa urșilor , Palatul Nordic, capela și curtea fântânii. 
Ultimul obiectiv, Sala Cavalerilor, una din cele mai interesante spații laice din Transilvania secolului 

al XV-lea, este amplasat pe latura vestică a castelului la parterul Palatului de festivități fiind împărțită în 
două nave de un șir de coloane octogonale. 

Funcționalitatea acestui spațiu era aceea de sală de mese sau sală de judecată și unde ocazional se 
organizau întruniri pentru nobili, după model germanic. 

În Sala Cavalerilor există un bust, turnat în bronz, reprezentându-l pe Ioan (Iancu) de Hunedoara. 
Multă vreme bustul, care are o copie la Muzeul Militar Național din București, a fost depozitat în subsolul 
Castelului, actualmente făcând parte din expoziția de tehnică militară. 

 Una dintre cele mai mari și vestite proprietăți ale lui Iancu de Hunedoara, Castelul cunoaște în 
timpul acestuia însemnate transformări. El devine o somptuoasă locuință, nu numai un punct strategic întărit. 

Galeria și turnul de apărare ("Ne boisa" = "Nu te teme"), rămase neschimbate de pe timpul lui Iancu 
de Hunedoara, precum și Turnul Buzdugan, reprezintă câteva dintre cele mai semnificative părți ale 
construcției. 

Matia Corvin continuă după anul 1458 lucrările, insistând mai ales pe aspectul de înfrumusețare a 
construcției existente, cu elemente renascentiste. 

O importantă etapă de construcție are loc între anii 1618 – 1624, când principele Transilvaniei 
Gabriel Bethlen realizează ultimele edificii de mare anvergură în stil renascentist (Palatul dinspre Oraș – 
actualmente cu o galerie neogotică în față). În anul 1724 castelul intră în proprietatea tezaurizatului 
habsburgic, situație care se menține până în 1880. Noua destinație, după anul 1724, produce monumentului 
daune însemnate, printre care și două incendii, ultimul, cel din 1854, transformându-l într-o ruină, după care 
este abandonat până în 1868, când începe restaurarea care datează până în 1914. Castelul a suportat noi 
intervenții de restaurare între anii 1956-1968. 

Unicitatea monumentului de la Hunedoara constă în gradul înalt de reprezentativitate pentru 
arhitectura militară din sud-estul Europei secolului XV, el întrunind de asemenea cele mai dezvoltate 
elemente de arhitectură civilă, Palatul Mare fiind o construcție de inspirație teutonă, unică în spațiul dominat 
de regatul maghiar în acea perioadă, ilustrând măreția unei mari familii, cea a Corvinilor. 

În anul 1974 castelul este transformat în muzeu, care cuprindea inițial piese de lapidariu provenite de 
la lucrările de restaurare efectuate asupra monumentului la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea.  

După 1997 începe proiectul de punere în valoare a monumentului care este unic în partea răsăriteană 
a Europei și reprezentativ pentru arhitectura civilă și militară medievală. 

Una dintre legendele care îi atrag în ultimii ani pe străini la castel, lansată de prof. Radu Florescu, 
este în legătură cu întemnițarea aici a lui Vlad Țepeș.  

În ceea ce privește numărul vizitatorilor la monumentul de arhitectura Castelul Corvinilor, acesta a 
crescut foarte mult în ultimii ani. 
 

Caracteristica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 

Vizitatori ai 
castelului 

82.400 82.100 67.000 114.000 152.724 230.221 280.458 300.693 

 
Tarifele de intrare la Muzeul Castelul Corvinilor sunt stabilite anual și votate de Consiliul Local 

Hunedoara. În anul 2016 tarifele au fost stabilite astfel: adulți - 20/25/30 lei, în funcție de perioada 
calendaristică, pensionari – 10 lei, elevi și studenți – 5 lei, ghid audio, video – 6 lei, ghidaj – 30 de lei, 
grupuri (mai mari de 30 de persoane) adulți – 15/20/25 de lei, în funcție de perioada calendaristică, grupuri 
(mai mari de 30 de persoane) pensionari – 8 lei, grupuri (mai mari de 30 de persoane) elevi și studenți – 4 lei. 

 
Vă prezentăm mai jos o situație a numărului de vizitatori, pe luni: 
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Această evoluție extraordinară demonstrează într-un mod relevant potențialul cultural deosebit pe 
care îl deține Castelul Corvinilor, iar reprezentanții administrației locale vin în sprijinul promovării acestuia 
prin tot felul de acțiuni. 

  
Moștenirea culturală Castelul Corvinilor – Muzeul Casa Breslelor 
O cerere de finanțare a fost depusă în anul 2014 pentru proiectul denumit "Moștenirea culturală 

Castelul Corvinilor – Muzeul Casa Breslelor, municipiul Hunedoara, jud. Hunedoara", finanțat prin 
Programul PA16/RO12 – Cerere de proiecte mari, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE Grants 2009 – 
2014. Proiectul a fost declarat eligibil și finanțat în cursul lunii iunie a anului 2015, în anul 2016 urmând a fi 
finalizat.  

 

 
Valoarea totală cu TVA:  4.344.307,92 lei 
Valoarea nerambursabilă:  4.344.307,92 lei 
Suprafața construit-desfășurată "Casa Breslelor": 544,69 mp 
 
Obiectivul general al proiectului: Înființarea Muzeului "Casa Breslelor" la Castelul Corvinilor în 

SITUATIE VIZITATORI  / INCASARI 2016

Luna Vizitatori Incasari lei

IAN 3.119 47.989 lei

FEB 6.005 83.566 lei

MARTIE 8.496 127.648 lei

APRILE 23.248 224.761 lei

MAI 34.528 404.428 lei

IUNIE 33.683 517.425 lei

IULIE 49.432 1.061.343 lei

AUGUST 73.529 1.614.974 lei

SEPT 32.466 618.176 lei

OCT 17.242 320.450 lei

NOV 11.448 149.732 lei

DEC 7.497 125.416 lei

TOTAL 300.693 5.295.908 lei
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vederea protejării, conservării patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și a facilitării accesului 
publicului la acesta. 

Obiectivele specifice: 
- Crearea, evaluarea, protejarea și punerea în valoare a unei colecții numismatice identificate pe teritoriul 
Castelului Corvinilor, colecții aferente celor patru bresle (cizmari, tăbăcari, țesători și cojocari); 
- Crearea Muzeului "Casa Breslelor" Hunedoara – parte componentă a patrimoniului cultural al Castelului 
Corvinilor; 
- Implicarea și instruirea unui număr de 12 reprezentanți ai comunității rome în derularea de activități socio-
economice; 
- Creșterea atractivității turistice a orașului Hunedoara și a Regiunii Vest. 
 

Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara a fost înființat prin HCL 335/23.12.2015 cu 
Avizul Ministerului Culturii/Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor Nr. 3752/DPC/28.10.2014, iar 
începând de la 1 aprilie 2015 instituția și-a intrat în atribuții.  
            Locația muzeului este Clădirea administrativă din curtea exterioară a Castelului Corvinilor (Curtea 
Husarilor) situată pe strada Castelului (Curtea Corvineștilor) Nr. 1-3. Clădirea alcătuiește, alături de altele, 
ansamblul cunoscut sub numele de Curtea Husarilor. Cu ocazia restaurărilor din secolul al XIX-lea și al XX-
lea clădirea administrativă a suferit numeroase interventii. 

Datele de contact ale Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara sunt: 
e-mail: maiehunedoara@yahoo.com 
https://www.facebook.com/muzeuldearheologieistoriesietnografiehunedoara/ 
Tel. 0740-808.657 

Tarifele de intrare la Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara sunt stabilite anual și 
votate de Consiliul Local Hunedoara. În anul 2016 tarifele au fost stabilite astfel: 

 
Nr. Crt. Denumire taxă Cuantum 
1 Taxe de vizitare - Adulți 8 lei/pers.  

  
 Taxe de vizitare - Pensionari 4 lei/pers. 
 Taxe de vizitare - Elevi/studenți 4 lei/pers. 
2 Taxe de vizitare grupuri organizate > 20 persoane   

- Adulți  
5 lei/pers. 
   . 

 Taxe de vizitare grupuri organizate > 20 persoane  
 - Pensionari 

3 lei/pers. 

 Taxe de vizitare grupuri organizate > 20 persoane  
 - Elevi/studenți 

3 lei/pers 

3 Taxa de ghidaj grupuri de minim 15 persoane 20 de lei – ghidaj în limba 
română 
30 de lei – ghidaj într-o 
limbă străină 

4 Taxa foto în expoziție 5 lei/aparat 
5 Taxa video în expoziție 5 lei/aparat 
6 Taxa închiriere sală în sediul muzeului 2.000 lei/zi 
7 Taxa demontare expoziții  100 lei/vitrină sau modul 

expozițional demontat 
8 Taxa fotocopiere documente/carte veche 1 leu/pagină 
9 Servicii cercetare arheologică 

            - supraveghere arheologică 
 - săpătură arheologică 
 - evaluare teren/diagnostic intruziv 

30 lei/oră 
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10 Întocmire Raport de evaluare teoretică 20 lei/oră 
11 Taxa urgență pentru întocmire Raport de evaluare 

teoretică 
100 lei 

12 Întocmire Studii istorice 20 lei/oră 
 
Începând cu anul 2015 s-a demarat procedura de trecere în evidență a patrimoniului cultural mobil 

preluat de la Muzeul Castelul Corvinilor. Respectiva activitate a continuat și pe parcursul anului 2016.  
Muzeul deține colecții de arheologie (ceramică, piese litice, metalice și osteologice provenite din 

cercetările efectuate în zona Hunedoarei, acoperind cronologic întreg intervalul de timp din paleolitic și până 
în evul mediu), etnografie (piese și recuzită din portul pădurenesc, unelte specifice acestei zone geografice și 
etnografice), artă decorativă (piese de mobilier sculptat, lăzi de breaslă, farfurii din ceramică și metal, icoane 
pe lemn și sticlă, tablouri pe pânză, statui din lemn), numismatică (monede din secolele XVI – XIX) și 
tehnică militară (arme de tăiere, împingere, lovire, arme de foc). În anul 2016 s-au pus bazele pinacotecii 
muzeului, până în momentul de față fiind colectate cca 15 lucrări. Începând cu anul 2015 s-a demarat 
campania de strângere a obiectelor reprezentative Hunedoarei epocii de aur. Acțiunea a cotinuat cu succes 
pe tot parcursul anului 2016. 

Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara, prin secția Relații cu publicul și proiecte, 
asigură ghidajul în interiorul Castelului Corvinilor precum și monitorizarea stării de conservare a 
exponatelor proprii dar și a stării de conservare a monumentului. 

În paralel s-au efectuat o serie de cercetări arheologice preventive și sistematice în următoarele 
puncte: 

• Silvașul de Jos – Dealul Țapului – Cercetare sistematică în parteneriat cu Muzeul Banatului 
Timișoara. 

• Hunedoara – Dealul Sânpetru – Diagnostic realizat în parteneriat cu Muzeul Național de 
Istorie Cluj Napoca 

• Hunedoara – Str. Voinii  nr. 2 și 2A – Cercetare arheologică preventivă 
• Hunedoara – Strada Furnalului, FN – Diagnostic arheologic 
• Hunedoara – Curtea Husarilor F.N – Cercetare arheologică preventivă aferentă lucrărilor de 

restaurare a Casei Administratorului din cadrul proiectului Moștenirea culturală Castelul 
Corvinilor, Muzeul Casa Breslelor 

• Hunedoara – strada Castelului supraveghere și cercetare arheologică preventivă 
• Hunedoara – B-dul Traian, supraveghere arheologică 

 
Expoziții: 
În anul 2016 Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara a demarat amenajarea expoziției 

Pre- și protoistoria Hunedoarei. Segmentul dedicat neo-eneoliticului a fost finalizat și vernisat cu ocazia 
Nopții Muzeelor, expoziția urmând a fi vernisată în luna martie a anului 2017. O altă expoziție începută în 
parteneriat cu Castelul Corvinilor  este Lapidariul renascentist. Această expoziție va fi finalizată pe 
parcursul anului 2017. Totodată s-a demarat, de asemenea în parteneriat cu Castelul Corvinilor, depozitul cu 
vizitare ce adăpostește componente artistice din piatră gotice și neogotice. Acesta este amplasat în curtea 
Husarilor, în colțul sud-vestic al acesteia. 

În parteneriat cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Universitatea de Vest Timișoara, 
Asociația ArheoVest Timișoara, Consiliul Județean Timiș, Consiliul Județean Hunedoara, a fost realizată 
expoziția itinerantă "Dacii de la Munte. Dacii de la Câmpie", vernisată în 14 aprilie 2016 la Timișoara și în 
15 iunie 2016 la Deva. La Hunedoara, expoziția va fi vernisată la începutul lunii martie 2017. 

 
Proiecte derulate în cursul anului 2016:  

Proiect educațional "Să știi mai multe, să fii mai bun" – cu Colegiul Național Emanoil Gojdu 
Iunie 2016 - Proiect legea 350 - Tabăra națională de pictură "Experiențe medievale"  
Iulie 2016 - Proiect legea 350 - Tabără medievală aniversară cu APPPCCH și OCH 
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Mai 2016 - Noaptea Muzeelor – cu RNMR, APPPCCH 
Septembrie 2016 - Atelier de artă digitală cu APPPCCH 
18 octombrie 2016 – Expoziție și manifestări cu ocazia aniversării a 607 ani de la donarea cetății 
Hunedoarei lui Voicu – în parteneriat cu OCH și Castelul Corvinilor 
Noiembrie 2016 – Expoziție foto video "Atelier de artă digitală" cu APPPCCH 
Ateliere creație pentru copii "Digital Art and story telling" cu APPPCCH 
Decembrie 2016 – "Crăciun la Castel" cu APPPCCH și OCH 
 
           Vestigiile arheologice 

Hunedoara și împrejurimile acesteia cuprind un repertoriu extrem de bogat de vestigii arheologice, 
care acoperă următoarele perioade istorice: paleolitic, epoca neolitică și eneolitică; epoca bronzului;  
Hallstatt; La Tène; epoca romană; epoca medievală timpurie; epocile medievală și modernă. 

Lista completă a descoperirilor arheologice de pe teritoriul județului Hunedoara cuprinde un număr 
de peste 500 de repere. Multitudinea acestor descoperiri reprezintă de asemenea o oportunitate la nivelul 
municipiului Hunedoara de susținere a brand-ului acesteia prin amplificarea contextului istoric al localității 
Hunedoara și a ambientului acesteia. 

Repartizarea descoperirilor arheologice pe localități și perioade istorice – Zona administrativă a 
municipiului Hunedoara: 

 

Nr. crt. 
(din 

lucrare) 

Denumirea 
localității 

Epoca 
paleolitică 

Epoca 
neolitică și 
eneolitică 

Epoca 
bronzului 

Hallstatt 
La 

Tène 
Epoca 
romană 

Epoca 
medievală 
timpurie 

Epoca 
medievală 

 
 

Epoca 
modernă 

56. Boș - X X X - - - -  

212. Hunedoara X X X X X X X X X 

299. Peștișu Mare - X X - - X - X  

331. Răcăștia  - - X X - - - -  

486. Zlaști - X - - X - - X  

 
 

Obiective turistice religioase 
Edificiile religioase (biserici, catedrale, mănăstiri) ce reprezintă realizări tehnice și artistice 

remarcabile, cu o mare valoare simbolică, care reprezintă obiective turistice antropice reprezentative pentru 
comunitățile din perimetrul analizat, și nu numai. Aceste edificii se impun prin dimensiuni, iconografie, 
colecții de obiecte religioase etc., dar și printr-un stil arhitectonic aparte, propriu etapei istorice în care au 
fost edificate. 

Obiectivele religioase din municipiul Hunedoara și împrejurimi completează paleta de oferte inedite 
și se poate susține că acestea au o valoare arhitecturală și artistică deosebită și reușesc să se impună în fața 
celor istorice aflate în patrimoniul UNESCO. 

Importanța turistică a edificiilor religioase derivă din vechime, arhitectură, conservarea unor picturi 
valoroase, icoanele pe sticlă, precum și din unele evenimente specifice conexate cu acestea. Multe edificii de 
acest tip au fost suferit nu doar amprenta timpului, ci și a vicisitudinilor istoriei, fiind afectate parțial sau 
total de-a lungul anilor. 

Municipiul Hunedoara se remarcă prin prezența a numeroase edificii religioase, aparținând unor culte 
religioase diverse. Dintre acestea, se detașează prin vechime, valoare cultural-istorică și artistică următoarele: 

 
Biserica ortodoxă "Sfântul Nicolae" din Hunedoara se numără printre cele mai vechi biserici 

ortodoxe din ținutul Hunedoarei și este cea mai veche din orașul Hunedoara. Plasată pe malul drept al Cernei, 
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în apropierea Castelului Corvinilor, actuala biserică este legată de contextul disputei ideologice dintre 
vlădica Ioan de Caffa și franciscanul Ioan de Capistrano, în urma căreia vechea biserică, probabil de lemn, a 
fost distrusă. 

În anul 1458, regele Matia permite sârbilor și valahilor să construiască o nouă biserică pe locul celei 
vechi. Actuala pictură poartă amprenta stilistica a sec. XVII, legată de o restaurare amplă, întărită de textul 
pisaniei (1654), de deasupra ușii naosului, prin care protopopii Ianas și Nicolae, alături de Vasile și Statie și 
alți negustori, construiesc și pictează între 1634-1654 biserica. 

Importanța bisericii ortodoxe de la Hunedoara și a capelei castelului a fost sesizată încă de la sfârșitul 
sec. al XIX-lea, aspect raportat la formele asemănătoare ale altarului poligonal la exterior și semicircular la 
interior, descrise de bisericile din piatră de la Bârsău, Bata, precum și cele din lemn de la Iarcos, Ghighișeni, 
Hârsești. 

 
Biserica reformată din Hunedoara – monument istoric și de arhitectură religioasă, biserică de plan 

patrulater, este finalizată în anul 1644 și este o mixtură între stilul renascentist, faza târzie și elemente baroce. 
Ctitorul bisericii este considerat Péter Bethlen, nepotul lui Gabriel Bethlen. În anii 1817 și 1888, precum și 
în 1994, au avut loc lucrări de restaurare. 

Este o biserică tip sală. Absida altarului se găsește în prelungirea navei, având număr impar de laturi. 
Turnul-clopotniță este amplasat deasupra intrării, situate pe latura de vest și este de factură barocă, orga 
bisericii datând din anul 1882. 

 
Catedrala Ortodoxă "Sfin ții Împărați Constantin și Elena" , amplasată în Piața Libertății din 

Hunedoara, construită în stil bizantin este zidită din cărămidă de Sântimbru și plăci de piatră adusă din 
Banpotoc – Hunedoara, acoperită cu tablă arămată, iar crucile sunt aurite cu aur de 14 karate. Padimentul 
este confecționat din piatră de marmură adusă din cariera satului Alun, județul Hunedoara. 

Lucrările de edificare a acestei sfinte biserici au început în vara anului 1939 și au fost executate cu 
meșteri aduși din diferite regiuni ale tarii. Biserica a fost înzestrată inițial cu toate obiectele de cult (cărți de 
ritual, veștminte bisericești, prapori, epitaf, odoare bisericești, etc.) de către ctitori, iar în prezent este 
înfrumusețată și întreținută de către credincioși. 

Încă din anul 1947, acest edificiu figurează înscris pe lista monumentelor de artă. 
 
Biserica romano-catolică din Hunedoara construită începând cu 1910 și sfințită de episcopul de 

Oradea Fetser Antal la 26 mai 1912, Biserica romano-catolică din Hunedoara poartă hramul Adormirea 
Maicii Domnului. Unul dintre elementele de interes ale bisericii îl reprezintă orga, construită odată cu 
ridicarea bisericii. Aceasta are două manuale și un pedalier cu 25 de registre și este una dintre creațiile lui 
Angster József, renumit în Europa pentru măiestria cu care făurea asemenea instrumente muzicale. 

 
Mănăstirea Prislop, deși nu se află pe teritoriul Municipiului Hunedoara, trebuie menționată ca 

punct de atracție turistic, datorită apropierii sale de acesta. Astfel, mănăstirea este amplasată într-o zonă 
pitorească, la altitudinea de 580 m, într-o poieniță străjuită de culmile domoale ale Munților Poiana Ruscă, 
la 13 km de orașul Hațeg și la 16 km de municipiul Hunedoara. 

S-au scurs aproape 50 de ani de când Prislopul a redevenit mănăstire ortodoxă, un timp relativ scurt 
în istoria ei de șase veacuri, dar cu fapte și realizări vrednice de luat în seamă, și tot aici își doarme somnul 
de veci părintele Arsenie Boca, cunoscut ca Sfântul Ardealului, dar necanonizat de biserică. 

Pe data de 28 noiembrie a fiecărui an, ziua în care Părintele a trecut la cele veșnice, zeci de mii de 
oameni se adună în pelerinaj la Prislop, pentru rugăciune și închinare la mormânt. 

 
Monumentele istorice au fost ridicate în memoria unor personalități marcante sau evenimente 

istorice, culturale, artistice. Istoria nuanțată, coroborată diversitatea și bogăția vieții sociale și culturale 
municipiului Hunedoara se reflectă într-un număr semnificativ de monumente, statui și plăci comemorative, 
care celebrează personalitățile sau evenimentele de excepție. Interesul turiștilor este trezit nu doar prin 
valoarea realizării artistice, ci și grație renumelui personalității sau rezonanței evenimentului evocat de 
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obiectivul în cauză. Dintre acestea amintim Statuia lui Iancu de Hunedoara, Fântâna săpată în piatră din 
incinta Castelului Corvinilor, Bustul lui Avram Iancu. 

Ioan (Iancu) de Hunedoara, considerat unul dintre cei mai importanți lideri militari și politici ai 
secolului al XV-lea din Europa, are două statui în orașul căruia i-a dus gloria în toată lumea creștină: un bust, 
situat în fața Primăriei, și o statuie plasată într-o intersecție cu sens giratoriu. 

 
Fântâna din incinta Castelului Corvinilor 
În imediata apropiere a intrării în biserică se află fântâna săpată în piatră de trei prizonieri turci. 

Legenda spune ca turcilor, luați prizonieri într-una din bătăliile câștigate de Iancu de Hunedoara, li s-a 
promis că, dacă sapă direct în piatră și dau de apă, vor fi eliberați. Timp de 10 ani au săpat turcii, au dat de 
apa, la o adâncime de 20-25 de metri, dar, în loc să fie eliberați, cum era înțelegerea, au fost decapitați. 
Înainte de a fi executați se spune ca unul dintre prizonieri ar fi săpat într-o piatră următoarele cuvinte: "Apa 
aveți, suflet nu!". Adevărul este ca pe una dintre pietrele din zidul de lângă fântână, unul dintre prizonierii 
turci a consemnat în limba turcă faptul ca el, împreună cu alți doi prizonieri, au săpat această fântână în 
vremea în care erau "prizonieri la ghiauri". 

Un bust al lui Avram Iancu este așezat lângă intrarea principală a Primăriei Municipiului Hunedoara. 
Avram Iancu a fost unul dintre conducătorii Revoluției din 1848 din Transilvania. De altfel, el a fost unul 
dintre inițiatorii și organizatorii adunărilor de la Blaj, din aprilie, mai și septembrie 1848, dar și conducătorul 
oștirii înarmate de țărani și mineri din Munții Apuseni. În fruntea acestei oști și în colaborare cu autoritățile 
militare austriece a organizat apărarea în Munții Apuseni și a respins numeroasele atacuri ale trupelor 
revoluționare maghiare, superioare ca număr și ca armament, câștigându-și renumele de "Craiul munților". 
A murit în data de 10 septembrie 1872, la 48 de ani, la Țebea, unde este înmormântat. 

 
Biblioteca Municipală Hunedoara, situată pe strada Brâncuși, nr. 2, a fost înființată în anul 1950. Pe 

atunci, pe rafturile bibliotecii se găseau în jur de 30.000 de exemplare, pentru ca în prezent numărul lor să 
depășească 80.000 de exemplare. 

Începând din octombrie 2010, Biblioteca Municipală din Hunedoara oferă locuitorilor acestui oraș un 
nou serviciu gratuit: accesul la informațiile publice și de interes major cu ajutorul Internetului, lansat în 
cadrul proiectului "Biblionet", care a luat amploare în colaborare cu IREX și în spatele căruia se află 
magnatul Bill Gates. 

 
Galeria de Arte, situată pe strada George Enescu nr. 6, reprezintă unul din punctele de interes ale 

orașului prin evenimentele artistice și culturale găzduite: vernisaje, expoziții de pictură și sculptură 
ambientală, artă vizuală, artă plastică și alte evenimente. 

 
Ansambluri arhitectonice urbane cu potențial turistic antropic 
Alături de obiectivele turistice prezentate anterior, o serie de ansambluri arhitecturale consolidează 

potențialul diversificat, prin care municipiul Hunedoara poate constitui un centru turistic de sine stătător sau 
poate fi inclus în cadrul unor trasee sau circuite de promovare a regiunii. 

O selecție a câtorva astfel de obiective cu potențial turistic antropic cuprinde: bazinul de înot, 
stadionul Michael Klein, fântâna arteziană din fața Casei de Cultură,  Grădina Zoologică și Ecarisaj. 

 
             Complexul Sportiv "Michael Klein" (Bazinul de Înot – Stadion – Ștrand – Patinoar)  în anul 2016 a 
funcționat cu un număr de 32 angajați. 

           Activitatea principală în cadrul Bazinului de Înot este de agrement, astfel clienții pot beneficia de 
servicii cum ar fi: sauna, serviciul de masaj, sală de fitness, cursuri de inițiere și cursuri de "aerobic". 

           În cadrul acestei instituției își defășoară activitatea și sportivi de performanță, cu un număr de peste 
150 de copii, legitimați la clubul sportiv: C.S.Ș. Hunedoara, care au obținut numeroase medalii la campionatele 
la care au participat. De asemenea, în cadrul instituției își defășoară activitatea profesori care predau cursuri de 
ințiere, reprezentanți ai cluburilor sportive NAUTIK HUNEDOARA și GTA SWIM HUNEDOARA. 

                   În luna mai 2016 s-a organizat concursul de natație "Special Olympics", pentru persoanele cu 
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dizabilități din toată țara. Primăria Municipiului Hunedoara sprijină persoanele cu dizabilități conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 398/2015 – art.2 persoanele cu handicap grav și accentuat sunt scutite de la plata taxei de 
intrare la Bazinul de Înot Hunedoara în conformitate cu prevederile Regulamentului de utilizare a serviciilor 
oferite de Serviciul public "Bazinul de Înot" Hunedoara, prin acordarea a doua ședințe / săptămână în vederea 
efectuării programului de recuperare necesar. 

                 Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului s-a organizat Cupa 1 IUNIE, cu participarea a peste 150 de 
copii din Municipiul Hunedoara. 

                 De asemenea, în luna noiembrie 2016 s-a organizat cea de-a cincisprezecea ediție a Campionatului 
Național de Natație Seniori Cadeți și Juniori,  la care au participat 240 de sportivi din țară, printre care 
amintim: Răzvan Tudose, Dragoș Agache, Ionela Cozma, Norbert Trandafir, Alexandru Coci, Alin Artimon, 
Marius Radu, Alin Coste – componenți ai Lotului Olimpic. Această ediție a fost una de succes atât din punct de 
vedere al performanțelor obținute de către sportivii hunedoreni Adelina Buzdugan și Alexandru Bădeață cât și 
din punct de vedere al organizării. Scopul organizării acestor competiții sportive este de a îndruma copiii spre 
practicarea înotului, iar în acest an au fost peste 250 de copii inițiați în această ramură a sportului.  

   Cu sprijinul Primăriei Municipiului Hunedoara s-a organizat în data de 10.12.2016 Cupa Hunedoara, 
cu participarea unui număr de 250 de copii, atât din Hunedoara, cât și de la alte cluburi din țară. 

   Pentru o bună desfășurare a activităților în cadrul Bazinului de Înot, prioritară este întreținerea 
calității apei din bazine. Această sarcină revine celor două asistente care pe lângă asistență medicală de prim 
ajutor asigură și tratarea apei din bazine cu tratamente profesionale de la firma BAYROL (Germania). De 
asemenea, pentru examen bacteriologic, de două ori pe lună se recoltează probe din bazinele de înot pentru 
verificarea calității apei de către Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara – Laborator de Diagnostic 
și Investigare în Sănătatea Publică pentru emiterea unui buletin de analiză microbiologică privind respectarea 
parametrilor, indicatorilor și a valorilor admise prin lege.  

           Situația veniturilor în cadrul Bazinului de Înot Hunedoara conform tarifelor pe anul 2016, aprobate 
prin Hotărarea Consilului Local  nr. 398/2015, au fost în valoare de: 218.723 lei reprezentând:  

 
DENUMIRE      VALOARE  
BILETE INTRARE      66.631LEI 
ABONAMENTE BAZIN ȘI SAUNĂ     65.050LEI 
CHIRII PROFESORI ȘI CHIRII TERȚI     47.042LEI 
PERFORMANȚA     40.000LEI 
TOTAL   218.723LEI 
       
          În luna septembrie 2016 s-au efectuat lucrări de reabilitare și igienizare în cadrul Complexului 
Michael Klein – Bazin de Înot Hunedoara, care au cuprins zugrăvirea pereților sălii mari, zugrăvirea și  
montarea de gresie în vestiare, zugrăvirea și repararea pereților la intrarea principală în zona casieriei, 
repararea și zugrăvirea căilor de acces spre platformă și vestiare. Costul lucrărilor de reparații interioare și 
igienizare Bazin de Înot Hunedoara a fost de 69.566,95 lei, conform facturii  nr. 46 din 30/09/2016 și în baza 
contractului nr. 209/66811/19.09.2016. 
 În luna decembrie 2016, în vederea bunei desfășurări a activității în cadrul Bazinului de Înot (punctul 
termic) a fost achiziționat un cazan 522KW – din oțel focar presurizat cu 2 drumuri gaze arse – fiind astfel 
asigurat agentul termic și apa caldă și oferind cele mai bune condiții atât persoanelor care practică înotul de 
agrement, cât și copiilor de la cluburile sportive care practică înotul de performanță. Achiziția a fost făcută 
în baza contractului nr. 247/90052/08.12.2016, între Municipiul Hunedoara și S.C. EVEREST INSTAL 
S.R.L. Hunedoara, costul cazanului fiind 44.773,24 lei, conform facturii 5458 din 28.12.2016.  
 Activitatea  Bazinului de Înot a fost asigurată de un număr de 14 angajați, astfel: 

            ◙ un Șef Serviciu care asigură buna funcționare și organizare a activității în cadrul Complexului Sportiv 
"Michael Klein"; 

   ◙ un inspector de specialitate care are ca scop întocmirea și ținerea evidenței contabile a actelor din 
cadrul Bazinului de Înot; 

   ◙ cinci mecanici care asigură întreținerea punctului termic în 3 schimburi, supraveghează și efectuează 
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manevrele necesare care duc la o bună funcționare a utilajelor din dotarea Bazinului de Înot; 
          ◙ două asistente medicale care au ca scop asigurarea asistenței medicale necesare (vărsături, stări de 
leșin) și tratarea apei din piscine; 

     ◙ doi supraveghetori de platformă care au ca obligație asigurarea primului ajutor în caz de înec și 
supravegherea publicului de pe platforma Bazinului de Înot; 

   ◙ trei persoane destinate să deservească garderoba care efectuează operațiuni de casierie, precum și 
curățenia în incinta Bazinului de Înot; 

 În anul 2016 , în cadrul  Complexului Sportiv" Michael Klein" - Stadion  s-au creat condiții optime 
asigurate de către Primăria Municipiului Hunedoara în vederea desfășurării activităților în ramura fotbalului, de 
către echipa de fotbal F.C. HUNEDOARA, având în componență un lot de Seniori și unul de Juniori de peste 
100 de sportivi.  

 Menționăm că toate meciurile de fotbal ale echipei F.C. HUNEDOARA Juniori și Seniori s-au 
desfășurat în condiții foarte bune pe cele două terenuri de iarbă pe care baza sportivă le are în dotare. 
 De asemenea, se fac eforturi în continuare pentru realizarea terenului sintetic prevăzut cu 
împrejmuire și iluminat nocturn, cât și a vestiarelor asigurându-se condiții bune pentru copii hunedoreni 
atrăgându-i către sport. Baza sportivă a fost întreținută de 2 angajați, astfel: 

          ◙ doi muncitori care efectuează activitățile necesare pentru buna desfășurare a competițiilor sportive, 
asigură întreținerea vestiarelor și a terenurilor (tunderea, tăvălugirea și trasarea terenurilor de joc), curățarea și 
întreținerea tribunelor și a spațiilor verzi din cadrul Stadionului; 

 Începând cu 01.05.2016 a avut loc deschiderea Ștrandului, acesta reprezintă o mare necesitate 
pentru municipiul Hunedoara, deoarece pe timpul verii, există un loc de agrement pentru populație iar 
oportunitatea investiției este benefică din punct de vedere economic precum și punerea în valoare a unui 
spațiu neamenajat prin crearea unui loc de recreere, relaxare, promenadă și jocuri pentru cetățeni. Veniturile 
în cadrul Ștrandului, conform tarifelor pe anul 2016, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 398/2015, 
au fost în valoare de: 358.826 lei, astfel: 

                      
BILETE INTRARE/PERIOADA TOTAL ÎNCAS ĂRI 

01.05.2016 – 18.09.2016 358.826 LEI 
Total  358.826 LEI 

 
      Activitatea Ștrandului a fost susținută cu un număr de 10 angajați, astfel׃  
     ◙ un Șef Serviciu care asigură buna funcționare și organizare a activității în cadrul Ștrandului;    
     ◙ un inspector de specialitate care are ca scop întocmirea și ținerea evidenței contabile a actelor din 

cadrul Ștrandului; 
              ◙ două persoane la casierie care efectuează activitățile necesare privind încasările în cadrul Ștrandului; 

            ◙ două asistente medicale care au ca scop asigurarea asistenței medicale necesare (insolații, înțepături 
de insecte, julituri, tăieturi) și tratare a apei din piscine; 

     ◙ șase salvamari care au ca obligație asigurarea primului ajutor în caz de înec și supravegherea 
publicului din cadrul Ștrandului (Serviciu externalizat către o firmă de specialitate conform contractelor nr. 
168/40000/26.05.2016 și 200/62417/31.08.2016) ; 

      ◙ patru mecanici care asigură întreținerea punctului termic, supraveghează și efectuează manevrele 
necesare care duc la o bună funcționare a utilajelor din dotarea Ștrandului; 

      ◙ patru persoane destinate să deservească curățenia pe durata zilei în incinta Ștrandului ; 
      ◙ două persoane destinate să deservească curățenia pe durata nopții în incinta Ștrandului ;         
      ◙ doi supraveghetori la tobogan (voluntari) pentru siguranța clienților în incinta Ștrandului; 
      ◙  doi supraveghetori la poartă (voluntari) pentru supravegherea accesului clienților în incinta 

Ștrandului. 
De asemenea, la data de 06.12.2016 a avut loc deschiderea Patinoarului, acesta reprezintă o zonă de 

agrement, un loc de recreere, relaxare pentru cetățeni.  
Veniturile în cadrul Patinoarului conform tarifelor pe anul 2016, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local  
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nr. 398/2015, au fost in valoare de 53.995 lei astfel: 
                      

BILETE INTRARE/PERIOADA TOTAL 

01.01.2016 – 14.02.2016                14.500 LEI 

06.12.2016 – 29.01.2017                39.495 LEI 
 

TOTAL                53.995 LEI 
 
      Activitatea Patinoarului  Hunedoara a funcționat cu un număr de 6 de angajați astfel׃            
       ◙ un Șef Serviciu care asigură buna funcționare și organizare a activității în cadrul Patinoarului; 

     ◙ un inspector de specialitate care are ca scop întocmirea și ținerea evidenței contabile a actelor din 
cadrul Patinoarului; 

     ◙ două persoane la casierie care efectuează activitățile necesare privind încasările în cadrul 
Patinoarului. 

       ◙ o asistentă medicală cu scop de a asigura asistența medicală necesară. 
       ◙ trei muncitori care asigură întreținerea în bune condiții a gheții, supraveghează și efectuează 
manevrele necesare care duc la o bună funcționare a utilajelor din dotarea Patinoarului; 
 
       Grădina Zoologică și Ecarisaj Hunedoara – este un așezământ public care întreține și expune 
colecții de animale sălbatice vii, indigene și exotice, în vederea realizării a două principale deziderate: 
- conservarea faunei; 
- instruirea, educarea și recreerea publicului vizitator. 

În cursul anului 2016, cea mai mare investiție a fost realizarea proiectului "Completare și 
recondiționare împrejmuire existentă și construire saivan la Grădina Zoologică din Municipiul Hunedoara în 
valoare de 252.347,72 lei, investiție în urma căreia Grădina Zoologică a putut să primească o donație de 2 
zimbri care au devenit atracția grădinii. Numărul de animale al Grădinii Zoologice a ajuns la 200 de 
exemplare. Pe viitor se dorește creșterea numărului efectiv de exemplare și diversificarea lor. În anul 2016  
s-a încasat suma de 17.728 de lei. Un număr de aproximativ 8.200 de vizitatori au trecut în anul 2016 pragul 
grădinii zoologice de la Hunedoara.  

 
 

Tip vizitatori Tarif anul 
2016 

Elevi și studenți 2 lei 

Pensionari 3 lei 

Adulți 4 lei 

Familie ( 2 adulți + copiii) 8 lei 

Filmare/ plimbare cu ponei 5 lei 

 
 
3.5 Structurile de primire și cazare turistică 
În anul 2016, la nivelul municipiului Hunedoara, capacitatea de cazare turistică existentă a cumulat 

un număr aproximativ de 329 camere. 
Tipul de facilitate turistică care a asigurat cel mai mare număr de locuri de cazare au fost hotelurile. 

La nivelul anului 2016, cele aproximativ 329 camere, aferente tuturor capacităților de cazare, erau 
repartizate pe tipuri de facilități turistice astfel: hoteluri – 233 de camere, vile turistice – 70 de camere, 
pensiuni turistice urbane – 18 camere, hosteluri – 8 camere family. Capacitatea de cazare concentrată pe 
facilitatea de tip hotelier este evidentă în acest mod. 

Situația unităților de cazare din municipiul Hunedoara la nivelul anului 2016: 
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Categorie Denumire unitate de 
cazare Adresa Nr. de camere (aprox.) 

Hotel 

Hotel Rusca Bd. Dacia 106 
Hotel Ciuperca Str. Carol Davilla 32 
Hotel Maier Str. Romanilor 29 
Hotel Krystal Pestișu Mare 17 
Hotel Best Bd. Traian 17 
Hotel Heaven Str. I.L. Caragiale 19 
Hotel Bulevard Str. Romanilor 13 

Vil ă turistică 

Vila Flamingo Bd. Dacia 20 
Vila HD Str. Moldovei 18 
Vila Tiffany Bd. Dacia 16 
Vila Gorunul Str. Gorunilor 8 
Vila Corviniana Str. Constantin Bursan 8 

Pensiune turistică 
urbană 

Pensiunea Stadion Str. Mihai Viteazu 14 
Pensiunea Maria Str. Buituri 4 

Hostel Hostel Păltiniș Bd. 1848 8 
TOTAL 329 
 

 
3.6  Agricultura 
În Municipiul Hunedoara au fost eliberate 77 atestate de producător agricol pe anul calendaristic 

2016. 
Terenurile aflate în proprietatea municipiului Hunedoara în funcție de categorii sunt următoarele: 
 

Categorii de teren Total 
ha ari 

Pășuni naturale 461   28.49 
Teren agricol 461 28.49 
Păduri și alte terenuri cu 
vegetație: 

801 21.00 

din care păduri 801 21.00 
Terenuri degradate și 
neproductive 

34 59.00 

Teren neagricol total 836 26.00 
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IV. Infrastructura socio-cultural ă a municipiului Hunedoara 

 
 

4.1 Educație 
Învățământul preuniversitar 
Municipiul Hunedoara dispune de o rețea de instituții educaționale care asigură toate nivelele de 

educație și formare, de la grădinițe până la instituțiile de învățământ superior. 
Rețeaua Școlară a Municipiului Hunedoara pentru anul școlar 2016-2017: 

 
Nr. 
crt. 

Mediul  Denumirea unității de 
învățământ cu personalitate 

juridic ă 
Adresa 

 

Denumirea unității de învățământ 
fără personalitate juridică arondată 

1. U  CLUBUL COPIILOR ȘI 
ELEVILOR HUNEDOARA 

- 

2. U  CLUB SPORTIV ȘCOLAR 
HUNEDOARA 

- 

3. U COLEGIUL NAȚIONAL 
"IANCU DE HUNEDOARA", 
HUNEDOARA,  
Str. Victoriei, nr. 12 
 

- ȘC. PRIMARĂ RĂCĂȘTIA; 
- ȘC. PRIMARĂ HĂȘDAT; 
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

NORMAL BOȘ; 
- ȘCOALA POSTLICEALĂ 

SANITARĂ HUNEDOARA. 
4. U COLEGIUL NAȚIONAL DE 

INFORMATICĂ "TRAIAN 
LALESCU" HUNEDOARA, 
Str. Victoriei, nr. 23 
 

-  

5. U ȘCOALA GIMNAZIAL Ă NR. 2 
HUNEDOARA, Str. Luncii, nr.1 
 

-  

6. U COLEGIUL TEHNIC  "MATEI 
CORVIN" HUNEDOARA,  
Str. Victoriei, nr. 17 
 

- ȘC. GIMNAZIALĂ NR. 6 
HUNEDOARA; 

- ȘC. PRIMARĂ PESTIȘU 
MARE. 

7. 
 
 
 
 
 

U COLEGIUL ECONOMIC 
"EMANUIL GOJDU" 
HUNEDOARA, 
Str. Al. Vlahuță, nr. 1 bis 

- ȘC. GIMNAZIALĂ NR. 7 
HUNEDOARA. 

8. U LICEUL TEHNOLOGIC 
"Constantin Bursan" 
HUNEDOARA,  
Str. Turnătorului, nr.1 
  

-  
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9. U ȘC. GIMNAZIALĂ NR. 1 
HUNEDOARA, (fosta ȘC. 
GIMNAZIAL Ă NR. 9 
HUNEDOARA), 
Str. Trandafirilor, nr.10 
 

     - 

 
 
10. 

 
 
U 

 
 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR. 1 
HUNEDOARA 
Piața Florilor, nr. 1 bis 
 

 
 

- GRĂD. PROG. NORMAL 
NR. 3  HUNEDOARA; 

- GRĂD. PROG. NORMAL 
NR. 4  HUNEDOARA; 

- GRĂD. PROG. NORMAL 
NR. 6  HUNEDOARA; 

- GRĂD. PROG. PRELUNGIT 
"PITICOT" HUNEDOARA; 

- GRĂD. PROG. PRELUNGIT 
"LICURICI" HUNEDOARA; 

- GRĂD. PROG. PRELUNGIT 
NR. 5 HUNEDOARA. 

-  
11. U GRĂD. PROG. PRELUNGIT 

"DUMBRAVA MINUNAT Ă" 
HUNEDOARA 
Aleea Câmpului, nr.2 
 
 
 
 
 

- GRĂD. PROG. NORMAL 
NR. 1   HUNEDOARA; 

- GRĂD. PROG. NORMAL 
NR. 5  HUNEDOARA; 

- GRĂD. PROG. NORMAL 
NR. 7  HUNEDOARA; 

- GRĂD. PROG. PRELUNGIT 
"PRICHINDELUL"  
HUNEDOARA; 

- GRĂD. PROG. PRELUNGIT 
"FLOAREA SOARELUI" 
HUNEDOARA. 

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
NORMAL "ZORI DE ZI" 
HUNEDOARA 

 
12. U CENTRUL ȘCOLAR PENTRU 

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 
"RUDOLF STEINER" Hunedoara 
Bd. 1848, nr. 23 
 

 

 
            Singura creșă din municipiu este subordonată Primăriei Hunedoara. Creșa "Căsuța cu Pitici"  este 
situată pe strada I.L. Caragiale, nr. 6 și are un număr de 70 de locuri. Copiii sunt repartizați pe trei grupe: o 
grupă mijlocie 1-2 ani și două grupe mari 2-3 ani. În anul 2016, Primăria Municipiului Hunedoara a 
achiziționat pentru cei mici 70 de pătuțuri. Investiția se ridică la suma de 31 de mii de lei, bani economisiți 
de administrația locală din bugetul alocat pentru Zilele Municipiului Hunedoara. Una dintre prioritățile 
reprezentanților Primăriei Hunedoara este să investească în viitorul copiilor. Cu atât mai mult cu cât nu s-a 
mai investit în mobilierul din dotarea creșei hunedorene încă din anii '70. Paturile în care cei mici dormeau 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2016  45 

 

 

până acum erau din fier, iar saltelele erau și ele vechi și uzate. 
 
 
Învățământul superior 
Învățământul superior din municipiul Hunedoara pregătește specialiști în următoarele domenii: 

inginerie, științe economice, juridice și sociale, prin intermediul filialelor unor universități de prestigiu și 
anume: 

- Universitatea Politehnică Timișoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara, str. Revoluției nr. 5; 
- Universitatea "Alma Mater" Sibiu – Facultatea de Științe Economice, Juridice și sociale 

Hunedoara, str. Alexandru Vlahuță nr. 1 bis. 
 
4.2 Sănătate 
Asistența medicală primară, care ar trebui să servească ca o poartă de intrare în sistem, este furnizată 

de medicii de familie, ca practicieni independenți. Teoretic ea este responsabilă pentru îngrijirea preventivă 
și pentru dirijarea pacienților spre unități secundare și terțiare de îngrijire. Are ponderea cea mai mică din 
cheltuielile de sănătate, și, în general, medicii de familie sunt în imposibilitatea de a efectua sarcini cheie. 
Nu sunt în măsură să presteze vizite la domiciliu și să examineze cu adevărat pacienții lor, astfel încât rolul 
lor s-a transformat în a scrie rețetele de medicamente și trimiterile către specialiști și spitale. 

Conform datelor oferite de Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara, în anul 2016 la 
nivelul municipiului Hunedoara existau: 39 de cabinete medici de familie, 52 cabinete stomatologice și 59 
cabinete de specialitate. 

Sistemul secundar de îngrijire constă într-o varietate de unități (dispensare/ policlinici/ ambulatorii/ 
centre de sănătate), având capacități de diagnoză și/sau de tratament și medici specialiști. Unele dintre 
acestea au, de asemenea, un număr mic de paturi de îngrijire de zi. Pacienții pot avea acces la unitățile 
secundare de îngrijire, fie prin intermediul trimiterii de la medicul de familie (caz în care aceștia beneficiază 
de îngrijire subvenționată) sau direct, la alegerea proprie (caz în care vor plăti taxele pentru servicii). Aceste 
servicii sunt utilizate mult sub capacitate, din cauza taxelor solicitate și, într-o oarecare măsură, din cauza 
timpului de așteptare. În același timp, cheltuielile cu asistența medicală secundară iau cel puțin o cotă-parte 
din bugetul total de asistență medicală. 

Sistemul terțiar de îngrijire este format din spitale și unități de îngrijire de zi și deține peste 60% din 
cheltuielile de asistență medicală la nivel național. Acestea sunt serviciile preferate de pacienți, deoarece 
sunt complet gratuite (cu condiția ca pacientul să fie trimis de către medicul de familie) și au cele mai bune 
facilități de diagnostic. Cele mai multe resurse gravitează în sectorul spitalicesc și există o tendință ca 
pacienții să ajungă în acest sector, chiar în cazurile în care există alternative mai potrivite și mai apropiate, 
ca pacienți de zi sau ca pacienți "internați pentru o noapte".  

Acest lucru poate indica o anumită lipsă de "modernizare" a sistemului și poate furniza și o 
justificare a numărului relativ mare de paturi de spital (și spitale) din sistem – mai ales în comparație cu 
multe țări mai dezvoltate din Europa de Vest. Într-adevăr se pare că timpul de așteptare pentru sistemul de 
îngrijire terțiar se explică în principal printr-o tendință din partea pacienților de a ocoli deficiențele 
sistemului (la nivel primar și secundar de îngrijire) în ceea ce privește plățile solicitate la aceste niveluri. Cu 
alte cuvinte, în loc să parcurgă "ruta de diagnosticare" prin sistemul de îngrijire primar și secundar (care sunt 
deficitare și financiar destul de dezavantajoase), pacienții gravitează în sectorul de spital (terțiar). Există 
puține dovezi că acest lucru este justificat în multe cazuri de complexitatea patologică ce necesită spitalizare. 

Indicatorii utilizați pentru a descrie serviciile de asistență de sănătate sunt: numărul de paturi de 
spital, numărul de medici și numărul personalului de îngrijire a sănătății. 

Numărul de paturi din spitale furnizează informații privind capacitățile de îngrijire a populației, cu 
alte cuvinte indică numărul maxim de pacienți care pot fi tratați în spital. Paturile de spital sunt cele care 
sunt menținute în mod regulat și pentru care se asigură personal suficient și imediat disponibil pentru 
îngrijirea pacienților internați. 

Hunedoara  dispune de un singur spital – Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu – și o singură 
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policlinică, respectiv Policlinica Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu, ambele aflate în sectorul 
public. 

 
Spitalul municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara este una dintre instituțiile medicale de 

tradiție care deservește municipiul Hunedoara de peste 45 ani. 
Spitalul deservește populația municipiului de 60.525 locuitori după ultimul recensământ din anul 

2011. În cadrul unității se asigură asistență medicală spitalicească, asistență medicală de specialitate, 
spitalizare de zi, consultații și tratamente de specialitate prin intermediul ambulatoriului de specialitate 
integrat, investigații paraclinice și farmacie.  

De-a lungul timpului, a cunoscut multiple transformări și modernizări, ținând pasul cu numeroasele 
inovații și descoperiri din domeniul medical. Prin urmare, calitatea serviciilor, alături de profesionalismul 
cadrelor medicale, constituie elementele esențiale cu care spitalul este pregătit să întâmpine toate solicitările 
medicale.  

Practica medicală este organizată în serviciu permanent cu profil medico-chirurgical și de urgențe, 
care acoperă în multe situații populația întregului județ. Pentru a putea susține un serviciu la standarde 
competitive sunt asigurate 13 linii de gardă. 

Tratamentul si îngrijirea pacienților sunt direct legate de buna dotare și funcționare a serviciilor de 
diagnostic clinic și paraclinic. În acest scop, se desfășoară o susținută campanie de modernizare a 
Laboratorului de analize medicale și a celui de Radiologie, cu echipament medical la standarde 
internaționale. 

 
Lucr ări:   

  Lucrări de  reparații interioare și renovări vestiare, lucrări pentru renovarea și amenajarea vestiarelor 
pentru personalul medical și auxiliar din subsolul clădirii staționarului în valoare de 93.823,49 lei inclusiv 
TVA, constând din zugrăveli, igienizări, placări cu faianță, înlocuiri instalații sanitare, electrice.  

Lucrări de contrucții cale de evacuare – rampă acces ambulatoriu – hol radiologie, în valoare de   
8.844,53 lei inclusiv TVA. 
  Lucrări de montat tâmplărie (ferestre, uși) termopan la secțiile și compartimentele care nu au fost 
supuse reparațiilor capitale, pentru îmbunătățirea condițiilor hoteliere la secții cu paturi și a condițiilor de 
muncă a angajaților, respectiv biroul managementul calității.  
  Lucrări  de  instalații electrice – alimentare sterilizator cu abur la Spitalul Municipal Dr. Alexandru 
Simionescu Hunedoara, în vederea montării și punerii în funcțiune a sterilizatorului achiziționat în 
decembrie 2015 la Sterilizarea centrală, în valoare de  39.424,65 lei inclusiv TVA . 

Lucrări de renovare și igienizare (amenajare) compartiment Dializă în Ambulatoriul integrat la 
Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara în cuantum de 55.410,00 lei, pentru redeschiderea 
compartimentului Dializă, constând din lucrări de înlocuire instalații electrice, sanitare, igienizări spații 
pentru a fi conforme cu legislația în vigoare.  

 
Servicii:  
S-au încheiat contractele pentru continuarea operațiunilor de instalare, configurare și personalizare a 

serviciilor asigurate de către o societate specializată în domeniu pentru "Sistemul informatic integrat pentru 
spital" cu un număr nelimitat de stații, începute în anii anteriori, alcătuite din 23 de aplicații eXtramed (soft 
uz medical). 
  S-a continuat achiziționarea de servicii medicale și nemedicale strict necesare pentru buna 
funcționare a spitalului – contracte tip abonament lunar  de service, mentenanță, întreținere, revizii și 
reparații pentru  asigurarea continuității activității medicale din spital. 

S-a continuat achiziționarea de servicii pentru implementarea și menținerea (redevența) calității 
serviciilor medicale, necesare menținerii acreditării spitalului, respectiv pentru recertificare spital (TÜV, 
HACCP), laboratorul de analize medicale (RENAR) etc.   
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Pe tot parcursul anului 2016 s-au efectuat lucrări de reparații, întreținere, revizii și igienizări cu 
personalul propriu în majoritatea secțiilor în funcție de solicitări, constând în înlocuiri obiecte sanitare, 
instalații electrice, termice, zugrăveli, reparații pereți și mobilier, lucrările desfășurându-se astfel încât să nu 
perturbe activitatea medicală din cadrul secțiilor și ambulatoriului.  

 
Tipuri de servicii medicale: 

- servicii clinice (toate cabinetele din structura ambulatoriului de specialitate) 
- servicii paraclinice – analize de laborator 
- investigații de radiologie 
- investigații de imagistică 
- investigații explorări funcționale 
 

Personalul medical: 
- număr medici: 117 (din care rezidenți: 23) 
- farmaciști și fizio-kinetoterapeuți: 5 
- alt personal medical cu studii superioare (chimist, fizician, psiholog, biolog): 6 
- asistente medicale și registratori: 397 
- îngrijitori și infirmiere: 222 
- TESA: 49 
- muncitori și personal de servire: 104 

 
Menționarea primelor 5 grupe de diagnostic din spital: 

- boli și tulburări ale sistemului circulator 
- boli și tulburări ale sistemului respirator 
- boli și tulburări ale sistemului nervos 
- boli și tulburări ale sistemului musculo-scheletat și țesutului conjunctiv 
- boli infecțioase și parazitare 
 
Numărul de nașteri: 530 
Numărul de decese: 458 
Numărul de paturi 
- spitalizare continuă: 612 
- spitalizare de zi: 38 
 
-    Număr de cazuri tratate în anul 2016: 
1. Spitalizare continuă: 16.357 
2. Spitalizare de zi: 13.046 
3. Consultații UPU: 31.527 
4. Consultații Ambulatoriu: 78.906 
 

4.3 Cultură 
Viața culturală a locuitorilor Hunedoarei a fost marcată în mare măsură de evenimentele istorice și 

politice care s-au petrecut în Transilvania. 
Ca locații de cultură, reprezentative pentru municipiul Hunedoara sunt Castelul Corvinilor, Casa de 

Cultură, Galeria de Arte și Biblioteca Municipală Hunedoara. 
 
Castelul Corvinilor, important monument laic de arhitectură gotică din România, situat pe malul 

pârâului Zlaști, pe un pinten stâncos, a fost înălțat începând cu sec. XIV pe locul unui castru regal dăruit 
nobilului român Voicu. Din perioada respectivă se păstrează urme integrate în construcțiile ulterioare. 

Iancu de Hunedoara, fiul lui Voicu, a adus în sec. XV transformări importante Castelului, care apoi a 
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fost moștenit de Matei Corvin și de alte familii nobiliare. În 1618, Gabriel Bethlen a inițiat a treia etapă de 
lucrări, modificând aspectul original al Castelului. 

Intrarea în Castel se face pe un pod suspendat peste albia prăpăstioasă a Zlaștiului. Sub poartă se pot 
vizita Camera de gardă și Închisoarea. La dreapta se pătrunde în Sala Cavalerilor, care este construita în 
stil gotic. La etaj se găsește Sala Dietei și Turnul Capistrano, denumit astfel după numele unui călugăr 
inchizitor din vremea lui Iancu de Hunedoara. Curtea Castelului adăpostește o fântână adâncă de 30 m, 
săpată de niște prizonieri turci cărora li se promisese eliberarea dacă descoperă apa. 

În anul 1880, Castelul a fost declarat monument istoric, iar pe 1 decembrie 1918 a trecut în grija 
Comisiei Monumentelor Istorice. 

 
Muzeul Castelului Corvinilor este adăpostit în Castrul Regal, care este amintit în documente prima 

dată în anul 1364 și care în 1409 este donat cneazului Voicu și rudelor sale. Iancu de Hunedoara întreprinde 
lucrări de mare anvergură în două etape, între anii 1441-1456, inițial mărind dimensiunile fortificației 
militare și apoi transformând-o într-un castel somptuos prin lucrări unde predomina stilul gotic. Matei 
Corvin continuă după anul 1458 lucrările, insistând mai ales pe aspectul de înfrumusețare a construcției 
existente, astfel pătrunzând influențe renascentiste. Ultima etapă de construcție are loc între anii 1618-1624 
când principele Transilvaniei Gabriel Bethlen realizează ultimele construcții de mare anvergură (turnul nou 
al porții și palatul baroc de pe latura de est - actualmente cu fațadă neogotică).  

În anul 1724 castelul intră în proprietatea tezaurizatului habsburgic, situație existentă până în 1880. 
Noua destinație, după anul 1724, produce monumentului daune însemnate, printre care și două incendii, 
ultimul, cel din 1854, transformându-l într-o ruină, după care este abandonat până în 1868, când începe 
restaurarea care datează până în 1914. A suportat o nouă etapă de restaurare între anii 1956-1968. 

După anul 1997 începe proiectul de punere în valoare a monumentului care este unic în partea 
răsăriteană a Europei și reprezentativ pentru arhitectura civilă și militară medievală. 

Muzeul, înființat în anul 1974, cuprindea inițial piese de lapidariu provenite de la lucrările de 
restaurare efectuate asupra monumentului la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. 
Actualmente muzeul deține și colecții de arheologie (ceramică, piese litice, metalice și osteologice, 
provenite din săpăturile sistematice efectuate în zona Hunedoarei, acoperind cronologic perioadele istorice 
din paleolitic și până în evul mediu), etnografie (piese și recuzită din portul pădurenesc, unelte specifice 
acestei zone), artă decorativă (piese de mobilier sculptat, lăzi de breaslă, farfurii din ceramică și metal, 
icoane pe lemn și sticlă, tablouri pe pânză, statui din lemn), numismatică (monede din secolele XVI – XIX) 
și tehnică militară (arme de tăiere, împingere, lovire, arme de foc, marea majoritate fiind replici). 

 
Casa de Cultură a municipiului Hunedoara, situată pe str. George Enescu nr. 8, a fost construită și 

pusă în funcțiune în anul 1957, iar în perioada 2006-2007 au început aici lucrările de reabilitare interioară și 
exterioară, insuficiente însă pentru o bună desfășurare a activităților specifice în acest așezământ cultural. 
Casa de Cultură este în continuare închisă pentru public.  

 
Galeria de Arte, situată pe strada George Enescu nr. 6, reprezintă unul din punctele de interes ale 

orașului prin evenimentele artistice și culturale găzduite: vernisaje, expoziții de pictură și sculptură 
ambientală, artă vizuală, artă plastică și alte evenimente. 

 
Biblioteca Municipală Hunedoara 
În acest an, 2017, Biblioteca Municipală împlinește 67 de ani de activitate, cu toate ca hunedorenii 

vârstnici povestesc de activitatea cu cartea sub egida ASTRA. 
Biblioteca Municipală Hunedoara, situată pe strada Brâncuși, nr. 2, a fost înființată în anul 1950. Pe 

atunci, pe rafturile bibliotecii se găseau în jur de 30.000 de exemplare, pentru ca în prezent numărul lor să 
depășească 80.000 de exemplare. 

Biblioteca Municipală Hunedoara fiind bibliotecă publică, cu profil enciclopedic, este pusă în slujba 
comunității locale și permite accesul nelimitat și gratuit la colecții, baze de date și la alte surse proprii de 
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informare necesare educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalității utilizatorilor, 
fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă ori etnică; nu are 
personalitate juridică; este instituție non profit finanțată de la bugetul local. 
 

Structura Bibliotecii Municipale Hunedoara: 
 

• Serviciul Completarea, Evidența și Prelucrarea Colecțiilor – completează și constituie colecțiile 
de bază, colecțiile uzuale și speciale prin catalogare, clasificare și cotare și alcătuiesc instrumente de 
informare: catalogul alfabetic, sistematic. 

 
• Serviciul Relații cu Publicul – asigură: 

- activități de lectură la sală:  
o Sala de lectură 

- împrumut pentru lectura la domiciliu: 
o Sala de Beletristică; 
o Sala "Victor Isac"; 
o Sala de Știin ță și Tehnică; 
o Secția de împrumut pentru copii; 
o Filiala "Dacia". 

- evidența publicului cititor 
- evidența activităților specifice; 
- catalogul topografic al cărților. 

 
• Serviciul Biblionet (biblioteca are două servicii: primul creat este la sediul central, strada Brâncuși, 

Nr. 2, Bl. X2, iar cel de-al doilea la Filiala "Dacia", pe Aleea Câmpului, nr. 2, în incinta Grădiniței 
"Dumbrava Minunată". Programul "Biblionet"  este finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates). 
 

• Centrul de documentare, istorie și civilizație românească (transilvană cu predilecție) – înființat în 
anul 2016, asigură servicii de împrumut la sala de lectură. 

 
 

Acțiuni organizate în anul 2016 de către Biblioteca Municipală Hunedoara: 
 

• Ianuarie 
- 15 ianuarie – "Dor de Eminescu" – omagierea Luceafărului poeziei românești; 
- 22 ianuarie – "Hai să dăm mână cu mână" – acțiune organizată în cinstea UNIRII din 24 ianuarie 

1859; 
- 27 ianuarie – "În vizită la biblioteca Municipală Hunedoara" – elevii claselor a VIII-a A, B și C 

de la Colegiul "Matei Corvin", în așteptarea examenului de capacitate, pun întrebări, ascultă 
sugestii… 

- 28 ianuarie – "Program de educație financiară" – "Banii pe net" și "Bani IQ"; 
• Februarie 

- 5 februarie - "Inițierea proiectului "cARTileria" (sau artileria grea) – este reprezentată de toate 
cunoștințele pe care omul de deține; 

- 17 februarie – "Eu și biblioteca" – Acțiune organizată în cadrul Olimpiadelor Kaufland; 
- 18 februarie – "În vizită la bibliotecă" – importanța bibliotecilor în educația elevilor; 
- 18 februarie – "Adunarea generală a Comitetului Subfilialei de Cruce Roșie Hunedoara" 
- 20 februarie – lansare de carte – "Constantin Grecu – Viața așa cum este"; 
- 24 februarie – "Ion Creangă, mărțișorul literaturii române" – omagierea povestitorului; 
- 29 februarie – "Ziua internațională a bolilor rare"; 
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• Martie 
- 11 martie – lansare de carte – "Ruben Bucoiu – Ochiul în plus"; 
- 22 martie – "Sărbătoarea Francofoniei"; 
- 31 martie – "Primăvara începe la bibliotecă" – acțiune în cadrul proiectului "cARTileria"; 

• Aprilie 
- 12 aprilie – lansare de carte – "Isabela Hașa – A fi sau a nu fi... actor"; 
- 18 – 22 aprilie – "Săptămâna altfel – Școala altfel"; Scopul acestei zile este de a însufleți 

dragostea de carte și de a îndrepta atenția copiilor către cărți, deoarece cea mai mare parte a 
vocabularului o învățăm din acestea; 

- 21 aprilie – "Ziua veteranilor de război" – omagiu adus veteranilor; 
- 23 aprilie – "Ziua bibliotecarului"; 
- 25 aprilie – Ioan Evu – lansare de carte – "Lanterna cu licurici" și DVD; 

• Mai 
- 13 mai – "Călătorie prin labirintul cărților" – acțiune în cadrul proiectului "cARTileria"; 
- 20 – 23 mai – "Constantin Bursan, cavalerul nemuritor al credinței" 
- 26 mai – "Deschiderea Centrului de documentare – istorie și civilizație românească" – Proiect 

realizat la inițiativa domnului profesor Valentin Orga, directorul Bibliotecii Centrale Universitare 
"Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, hunedorean de proveniență;  

- 28 mai – concurs "Sanitarii pricepuți", faza locală; 
• Iunie 

- 1 iunie – "In Memoriam – Regimentul 15 Rachete Antiaeriene căpitan Ciurea Gheorghe" – la 
Biblioteca Municipală a avut loc dezvelirea memorialului de către reprezentanții Asociației 
Cadrelor Militare în Retragere și Rezervă "Cerna" Hunedoara; 

- 9 iunie – "Examen – Surori voluntare de Cruce Roșie"; 
- 16 – 22 iunie – "Apel umanitar 1" – ajutorarea victimelor inundațiilor din județul Hunedoara; 
- 22 iunie – "Cărți pentru prima vacanță mare"   
- 28 iunie – "Apel umanitar 2" – ajutorarea victimelor inundațiilor din județul Hunedoara; 

• Iulie 
- 23 iulie – "De vorbă cu scriitorii și cărțile lor" – acțiune organizată în cadrul Zilelor Hunedoarei; 

• August 
- 29 – 31 august – "Paulina Popa – poet, publicist, editor" – expoziție de carte cu prezentare; 
- 31 august – "Ziua Limbii Române"; 

• Septembrie 
- 1 – 5 septembrie – "Scriitoarea Raisa Boiangiu la 82 de ani" – expoziție de carte cu prezentare; 
- 9 – 12 septembrie – "Scriitorul Eugen Evu la 72 de ani" – expoziție de carte cu prezentare; 
- 12 septembrie – "Cum realizăm o copertă"; 
- 15 septembrie – "Marșul cărții" – ediția a VIII-a; 
- 15 septembrie – "Întâlnire cu veteranii de război"; 

• Octombrie 
- 1 – 2 octombrie – "Noaptea bibliotecilor" – ediția a V-a; 
- 19 – 21 octombrie – "Mihail Sadoveanu – prozator și publicist" – expoziție de carte cu prezentare; 
- 31 octombrie – "Salvează o viață! – donează sânge"; 

• Noiembrie 
- 2 noiembrie – lansare de carte – "Mihai Victor Afilom – Graffiti. Masca din oglindă. Cub rubik 

cu amintiri"; 
- 3 – 4 noiembrie – lansare de carte – "Lia Marinela Avram – Ce contează? Curajul de a-ți schimba 

viața"; 
- 10 noiembrie – lansare de carte – "Ion Podosu – Mozaic"; 
- 11 noiembrie – "În vizită la bibliotecă" – clasa a II-a C – CNI "Traian Lalescu"; 
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- 28 noiembrie – "Mândria de a fi român" – prima acțiune în cadrul proiectului "Jurnalismul – 
valorificare și promovare" – organizat la Școala Gimnazială Nr. 2; 

• Decembrie 
- 5 decembrie – "Sezonul Faptelor Bune" - fapte bune în luna cadourilor;  
- 7 decembrie – "Mândria de a fi român" – a doua acțiune în cadrul proiectului "Jurnalismul – 

valorificare și promovare" – organizat la Școala Gimnazială Nr. 5; 
- 8 decembrie – "Mândria de a fi român" – a treia acțiune în cadrul proiectului "Jurnalismul – 

valorificare și promovare" – organizat la Hotel Maier; 
- 9 decembrie – "Scrisoare către Moș Crăciun" – acțiune în cadrul proiectului "Emoții în culorile 

Crăciunului"; 
- 12 – 13 decembrie – "Noutăți în bibliotecă" – expoziție de carte; 
- 21 decembrie – "Poveste de Crăciun" – obiceiuri de iarnă, concurs cu premii; 
- 21 decembrie – "Din nou la bibliotecă"; 
- 22 decembrie – "Colinde, colinde..."; 
- 23 – 28 decembrie – "Cadouri de Crăciun pentru familiile nevoiașe".   

 
În anul 2016, Biblioteca Municipală Hunedoara a oferit utilizatorilor săi, prin fondul de documente 

cu caracter enciclopedic, noutăți editoriale, a organizat numeroase acțiuni, expoziții și lansări de carte, 
întâlniri cu scriitorii, mese rotunde, ore educative, concursuri, dezbateri, a redactat materiale de informare și 
prezentare utilizând resursele umane și materiale de care a dispus, a încheiat o serie de parteneriate cu școlile 
și grădinițele din municipiu, Cenaclul Literar și de Jurnalism "Victor Isac" din cadrul CARP "Speranța" 
Hunedoara, Biblioteca Județeană "Ovid Densusianu" Deva, Centrul Educativ "Copii și tineri pentru 
comunitatea Europeană", Subfiliala de Cruce Roșie Hunedoara.  

Și în anul 2016, Biblioteca Municipală Hunedoara a primit premiul ca fiind "Cea mai bună bibliotecă 
municipală" din județul Hunedoara. 

În acest mod biblioteca a asigurat pentru comunitatea locală sprijinul informațional – fundament 
pentru toate persoanele care studiază, citesc, se informează sau petrec timpul liber la bibliotecă. 

 
Evenimente culturale tradiționale 
În Municipiul Hunedoara, viața culturală este marcată și de o serie de evenimente culturale 

tradiționale anuale. Dintre acestea, cele mai reprezentative evenimente ale anului 2016 au fost următoarele: 
 

Ianuarie 2016 
- 21 ian. Comemorare Maria Cioncan 
- 24 ian. Hora Unirii – Casa de Cultură 
Februarie 2016 
- 02 feb. Comemorare Michael Klein 
- 14 feb. Cuplul Anului 
- 24 feb. Dragobete 
Martie 2016 
- 25 mart.  Ora Pământului – Casa de Cultură 
Aprilie 2016 
- 04.-15 apr. "Atelierul Iepurașului" 
- 9 apr.  – Crucea de flori 
Mai 2016 
- 14-15 mai – Târgul European al Castelelor 
- 21 mai – Noaptea Muzeelor – Castelul Corvinilor 
- 21. mai – Comemorare Constantin Bursan 
Iunie 2016 
- 01 iun. – Ziua Copilului – Parcul Tineretului 
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- 06 iun. – Ziua Eroilor 
Iulie 2016 
- 12-17 iul. – Opera Nights  
- 22-24 iul.  – Zilele Hunedoarei 
August 2016 
- 26-28 aug. – Carnavalul Medieval 
Septembrie 2016 
- 11 sept.  – Serbările Naționale Țebea 
Octombrie 2016 
- 01 oct. – Ziua internațională a persoanelor vârstnice – "Nunta de Aur" 
Noiembrie 2016 
- 10-13 nov. – Campionatul Național de Înot 
Decembrie 2016 
- 01 dec. – Ziua Națională a României 
- 22 dec.  – depunere coroane 
- 12-20 dec. – Colinde în Orășelul lui Moș Crăciun 
- 05-16 dec. - Atelierul lui Moș Crăciun 
- 31.12. – Revelion 
 
 
            4.4. Orașe înfrățite 

Municipiul Hunedoara este înfrățit cu 6 orașe.  
Mai jos, puteți citi o scurtă descriere a fiecăruia dintre acestea. 
 
Argenteuil – Franța 
Un oraș aflat în apropiere de Paris, plin de istorie și simboluri. Este cunoscut și ca "Orașul 

impresioniștilor", artiști ca: Monet, Renoir si Degas au pictat orașul în lucrările lor. Argenteuil este traversat 
de Sena, râul devenind unul dintre simbolurile orașului, pe lângă culturile de sparanghel și vi ța de vie. 
             Orașul are o populație de 101.300 locuitori și o suprafață de 17,22 km2. 
             Hunedoara este înfrățită cu Argenteuil din anul 1973. 
             Primarul orașului este Georges Mothron. 
 

Zenica – Bosnia și Herzegovina 
Situat chiar în inima Bosniei, Zenica este unul dintre cele mai frumoase orașe din Bosnia si 

Herzegovina, cu râul Bosnia traversând chiar centrul orașului. Zenica este un important centru cultural, 
economic si administrativ. Suprafața orașului este de of 499,7 km2, cu o populație de 145.000 de locuitori. 

Hunedoara este înfrățită cu Zenica din anul 1974. 
Primarul orașului este Fuad Kasumovic. 
 
Szombathely – Ungaria 
Este cunoscut sub numele de "Regina Vestului", în primul rând, pentru monumentele arhitecturale 

deosebite din acest oraș. De asemenea, este și un important centru comercial. Se află la o distanță de 190 km 
vest de Budapesta. Distanța de la Szombathely la granița cu Austria este de 12 km, iar între Budapesta și 
Viena sunt 250 km. Orașul are o suprafață de  97.52 km2  și o populație de 90.000 de locuitori. 

Hunedoara este înfrățită cu Szombathely din anul 1990. 
Primarul orașului este Puskas Tivadar. 
 
Derince – Turcia 
Este port la Marea Marmara, orașul fiind situat la 100 km est de Istanbul. Distanța de la Constanța la 

Derince se parcurge în 23 de ore. Orașul are o populație de 102.000 de locuitori. 
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Hunedoara este înfrățită cu Derince din anul 2000. 
Primarul orașului este Ali Haydar Bulut. 
 
Kaihua, Provincia Zhejiang – Republica Populară Chineză 
Orașul Kaihua, din provincia Zhejiang, se află pe coasta de est a Chinei, la cca. 400 de km de 

Shanghai. Kaihua administrează o populație de aproape 350.000 de cetățeni, care locuiesc în cele nouă orașe 
și nouă comune, din care este formată administrația Kaihua. 

Kaihua dispune de un Parc Industrial care se întinde pe 650 de ha, urmând a se extinde până la 1.000 
de ha. Aici își au sediul peste 120 de întreprinderi de profile diferite: de la industria farmaceutică, mecanică, 
metalurgie, până la producția de desene animate. 

Hunedoara este înfrățită cu orașul Kaihua din anul 2014. 
Primarul orașului este Tong Weixin. 
 

 Parga – Republica Elenă 
Parga este un oraș situat în Prefectura Preveza, în partea de nord-vest a Greciei. Parga se află pe 

coasta Mării Ionice între orașele Preveza și Igoumenitsa. Este un oraș-stațiune cunoscut pentru frumusețea 
sa pitorească. În prezent populația este de 11.866 de locuitori. 

Hunedoara este înfrățită cu orașul Parga din anul 2016. 
Primarul orașului este Antonios Nastas. 
 

 
4.5 Direcția de Asistență Socială 

 Direcția de Asistență Socială este un serviciu public fără personalitate juridică, aflat în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. 

 
 

A.  MISIUNEA DIREC ȚIEI 
 Transpunerea în practică a Strategiei Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în domeniul 
asistenței sociale. 
 

B.  STRUCTURA DE PERSONAL 
 Structura de personal a direcției corespunde Organigramei Direcției de Asistență Socială care 
cuprinde următoarele servicii și compartimente: 
− Serviciul prestatii sociale, venit minim garantat, alocații, ajutoare de urgență, consiliere adopții; 
− Serviciul protecția adultului; 
− Compartiment protecția și promovarea drepturilor copilului, consultanță comunitară și mediere 
socială; 
− Compartimentul de asistență medicală comunitară; 
− Compartiment strategii, politici sociale, acreditare, gestionarea serviciilor sociale; 
− Centrul de zi "Lumina și Speranță". 
 
 

C.  SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FURNIZATE  
 Direcția de Asistență Socială furnizează servicii sociale cu caracter primar și servicii sociale 
specializate.  
 

a) SERVICIILE CU CARACTER PRIMAR  
  
Principalele activități desfășurate în anul 2016 pentru furnizarea serviciilor sociale cu caracter primar:  
- informarea cetățenilor referitor la problemele privind acordarea ajutorului social, a dreptului de masă la 
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Cantina Socială, a indemnizației de handicap, a alocației, a ajutorului de încălzire locuinței cu gaze 
naturale/energie electrică/ lemne; 
- preluarea cererilor și a documentației însoțitoare pentru obținerea facilităților mai sus menționate; 
- efectuarea anchetelor sociale pentru stabilirea dreptului la ajutor social, a dreptului de masă  la Cantina 
Socială, la indemnizația de handicap, la alocație pentru susținerea familiei,la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței; 
- efectuarea anchetelor de reevaluare pentru toate categoriile menționate anterior; 
- actualizarea lunară a situației tuturor beneficiarilor aflați în evidența noastră acolo unde au intervenit 
modificări privind situația familială și socio-economică; 
- eliberarea de adeverințe pentru beneficiarii de ajutor social și de indemnizație de  handicap; 
- întocmirea rapoartelor statistice solicitate de instituțiile abilitate; 
- îndrumarea cetățenilor spre instituțiile competente  pentru rezolvarea problemelor acestora cum ar fi 
protecția copilului și forțele de muncă; 
- pentru a veni în sprijinul beneficiarilor noștri, prin oferirea de soluții pentru a depăși situația de nevoie 
socială în care se găseau, am colaborat cu instituții guvernamentale sau neguvernamentale care oferă servicii 
sociale, precum și cu alți actori sociali din comunitate. 
Serviciile cu caracter primar se desfășoară prin compartimentele și birourile direcției și  cuprind  
următoarele beneficii sociale:  
 

              1. VENITUL MINIM GARANTAT  
 

 Acordarea ajutorului social se face în baza Legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, 
cu scopul asigurării nivelului de trai minimal. Plata ajutorului social se efectuează de către Agenția 
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. În cursul anului 2016 se aflau în plată un număr mediu de 279 
dosare de acordare a venitului minim garantat, pentru care s-au plătit în medie lunar 65.960 iar suma totală 
pentru întreg anul a fost de  791.520  lei.  
 De asemenea, în perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016, pentru un număr de 65 de 
familii beneficiare de ajutor social  s-a acordat și ajutor bănesc pentru  încălzirea locuințelor cu lemne, ajutor 
ce se ridică la valoarea de 17.806 lei. 

 În perioada noiembrie – decembrie 2016 un număr de 58 de familii au beneficiat de acest ajutor de 
încălzire în valoare totală de 16.588 lei. 

 Menționăm că ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru beneficiarii ajutorului social se 
realizează din fondurile de la bugetul local. 
   

                  2. ALOCAȚII ȘI ALTE DREPTURI PRIVIND SUS ȚINEREA  
                       FAMILIEI ÎN VEDEREA CREȘTERII COPILULUI  

 
 Alocația pentru susținerea familiei 
 Alocația de susținere familială se acordă în baza Legii 277/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă 
de până la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat, prin Agenția județeană pentru plăți 
și inspecție socială. 
  În cursul anului 2016 au beneficiat de alocație pentru susținerea familiei un număr mediu lunar de 
336 de titulari. 
 
 Alocații de stat, îndemnizații  
 În cursul anului 2016 au fost înregistrate un număr mediu lunar de 18 cereri pentru alocația de stat, 
15 cereri pentru îndemnizații pentru creșterea și îngrijirea copilului și 6 cereri  pentru stimulente.   
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     3. CANTINA SOCIALĂ ȘI AJUTOARE DE ÎNMORMÂNTARE  
 

 În anul 2016, au fost aprobate, conform Legii nr. 208/1997 și HCL nr. 57/2009, modificată și 
completată cu HCL nr. 66/2010, un număr total de 2.059 de porții de hrană acordate prin Cantina de Ajutor 
Social, din care 1.112 de porții de hrană preparată, 947 de porții de hrană rece, 33 porții de hrană rece cu 
contribuția proprie de 30% și 11 porții de hrană preparată cu contribuția proprie de 30%.  
 De asemenea au fost aprobate 10 ajutoare de înmormântare în valoare de 2.390 lei, conform Legii 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare conform HCL nr. 
40/2007 și HCL 185/2009.  
 
 

     4. BIROUL PERSOANE CU DIZABILIT ĂȚI,  ASISTENȚI PERSONALI  
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rolul instituției noastre este 
de a monitoriza atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali a persoanelor cu handicap grav, în 
vederea ameliorării situației acestora, astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care 
situația lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale ale lor.  

Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent personal. 
Asistentul personal este persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu 
handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap grav sau planului individual de 
servicii al persoanei adulte cu handicap grav, elaborat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, respectiv Comisia pentru Protecția Copilului din subordinea Consiliului Județean Hunedoara.  
           În cursul anului 2016, un număr mediu de 632 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile 
prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în urma încadrării în gradul grav de handicap pe baza 
certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru 
Protecția Copilului din subordinea Consiliului Județean Hunedoara, după cum urmează: 

- un număr mediu lunar de 399 persoane adulte și 32 copii cu handicap grav au optat pentru acordarea 
indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav; 

- un număr mediu lunar de 154 persoane adulte și 47 copii cu handicap grav au optat pentru asistent 
personal.  

 Menționăm că în anul 2016 s-au efectuat un număr de 2.370 de anchete sociale pentru încadrare, 
reîncadrare într-un grad de handicap și de revizuire a dosarelor persoanelor încadrate în gradul grav de 
handicap beneficiare de indemnizație lunară sau asistent personal, anchete sociale pentru persoanele cu 
handicap internate în centre de îngrijire și asistență specializată în vederea menținerii/reintegrării acestora in 
centre/ familie. 
 

5. PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPIILOR,  CONSULTAN ȚĂ 
COMUNITAR Ă ȘI MEDIERE SOCIAL Ă 

 În cadrul Direcției de Asistență Socială există Compartimentul pentru protecția și promovarea 
drepturilor copilului care funcționează în baza Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului republicată cu modificările și completările ulterioare. Pe parcursul anului 2016 au fost  propuse 
diverse măsuri de protecție: plasament familial pentru 29 de copii, instituționalizarea sau asigurarea unui 
asistent maternal pentru 60 de  copii de pe raza municipiului Hunedoara, reintegrarea în familiile naturale a 
60 de  minori care au beneficiat de măsură de protecție.  
 Măsurile de protecție specială, instituite pentru copiii aflați în diverse situații de risc, sunt 
monitorizate periodic prin întocmirea unor rapoarte de monitorizare la domiciliul acestora  
 S-a menținut legătura cu instituțiile de învățământ în vederea prevenirii abandonului școlar, 
reintegrarea școlară a minorilor și monitorizarea situației școlare a acestora.  
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 Au fost efectuate un număr de 90 de anchete sociale privind acordarea sprijinului financiar prin 
Programul Național "Bani de liceu". 
 Conform H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și 
îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, s-au 
efectuat 320 de fișe de risc și de observație  pentru copiii care au părinții plecați în străinătate. 
 Cheltuielile necesare privind protecția și promovarea drepturilor copilului sunt alocate din fonduri de 
la Bugetul de stat. 
 

6. AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIRE  
 

 Conform OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu 
modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă din fonduri de la 
Bugetul de stat, familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse. 
 Numărul de beneficiari pentru perioada noiembrie 2015 – martie 2016 a fost de 1.293 și anume: 
1.225 de familii și persoane singure au beneficiat de ajutor de încălzire a locuinței cu gaze naturale, 56 de 
familii și persoane singure au beneficiat de ajutor de încălzire a locuinței cu energie electrică, 12 familii și 
persoane singure au beneficiat de ajutor de încălzire a locuinței cu lemne.  
 În perioada noiembrie – decembrie 2016 au beneficiat de ajutorul de încălzire a locuinței un număr 
de 905 familii și persoane singure și anume: 850  familii și persoane singure au beneficiat de  ajutor pentru 
încălzirea locuinței cu gaze naturale, 48 de familii și persoane singure au beneficiat de ajutor pentru 
încălzirea locuinței cu energie electrică și 7 familii și persoane singure au beneficiat de ajutor pentru 
încălzirea locuinței cu lemne. 
 
 

                  7. STIMULENTE EDUCAȚIONALE PENTRU PRE ȘCOLARI  
 
 Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate vine în sprijinul preșcolarilor ce aparțin unor familii cu venituri reduse prin asigurarea 
unor tichete sociale cu scopul încurajării frecvenței regulate a copilului la grădiniță. 
 Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziționarea 
produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor. 
 Finanțarea acordării stimulentului educațional se face din bugetul de stat. În perioada martie 2016 – 
iunie 2016 pentru preșcolarii din municipiul Hunedoara, care frecventează regulat grădinița au fost acordate 
un număr total de 182 de tichete sociale, iar în perioada septembrie 2016 – decembrie 2016, un număr de 
304 tichete sociale. Pentru fiecare preșcolar se acordă lunar, în condițiile prezentei legi, un  tichet social în 
valoare de 50 lei. 
 

8. AJUTOARE ALIMENTARE – POAD  
 
 Prin Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor 
defavorizate (POAD) se acordă celor mai defavorizate categorii sociale ajutoare alimentare din fonduri 
europene. Beneficiarii acestui program sunt persoane care au: ajutorul social și / sau de alocația pentru 
susținerea familiei, pensionarii cu o pensie mai mică de 450 lei, persoanele cu handicap grav sau accentuat 
precum și șomerii indemnizați sau neindemnizați. 
 În anul 2016 au beneficiat de acest ajutor 6.803 persoane.  
 

b) SERVICIILE SPECIALIZATE   
 

 Acest tip de servicii se asigură prin cele 3 centre existente în cadrul Direcției de Asistență Socială:  
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 1. Centrul de zi "Lumină și Speranță" 
 Centrul de zi își desfășoară activitatea în baza H.C.L. nr.41/2000 și oferă servicii pentru protecția 
copiilor proveniți din medii sociale marginalizate sau defavorizate, cu vârste cuprinse între 6-16 ani. 
Misiunea centrului de zi este de a preveni abandonul  și instituționalizarea copiilor, identificarea nevoilor de 
bază prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire și educare, recreere, socializare, consiliere, 
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru 
părinți sau reprezentanții legali și pentru alte persoane care au în îngrijire copii, ajutându-i să treacă peste 
obstacolele care îi împiedică să devină adulți responsabili și integri. 
 Serviciile sociale oferite de personalul centrului presupun activități de: educare nonformală și 
informală, dezvoltare de capacități, activități recreative și de socializare, servicii medicale, servicii de 
consiliere socială, servicii de menținere a capacității de funcționare a organismului prin asigurarea 
necesarului de hrană zilnică, îmbrăcăminte și încălțăminte.  
 Activit ăți educative 
 Majoritatea copiilor care frecventează centrul au carențe afective, complexe de inferioritate, nu au 
cunoștințele minime necesare, au serioase lipsuri informaționale  și din această cauză  decurg aproape toate 
dificultățile pe care le întâmpină ei. Eforturile echipei se îndreaptă tocmai spre acoperirea acestui gol, atât 
cât este posibil. 
 În decursul anului 2016, un număr mediu de 23 copii / lună au beneficiat de ajutor în efectuarea 
temelor școlare.   
 Cu diferite ocazii, Centrul de zi "Lumină și Speranță" a organizat serbări cu participarea copiilor din 
centru și a părinților lor precum și a altor invitați din comunitatea locală, astfel: cu ocazia zilei de 8 Martie, 
cu ocazia Sărbătorilor de  Paști, de ziua copilului – 1 Iunie și Crăciun.  
 Activit ăți de consiliere și sprijin  
 Un număr de 8 copii au beneficiat de consiliere pentru reducerea numărului de absențe școlare, iar un 
număr de 4 copii au primit asistență pentru promovarea anului școlar. 
 Familiile celor 24 de copii au fost îndrumate în accesarea drepturilor și serviciilor sociale pentru 
depășirea stării de dificultate prin depunerea dosarelor îm vederea obținerii ajutorului social, alocației pentru 
susținerea familiei precum și a ajutorului pentru încălzirea locuinței. 
 Servicii medicale 

Toți copiii beneficiază de asistență medicală primară urmărindu-se starea de sănătate și 
monitorizându-se dezvoltarea lor fizică în condiții normale potrivit vârstei copilului.  

Un număr de cinci copii au fost însoțiți la medicii de specialitate pentru consultații în vederea 
rezolvării problemelor de sănătate. Echipa centrului a ținut permanent contact cu medicii de familie ai 
copiilor.  
 Activit ăți de preparare și asigurarea hranei 

Meniurile cuprind o alimentație diversificată și echilibrată în conformitate cu preferințele și nevoile 
biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare cu privire la 
necesarul de calorii și elemente nutritive, astfel s-a asigurat masa de prânz ( felul I, felul II și desert ) pentru 
un număr mediu de 24 de copii /lună realizându-se în decursul anului 2015 un număr de 5.280 de porții în 
valoare totală de 26.670 lei. 

Centrul de zi "Lumină și Speranță" contribuie, prin serviciile oferite, la realizarea unui climat social 
stabil la nivelul comunității municipiului Hunedoara. De asemenea, prin activitățile desfășurate, se asigură 
prevenirea abandonului școlar și familial, a instituționalizării copiilor, contribuind astfel la consolidarea 
relațiilor de familie, la prevenirea separării copiilor de familiile lor oferindu-le astfel copiilor și familiilor 
beneficiare șansa unei vieți mai bune. 

  
 2.Adăpostul de Urgență pe Timp de Noapte 
 În anul 2016 au beneficiat de serviciile adăpostului o medie lunară de 16 persoane.  
Servicii oferite:    
                           - un pat cu lenjerie curată 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2016  58 

 

 

                           - haine pentru dormit  
                           - haine și încălțăminte pentru zi  
                           - produse pentru igiena corporală (săpun, șampon, șlapi, prosoape)  
                           - soluții și șampoane de deparazitare, medicamente și ajutor în caz de urgență  
Activități desfășurate: 
                           - investigare socială  
                           - efectuarea demersurilor necesare la diferite instituții (Poliție – pentru obținerea actelor de 
identitate, Spital pentru stabilirea stării de sănătate, D.A.S. – pentru obținerea ajutorului social, Forțele de 
muncă – pentru întocmire dosar)   
                           - asigurarea materialelor de deparazitare, igienă personală și sanitară  
                           - prepararea hranei  
                           - asigurarea hainelor curate                                         
                           - consilierea fiecărui asistat în funcție de nevoile fiecăruia 
                           - întocmirea actelor pentru intrarea în adăpost (anchetă socială, plan de intervenție, cererea 
de intrare, declarația pe propria răspundere, fișa de evaluare a cazului, contract de furnizare a serviciilor 
sociale). 
     Existența Adăpostului de Urgență pe Timp de Noapte urmărește reintegrarea în societate a asistaților, 
reducerea infracționalității, a atacurilor asupra persoanelor în timpul nopții și salvarea persoanelor de la 
îngheț în perioada anotimpului rece. 
 
 3. Serviciul de îngrijire și asistență la domiciliu 
 Pe parcursul anului 2016, în cadrul Serviciului de Îngrijire și Asistență la Domiciliu au beneficiat de 
serviciile noastre un număr de aproximativ 22 persoane / lună, cu vârste cuprinse între 65 și 95 ani. 
 Servicii oferite 
 - Serviciile sociale la domiciliu ce constau în: igienă corporală, îmbrăcat/dezbrăcat, alimentație, 
mobilizare, deplasare interior/exterior, prepararea hranei, activități de menaj, efectuarea cumpărăturilor și 
plata unor obligații și taxe. 
 - Serviciile medicale, respectiv monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatura, respirația, puls, 
TA). 
 

C) COMPARTIMENTUL DE ASISTEN ȚĂ MEDICAL Ă COMUNITAR Ă 
 Compartimentul de asistență medicală comunitară cuprinde cabinetele medicale școlare de medicină 
generală și cele stomatologice de pe raza municipiului Hunedoara.  Acestea asigură servicii medicale pentru 
aproximativ 11.400 preșcolari, elevi și studenți din cele 39 de unități de învățământ, respectiv 17 grădinițe, 
15 școli generale, 5 licee, o școală postliceală și o unitate de învățământ superior.   
 Personalul medical este format din  8 medici și 26 de asistente a căror activitate este reglementată 
prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 653/2001 și prin Ordinul comun al Ministerului  Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății nr. 5298/1668/2011.  
 1. Cabinetele școlare de medicină dentară  
 În cadrul cabinetelor școlare de medicină dentară au fost efectuate tratamentele de urgență și 
tratamentele cariilor dentare ample și complicate elevilor programați în urma controalelor făcute de medici 
și asistente în clase. De asemenea, au beneficiat de tratamente stomatologice toți elevii care au venit la 
cabinetele școlare.   
 În unele cabinete dentare s-a acordat și primul ajutor elevilor cu leziuni minore provocate de loviri și 
căzături în școli. 
 
 2. Cabinete medicale școlare de medicină generală 
 Pe parcursul anului 2016, la cabinetele medicale școlare au fost efectuate următoarele activități: 
 - triajul epidemiologic al tuturor preșcolarilor și elevilor după perioada vacanțelor 
 - examene medicale de bilanț al stării de sănătate la grupele de preșcolari și la elevii din clasele a I-a, 
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a IV-a, a VIII-a, a XII-a și anul III SAM precum și la studenții din anul II de studiu 
 - măsurători somatometrice și aprecieri somatoscopice la preșcolari și la elevii din școlile generale și 
licee. 
 
 3. Asistenții medicali comunitari și mediatorul sanitar 
 Compartimentul de asistență medicală comunitară are în componență trei asistenți medicali 
comunitari și un mediator sanitar a căror activitate se desfășoară pe raza municipiului Hunedoara, în cadrul 
comunităților cu risc ridicat de îmbolnăvire sau de transmitere a bolilor. Aceștia au monitorizat: 
 Pe parcursul anului 2016 au beneficiat de asistență medicală comunitară un număr de 602 familii -   
1.263 de persoane, dintre care: copii – 569, adulți – 694. Anchetele efectuate familiilor au avut în vedere 
evaluarea stării de sănătate a populației, pentru depistarea cazurilor de îmbolnăviri cronice (cazuri de 
hipertensivi, diabet zaharat, afecțiuni cardiace, cazuri de handicap etc.) mai ales în rândul vârstnicilor, 
măsurarea tensiunii arteriale, explicarea modului de administrare a medicamentelor prescrise de medic, 
depistarea gravidelor și consilierea lor cu privire la o sarcină sănătoasă, igiena corporală, alimentație, 
depistarea nou-născuților a sugarilor și a copiilor mici. 
 De asemenea, au fost consiliate tinerele mame cu privire la alăptarea exclusivă la sân, le-a fost 
explicată eficiența alăptării la sân și igiena lor înainte și după fiecare alăptare, alimentația mamei pe 
perioada alăptării, igiena corporală a nou-născutului și sugarului. 
 În această perioadă au fost depistate persoane fără venituri, fără medic de familie și suferind de 
diferite afecțiuni. Aceste persoane au fost înscrise pe lista unui medic de familie și au fost ajutate la 
întocmirea dosarului pentru obținerea ajutorului social, a unei mese calde la cantină socială sau a unei 
indemnizații de handicap. Au fost depistate cazuri de boli infecțioase (T.B.C., bronșită astmatiformă) pentru 
care s-a luat legătura cu medicii specialiști în vederea consultării pacienților și după caz, internarea lor în 
Secția de Boli Infecțioase pentru investigații și tratament. 
 
 
 

Centrul Social Multifuncțional pentru persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara este situat pe 
str. Rotarilor, nr. 70. 

Centrul pentru Persoane Vârstnice este o instituție care a asigurat în anul 2016 – în regim rezidențial 
– asistența socială a persoanelor vârstnice, în conformitate cu dispozițiile normelor legale în vigoare: cazare, 
hrană, îngrijire medicală, activități de petrecere a timpului liber. Pot beneficia de serviciile sociale oferite 
prin Centrul pentru Persoane Vârstnice, persoanele vârstnice care se află în una din următoarele situații: 
• Nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta. 
• Nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii. 
• Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. 
Categoria de persoane beneficiare: 
 Capacitatea Centrului pentru Persoane Vârstnice este de 55 de locuri. În prezent, în centru sunt 
instituționalizate 53 de persoane vârstnice: 21 de bărbați și 32 de femei. 
 
SERVICIILE OFERITE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
Seviciile oferite prin Centrul pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara sunt: 
1. servicii sociale care constau în: 
• asigurarea unor condiții corespunzătoare de cazare; 
• asigurarea hranei zilnice: 3 mese principale/zi și 2 deserturi 
consiliere socială: 
• modalități de prevenire a marginalizării sociale și de reintegrare socială în raport cu capacitatea psiho- 
afectivă a fiecărui beneficiar; 
2. servicii socio-medicale: 
• ajutor pentru menținerea și/sau readaptarea capacităților fizice și intelectuale; 
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• ajutor pentru realizarea igienei corporale; 
3. servicii medicale: 
• educație medicală; 
• consultații medicale în cadrul căminului; 
• monitorizarea stării de sănătate; 
• administrarea tratamentului; 
• programarea la cabinete de specialitate; 
4. servicii de consiliere psihologică 
• îmbunătățirea tonusului psiho-afectiv 
• ajutor în îmbunătățirea relațiilor intra-familiare 
5. servicii de consiliere juridică 
• informarea cu privire la drepturile pe care le au persoanele vârstnice și modalitățile de a obține aceste 
drepturi 
6. servicii de terapie ocupațională 
• pictură 
• împletit 
• confecționare de felicitări, mărțișoare etc. 
• terapie prin muzică 
Aceste servicii sunt menite să-i facă pe vârstnici să se simtă utili, integrați într-o colectivitate de egali, să-și 
recapete încrederea în forțele proprii, să-și schimbe optica de a privi batrânețea. 
7. activități de socializare și petrecere a timpului liber 
• organizarea de excursii la mănăstiri 
• vizite în diferite locații din oraș 
• ieșiri în natură 
• organizarea zilelor de naștere 
• organizarea de serbări cu diverse ocazii (Ziua Internațională Persoanelor Vârstnice). 
• întreținere intelectuală asigurată prin: accesul la bibliotecă, jocuri de societate (șah, rummy, table), 
vizionarea programelor T.V., radio, accesul la presă 
• acțiuni gospodărești 
• acțiuni de socializare 
• relația cu exteriorul: 
• activități culturale și literare – spectacole cultural – artistice – poezii și cântece, cu sprijinul elevilor de la 
liceele și școlile generale din Hunedoara și Deva, grădinițele și centrele de zi din oraș 
• întâlniri între beneficiarii Centrului pentru Persoane Vârstnice și membrii ai Clubului Pensionarilor din 
oraș 
 
 Având în vedere mutarea căminului de pe strada Castelului nr.1, precum și condițiile care trebuiau 
îndeplinite, pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, s-a desfășurat o activitate prelungită pentru întreg 
personalul. 
 Pe lângă îngrijirea persoanelor vârstnice din cămin, în număr de 30, a fost necesar să efectuăm și 
lucrări care nu erau prevăzute, astfel că întreg personalul centrului a lucrat suplimentar cât a fost necesar, 
pentru a ne putea desfășura activitatea socială pentru 55 de beneficiari în noua locație. A fost nevoie de 
multă muncă și efort din partea tuturor membrilor echipei de lucru. 
 Problemele interne au fost analizate și soluționate prompt la timpul potrivit, astfel că au fost evitate 
consecințele negative ce ar fi apărut. Desigur că au fost, sunt și vor fi probleme, situații greu de depășit, dar, 
acestea se tratează cu multă înțelegere, discernământ și menținerea unității. 
 
       Unitatea de Asistență Medico – Socială "Părintele Arsenie Boca" Hunedoara, instituție publică de 
interes local, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Hunedoara, asigură la nivel local 
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aplicarea politicilor și strategiilor de asistență medico-socială, prin acordarea de servicii medicale, sociale și 
de îngrijire, persoanelor cu nevoi medico-sociale din municipiul Hunedoara. 
           În anul 2016 au beneficiat de serviciile unității un număr de 104 persoane, în special persoane 
vârstnice, cu afecțiuni cronice dintre cele mai diverse, care din motive de natură economică, fizică, psihică 
sau socială nu au avut posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și 
competențe pentru integrare socială, unitatea funcționând la jumătate din capacitate, respectiv 60 de paturi. 
 Serviciile unității au fost asigurate de o echipă complexă, alcătuită în medie din 40 de profesioniști: 
director, contabil, consilier juridic, medici, asistenți sociali, psihologi, asistenți medicali, maseur, infirmiere, 
îngrijitoare, care cu profesionalism și dăruire au îngrijit de existența și sănătatea celor aflați în suferință. 
 
Principalele obiective propuse și realizate în anul 2016 au fost: 

• Realizare lucrări de reabilitare  a întregii clădiri anexe (bucătărie, spălătorie, centrală termică), 
turnare șapă autonivelantă ignifugă pod clădire anexă, respectiv  ignifugare conform 
directivelor din Normativul P118 / 1999 ( tab. 2.1.9. și art. 2.3.48 ).  
Execuție lucrări instalație electrică și realizare branșament la tensiune de 380 V.  
Execuție pinteni mașini de spălat, confecție profile aluminiu și placare pereți despărțitori,  

execuție spaleți uși.  
Execuție instalație sanitară, alimentare și evacuareape pentru mașinile de spălat. 

• Dotarea bucătăriei și spălătoriei. 
Punerea în funcțiune a echipamentelor profesionale la spălătorie (mașini de spălat, uscătoare și 
calandru). 

              *    Branșament și racordare la rețeaua de gaze naturale. Instalare mașini de gătit, hote, 
                    frigidere și congelatoare. 

• Dotarea unității cu: mobilier pentru cabinete medici și aparate de urgență cabinete asistenți 
medicali, dispensere prosoape de hârtie pentru modulele ce urmează a se da în folosință, pentru 
bucătărie și spălătorie, seif electronic, aparat de sigilat pungi sterilizare, tărgi transfer, sistem de 
monitorizare, supraveghere și înregistrare video, vase pentru bucătărie, aparate cu ultrasunete 
contra păsărilor, butelie pentru oxigen medical și instrumentar medical ( foarfece și pense ). 

• Reactualizarea Dali – Scară metalică exterioară. Obținerea unor produse laminate necesare 
construirii scării metalice din sponsorizare ( S.C. Arcelormittal Hunedoara S.A. ). 

• Continuarea lucrărilor de construirea  Paraclisului cu hramul "Sfântul Luca – Doctorul fără de 
arginți" din incinta unității ( sponsorizări ). 

• Îmbunătățirea continua a serviciilor medicale, sociale și de îngrijire prin: 
- participarea personalului angajat la: - cursuri de educare și formare continuă, conferințe 
și simpozioane cu teme specifice domeniului nostru de activitate; 
 - cursul de Prim Ajutor și Îngrijiri Paleative organizat în cadrul unității. 
- Participarea personalului la diverse prezentări de produse ce au legătură cu specificul 

nostru  de activitate ( materialele de incontinență, dispozitive medicale ). 
* Reintegrare și reinserție socială: 
- în familie= 1 persoană 
                          - Azil Bătrâni" Asociația Samaritenii Orăștieni " = 1 persoană 

• Asigurarea și menținerea cu acuratețe a bazei de date a unității prin achiziționarea și instalarea 
unui sistem backup tip NAS. 

* Organizarea diferitelor activități socio – culturale pentru beneficiari:  spectacole oferite de  
copii cu diverse ocazii ( 1 și 8 Martie, Sfintele Sărbători Pascale, 1 Iunie, Crăciun ),  
programe artistice de muzică populară și poezie cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaționale a  
Persoanelor Vârstnice și a zilelor aniversare ale beneficiarilor în fiecare lună. 

• Desfășurarea în continuare a unei activități susținute, care să se integreze eforturilor 
Celorlalte instituții și autorității locale, pe linia evoluției continue a Municipiului Hunedoara  
în plan socio – economic.  



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2016  62 

 

 

• Menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu diferite instituții publice și asociații având 
în vedere creșterea calității vieții beneficiarilor. 
Fondurile necesare desfășurării activității în anul 2016 au fost asigurate după cum  urmează: 
       VENITURI :    
     - Venituri proprii încasate:                                               622.358 lei 
     - Venituri proprii constatate:                                           677.950  lei 

                 - Venituri subvenții Ministerul Sănătății prin D.S.P.:   796.600  lei 
                 -Venituri subvenții B.L.:                               1.025.559,23 lei                            
                 - Venituri donații si sponsorizări:                            5.649,40  lei   
    - natura:                         26.061  lei 
TOTAL   VENITURI  CONSTATATE:     2.531.819,63 lei 
TOTAL VENITURI  ÎNCASATE:                        2.450.166,63 lei 
CHELTUIELI:  

• Cheltuieli de personal:                                            1.368.486  lei 
         - din care: - personal medical: D.S.P.:               596.173 lei 
                         - personal nemedical: B.L.:               772.313 lei  

• Cheltuieli cu bunuri și servicii:                               831.480,63 lei 
 -din care:                       - D.S.P:      200.427 lei 

               -  U.A.M.S.    622.358 lei 
               -  B.L.                                               3.046,23 lei 
               - donații și sponsorizări:                 5.649,40 lei           

 
• Cheltuieli investiții ( dotări spălătorie+bucătărie )   250.200lei 

B.L. 
TOTAL CHELTUIELI:                                       2.450.166,63 lei 
 

            Cheltuielile efectuate s-au încadrat în limitele bugetului aprobat, fiind respectate prevederile 
Legale în privința achiziționării de bunuri și servicii.  
Propuneri pentru anul 2017: 
• Punerea în funcțiune a bucătăriei. 
• Extinderea activității la 120 de paturi. 
• Finalizarea dotării sălii de recuperare neuro - psiho - motorie.  
• Reabilitare și conservare gard de beton la limita de proprietate. 
• Lucrări de reabilitare trepte scară principală + scară laterală.  
• Lucrări de acoperire cu schelet metalic și copertină din policarbonat a scărilor de la intrarea 
principală + laterală și a rampelor de la clădirea anexă ( bucătărie și spălătorie ). 
• Începerea lucrărilor de construire a scării metalice exterioare deschise. 
• Continuarea lucrărilor de construire a  Paraclisului cu hramul "Sfântul Luca – Doctorul fără de  
Arginți" din incinta unității. 
• Îmbunătățirea continua a serviciilor medicale, sociale și de îngrijire. 
* Menținerea relațiilor de colaborare cu instituțiile publice și asociațiile cu care colaborăm în 
prezent,  precum și dezvoltarea de noi relații de colaborare, având în vedere creșterea 
calității vieții beneficiarilor.  
* Asigurarea și menținerea cu acuratețe a bazei de date medico – sociale a unității. 
*          Desfășurarea în continuare a unei activități susținute, care să se integreze eforturilor 
Celorlalte instituții și autorității locale, pe linia evoluției continue a Municipiului Hunedoara  
în plan socio – economic. 
 

 
4.6 Situația demografică și resursele umane: salariați, șomeri, pensionari 
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Preocupările actuale ale demografiei se orientează tot mai mult spre cunoașterea, descrierea și analiza 
evoluției familiilor și a gospodăriilor, ca formă esențială a modului de conviețuire umană, suport 
informațional statistic esențial pentru construirea politicilor de dezvoltare economică și socială. În acest sens, 
prin strategia elaborată cu privire la Recensământul Populației și al Locuințelor desfășurat în luna octombrie 
2011, a fost extins fondul de informații prin care să se caracterizeze evoluția în timp a familiilor, respectiv a 
gospodăriilor – componentele de bază ale conviețuirii umane. 

Potrivit rezultatelor ultimului recensământ al populației și locuințelor, aflate pe site-ul Direcției 
Județene de Statistică Hunedoara populația stabilă a celor mai importante municipii la finele anului 2011 era 
următoarea: Deva (61.123 persoane), Hunedoara (60.525 persoane) și Petroșani (37.160 persoane). 

Selecția celor mai relevante date demografice înregistrate la recensământul populației și al 
locuințelor din 2011, referitoare la municipiul Hunedoara, este prezentată în tabelul de mai jos. Analiza 
acestor date denotă faptul că populația municipiului Hunedoara a urmat o traiectorie identică cu cea a 
județului Hunedoara. Astfel, în perioada 2000-2011 s-a înregistrat o scădere continuă a numărului populației, 
de la 78.435 locuitori în 2000, până la 60.525 locuitori în 2011. 

Majoritatea populației este evident că este formată din populația matură (30÷64 ani), respectiv aprox. 
53% din totalul populației, mai mica cu aprox. 5% față de aceeași caracteristică înregistrată la nivelul 
județului Hunedoara (57,9%). Ponderea populației în vârstă de 85 de ani și peste are o valoare mai mică față 
de nivelul înregistrat pentru această caracteristică la nivel județean, respectiv 0,73% față de 1,1%, iar grupa 
sub 5 ani este de numai 2.791 locuitori, din care 1.410 de sex masculin. 

Distribuția populației municipiului Hunedoara pe categorii de vârstă, anul 2012:  
 

Tip populație Grupa de vârstă Număr 
persoane 

Ponderea 

Copii 0 – 14 ani 8.706 14,38% 
Populație tânără 15 – 24 ani 6.346 10,48% 
Populație matură 25 – 64 ani 35.226 58,21% 

Populație în vârstă Peste 65 ani 10.247 16,93% 
TOTAL 60.525 100,00% 

 
Referitor la structura populației municipiului Hunedoara după etnia declarată cu ocazia 

recensământului din anul 2011, aceasta se prezintă astfel: populația majoritară, 84%, este de etnie română 
(50.780 locuitori); un procent semnificativ îl deține populația de etnie maghiară, 2.803 locuitori - 4,6%, iar 
pe locul următor se situează populația de etnie romă, cu o proporție de 1,6%. Numărul populației de etnie 
germană este de numai 171 persoane, ceea ce conduce la un procent de 0,28%. 

De remarcat faptul că restul populației, 5.781 persoane (9,55%) cuprinde o diversitate de etnii: greci 
(36), italieni (19), slovaci (14), ucraineni (14), bulgari (8), sârbi (7), chinezi (6), evrei (6), rusi-lipoveni (5), 
turci (4), macedoneni (4), polonezi (4), ceangăi (3), altă etnie (23). 
Prin compararea rezultatelor recensămintelor anterioare, care au avut loc în anii 1992 și 2002, cu rezultatele 
celui mai recent recensământul, din anul 2011, se obține o imagine de tendință din punct de vedere al 
structurii etnice a populației. Datele statistice pentru principalele categorii etnice din cadrul municipiului 
Hunedoara sunt prezentate mai jos: 

Structura etnică a populației municipiului Hunedoara: 
 

Anul 
recensământului 

Români Maghiari Romi Germani Alte etnii 

2002 95,17% 6,32% 1,70% 0,50% 0,39% 
2011 84% 4,6% 1,60% 0,28% 9,54% 

 
O altă caracteristică demografică de analizat este reprezentată de populația stabilă după religie. 

Datele înregistrate la recensământul populației și al locuințelor din 2011 reflectă următoarea structură a 
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populației după religia declarată: 77% (46.639 persoane) ortodoxi; 3,4% (2.048 persoane) romano-catolici; 
3,1% penticostali (1.886 persoane); 2,8% reformați (1.742 persoane); 1,1% baptiști (670 persoane); 0,7% 
greco-catolici (457 persoane). 

Populația municipiului care aparține altor religii are ponderea de 1,9%, respectiv: martorii lui Iehova 
(452 persoane); adventiști de ziua a șaptea (88 persoane); unitarieni (26 persoane); creștini după evenghelie 
(203 persoane); musulmani (10 persoane); evangheliști (34 persoane); evangheliști lutherani (17 persoane); 
evangheliști de confesiune augustană (5 persoane); mozaicani (10 persoane); creștini de rit vechi (52 
persoane); alte religii (259 persoane). Un număr de 106 persoane au declarat faptul că sunt "fără religie", iar 
60 persoane sunt atei. Pentru 5.760 persoane (9,51%) această informație este indisponibilă. 
 

4.7. Spații de joacă pentru copii 
În cursul anului 2016 s-au realizat locuri de joacă pentru copii în 7 (șapte)  locații : Str. Pinilor, Str. 

Zambilelor, Str. Runcului, B-dul Dacia- K4, Str. Trandafirilor, P-ța Eliberării, Str. Poștei; 
4.8. Sportul 
Sportul reprezintă un domeniu de o importanță semnificativă în municipiul Hunedoara. Educația 

Fizică și Sportul este o materie foarte importantă în învățământ, tratarea cu superficialitate a acestei 
discipline conduce la deteriorarea stării de sănătate a copiilor și a tinerilor; pune în pericol, pe toate planurile 
viitorul acestei națiuni.  

Hunedoara are tradiție în sporturi precum: atletism, lupte, handbal, fotbal. Este cunoscut faptul ca de-
a lungul timpului, Hunedoara a avut sportivi de excepție, sportivi care au realizat rezultate excepționale 
precum titluri de campioni mondiali, europeni, majoritatea sportivi descoperiți, selecționați și pregătiți de 
profesorii-antrenori de la CSS Hunedoara 

Avem obligația de a pune la dispoziția sportivilor și antrenorilor condiții de pregătire la nivelul anilor 
în care trăim, de a susține sportivii Hunedoarei, ai județului Hunedoara pentru a reprezenta cât mai bine 
orașul, județul și implicit România în competițiile naționale și internaționale. 

CSS Hunedoara este singurul club public din oraș , aflat în subordinea ISJ Hunedoara, cu sportivi 
legitimați în diverse discipline sportive pe categorii de vârstă, care au stabilit în anul 2016 performanțe bune 
și foarte bune, unele sporturi cu performanțe excepționale în comparație cu condițiile de pregătire de care 
beneficiază. 

Prezentăm o sinteză a activității sportive hunedorene, reflectată de rezultatele obținute de sportivi, 
astfel: 

 
Clubul Sportiv Școlar prezintă un bilanț pe anul calendaristic 2016, astfel: 
 

Nr. 
crt. 

INDICATORI 
Total 
club 

Atletism Box 
Handbal 

B 
Handbal 

F. 
 Înot Lupte 

1. Elevi sportivi 524 90 36 126 124 92 56 
2. Legitimați 237 55 13 46 33 51 39 

3. 
Clasificări sportive 
(cat. I, II, III, maeștri 
*) 

 
56 

 
13 

    
24 

 
19 

4. Absolvenți ai C.S.Ș. 8 1 2  2 2 1 

5. 
Sportivi transferați la 
cluburile de seniori  
(A,B *) 

 
3 

 
 

   
3 

  

6. 
* Sportivi în loturile 
naționale (jun., tin., 
sen.) 

 
9 

 
3 

 
1 

 
2 

  
1 

 
2 
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7. 
* Sportivi cu dublă 
legitimare 

 
3 

 
3 

 
 

    

8. 

* Rezultate 
internaționale: 
europene, mondiale, 
olimpice-jun,tin,sen. 

 
10 

 
5 

    
5 

 

9. 
* Recorduri: cadeți, 
jun., tin., sen.. 

 
1 

    1/J 
stafeta 

 

10. 
* Campioni naționali și 
Cupa României: copii, 
jun., tin., sen. 

 
19 
 

 
4 

 
2 

   
11 

 
2 

11. 
*Campionatul național 
locuri: II și III copii, 
jun., tin., seniori 

 
47 

 
11 

    
18 

 
18 

12. 
Săli sportive proprii - 
număr dimens. 

 
4 

 2 x 
17/10 

   2 x 
17/10 

13. 
Terenuri sportive 
proprii - număr, 
dimensiuni 

 
1 

   
1 – 40/20 

  

14. 
Mijloace de transport 
în comun proprii  

 
2 

      

15. 

Inventarul aparaturii, 
instalațiilor și 
echipamentelor 
sportive 

 
12 

 
2 

 
2 

    
6 

         
 

 
Rezultatele obținute în anul 2016, de sportivii înscriși la Clubul Sportiv Școlar în funcție de nivelul 

competiției național/internațional, precum și categoria sportivă, sunt: 
 

SPORTIVI ÎN LOTURI NA ȚIONALE 
2016 

 
1. Mera Raluca – Înot – Junioare  
2. Buhaianu Bogdan – Lupte – Centru Excelență Reșița 
3. Simon Ramon – Lupte – Centru Excelență Reșița 
4. Gîrleanu Cosmin Petre – Box – Tineret  
5. Huțan Alex Mihai - Atletism 
6. Popa Mihai Patrik - Atletism 
7. Maxim Andrei – Handbal – Cadeți 
8. Cozmaciuc Alin – Handbal – Cadeți 
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ELEVI SPORTIVI CAMPIONI NA ȚIONALI  
2016 

 
1. ATLETISM 

 
• CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII, 02 – 03.03.2016, BUCUREȘTI 
- Popa Mihai Patrick - 60 m Loc I 
• CAMPIONATUL NAȚIONAL MARȘ COPII, JUNIORI, TINERET, SENIORI, 20.03.2016, 

REȘIȚA 
- Bolohan Anamaria - 2 km. marș – Locul I 
- Bolohan Anamaria, Marton Iulia, Stan Petronela - 2 km. marș – Locul I/Echipe 

• CAMPIONATUL NAȚIONAL CROS, COPII, JUNIORI III, JUNIORI II, 09.04.2016, BOTAȘANI  
- Huțanu Alexandru - 6000 m. locul I/Echipe (dublă cu CSS Mediaș) 

• CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII, 11 – 12.06.2016, BUCUREȘTI 
- Bolohan Anamaria - 2 km. mars Locul I 
- Agrigoroaie Eduard – Triatlon Locul I 

• CAMPIONATUL NAȚIONAL JUNIORI III, 13 – 14.07.2016, CLUJ NAPOCA 
- Popa Mihai Patrick - 100 m Locul I 
- Popa Mihai Patrick - 200 m Locul I 

Huțanu Alexandru - 8000 m. Locul I/Echipe (dublă cu CSS Mediaș) 
� ANTRENORI: prof. Marieta Ilcu Răileanu 

                                     prof. Florin Bucur 
 

2. BOX 
 

• Cupa României tineret – Bacău 17 – 23 04  
- Girleanu Cosmin Petre Loc I, categ. 49 kg. 

• Campionatul Național tineret  Brezoi 25 09 – 01 10 
- Girleanu Cosmin Petre Loc I, categ. 49 kg. 

� ANTRENOR: Ilie Captari 
 
3. LUPTE 
 

• Campionatul Național  Școlar C.S.S.- L.P.S. 13 – 15 05 Timișoara 
- Streulea Mihai 42 kg. Loc I 
- Dan Rareș 85kg. Loc I 

• Cupa României Juniori I 04 – 06 11, București 
- Streulea Mihai 42 kg. Loc I 

• Cupa României Juniori II 24 – 26 11 Târgoviște 
- Straulea Mihai 42 kg. Loc I 

� ANTRENOR: prof. Boca Ioan 
                                    Nicoara Emil 
 

4. ÎNOT 
 

• CAMPIONAT NA ȚIONAL SENIORI, TINERET,  JUNIORI ÎN BAZIN 25m 
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HUNEDOARA, 10.11-13.11.2016, 

- Ștafeta de 4x50m Liber, Juniori - Bădărău Raul, Iacob Victor, Păduraru Andrei, Maer Norbert 
– Locul I; 

- 50 m Bras – Junioare Perju Alina Locul I; 
- 50 m Bras – Tineret Perju Alina Locu I; 
- 100 m Spate – Tineret Mera Raluca Locul I; 
- 100 m Spate – Junioare Mera Raluca Locul I; 
- 50 m Spate – Junioare Mera Raluca Locul I; 
- 100 m Spate – Juniori Iacob Victor Locul I; 
- 200 m Spate – Juniori Iacob Victor Locul I. 

 
� ANTRENOR: Anca Băjan 
� Prof. Ardelean Dan 

 
 
ELEVI SPORTIVI CLASA ȚI PE LOCURILE II ȘI III LA CAMPIONATELE NA ȚIONALE ȘI 
CUPA ROMÂNIEI 

 
 

1. ATLETISM 
 

• CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII, 02 – 03.03.2016, BUCUREȘTI 
- Radu Maria Mădălina - Triatlon Locul III 

• CAMPIONATUL NAȚIONAL MARȘ COPII, JUNIORI, TINERET, SENIORI, 20.03.2016, 
REȘIȚA 

- Bolohan Estera, Andrei Felicia, Fedeleș Lavinia - 3 km. mars Locul II/echipe – J III 
- Maier Alexandra - 10 km. mars Locul II/echipe – J I (dublă cu CSU Reșița) 

• CAMPIONATUL NAȚIONAL CROS, COPII, JUNIORI III, JUNIORI II, 09.04.2016, BOTOȘANI 
- Popp Mihaela- 4000 m. Locul III  (dublă cu CSS Blaj) 
- Radu Maria Mădălina, Boloha Anamaria, Mailat Ioana, Gheață Andrada, Mihalache Mirela, 

Marton Iulia - 1500 m. Locul III 
• CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR, 28 – 29.05.2016, BUCUREȘTI 

- Bucur Cezara, Scurtu Sarah, Popp Mihaela, Vlad Miruna - 4 x 100m Locul II 
• CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII, 11 – 12.06.2016, BUCUREȘTI 

- Radu Maria Mădălina  - Triatlon Locul II 
- Huțanu Ionuț – Triatlon Locul III 
- Pivniceru Petrina - 80 m Locul III 
- Marton Iulia - 2 km. Marș Locul III 

• CAMPIONATUL NAȚIONAL JUNIORI III, 13 – 14.07.2016, CLUJ-NAPOCA 
- Bucur Cezara, Imbuzan Cerasela, Țibichi Denisa, Scurtu Sarah - 4x100m Locul III 

 
2. LUPTE 

 
• Campionatul Național Individual juniori III – IV 28 – 30 10 Buziaș 

- Foro Mădălin 35 kg. Loc II 
- Simon Ramon 46 kg. Loc III 
- Climescu Valentin 60 kg. Loc II 
- Bobora Valentin 66 kg. Loc II 

• Campionatul Națtional Individual cadeți – juniori II   02 – 04 06 Odorheiul Secuiesc 
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- Tiliuta Simona 46kg. loc II 
- Simon Ramon 42 kg. Loc II 
- Buhaianu Bogdan76kg. loc III 
- Patrascu Ana-Maria 52 kg. Loc III 
- Dan Rares 85 kg. Loc III 

• Campionatul Național Școlar C.S.S.-L.P.S. 13 – 15 05 Timișoara 
- Tiliuta Simona 49 kg. Loc II 
- Buhaianu Bogdan76kg. loc II 
- Climescu Valentin 58 kg. Loc III 
- Sivu C-tin 46 kg. Loc III 

• Cupa României juniori I  04 – 06 11 București 
- Simon Ramon 50 kg. Loc III 
- Dumitru Radu 84 kg. Loc II 

• Cupa României juniori II  24 – 26 11 Târgoviște 
- Tiliuta Simona 52 kg. Loc II 
- Simon Ramon 46 kg. Loc III 
- Streulea Emanuela 52 kg. Loc III 

 
3. ÎNOT 
 

CAMPIONATUL NA ȚIONAL - SENIORI, TINERET ȘI JUNIORI BAC ĂU, 23.03.2016 - 27.03.2016 
• CHEȚE SERGIU: LOC 3 100m BRAS SENIORI, LOC 2 100m BRAS TINERET, LOC 2 200m 

BRAS TINERET 

• MERA RALUCA: LOC 2 50m SPATE JUNIORI 
 

• IACOB VICTOR: LOC 2 50m SPATE JUNIORI, 100m SPATE JUNIORI, 200m SPATE JUNIORI 
 

• BĂDĂRĂU RAUL: LOC 3, 200m LIBER, JUNIORI 
 

• PERJU ALINA: LOC 3, 50m LIBER, JUNIORI 
 

• ȘTAFETA 4X100m LIBER COMBINAT( MERA, IACOB, PERJU, BĂDĂRĂU): LOC 
3,TINERET, LOC 3, JUNIORI 

 
• ȘTAFETA 4X100m MIXT  COMBINAT(MERA, MARTON, IACOB, PERJU): LOC 2, JUNIORI 

 
• ȘTAFETA 4X200M liber FEMININ  

(MERA,CATRINOIU, PERJU, ACONSTANTINESE), LOC 2, JUNIORI 
 

• ȘTAFETA 4X100m LIBER FEMININ 
(CATRINOIU, PERJU, ACONSTANTINESE, MERA) LOC 3 TINERET, LOC 2 JUNIORI 
 

• ȘTAFETA 4X100m MIXT FEMININ 
(CATRINOIU, PERJU, ACONSTANTINESE, MERA LOC 3 TINERET, LOC 2 JUNIORI 
 

CAMPIONAT NA ȚIONAL ȘCOLAR, REȘIȚA 06 - 08.05.2016 

• BUDRIȘ DARIA: LOC 2,100m BRAS, CADEȚI 13ani 
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• CATRINOIU DARIA: LOC 3, 100m LIBER, CADEȚI 14ani 

 

CAMPIONAT NA ȚIONAL SENIORI, TINERET, JUNIORI ÎN BAZIN 25m 

HUNEDOARA, 10.11 - 13.11.2016 

• MERA RALUCA: LOC 3, 100m SPATE SENIORI, LOC 2 200m SPATE JUNIORI, LOC 2 50m 
SPATE TINERET 

• PERJU ALINA: LOC 3 50m BRAS SENIORI,LOC 3 50m LIBER JUNIORI, LOC 3 100m LIBER 
JUNIORI 

• IACOB VICTOR:LOC 2, 200m SPATE TINERET, LOC 2, 50m SPATE JUNIORI, LOC 3, 200m 
LIBER JUNIORI 

• ȘTAFETA 4X50m LIBER JUNIORI (IACOB, BĂDĂRĂU, PĂDURARU, MAER), LOC 2 
TINERET 

• ȘTAFETA 4X50m MIXT FEMININ (PĂIUȘ, MERA, PERJU, NAGY), LOC 3, SENIORI, LOC 2 
TINERET 

• ȘTAFETA 4X50m MIXT COMBINAT(MERA, IACOB, PERJU, BĂDĂRĂU), LOC 2 , JUNIORI 

 
 

4. HANDBAL FETE 
 

2015/2016 
• Campionat Național Junioare I - TURNEU SEMIFINAL  
• Campionat Național Junioare II - TURNEU SEMIFINAL   
� ANTRENORI: Prof. Bălici Paraschiva 

                                     Prof. Cristina Lasconi 
                                     Antrenor: Feier Ioan 
 

5. HANDBAL B ĂIEȚI 
 

2015/2016  
• Campionatul Național Jun III – locul VI 
• Campionatul Național de Jun IV – Turneu semifinal – loc III 
� ANTRENORI: Prof. Hendrea Cosmin 

                         Prof. Rusu Dan 
                                     Prof. Istrate Ioan 
 
 
                                               Recorduri na ționale 

 
• Înot, Juniori - Bădărău Raul, Iacob Victor, Păduraru Andrei, Maer Norbert 
- Ștafeta de 4x50m Liber, C.N. Sen.Tin. Jun., Hunedoara, 10–13.11.2016 
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REZULTATE INTERNA ȚIONALE 2016 
BOX 

• Gîrleanu Cosmin Petre 49 kg. Loc V -  Memorial Danas Pozniakas, Vilnius, Lituania 
• Gîrleanu Cosmin  – Loc V 49 kg. - Memorialul Emil Jecev – Sofia, Bulgaria 04-09.04 2016 
• Gîrleanu Cosmin Petre 49 kg. Loc I – Centura Dumarii 05 – 10 09 Tulcea 
• Gîrleanu Cosmin Petre 49 kg. Loc I – Centura Moldovei 03 – 06 11 Iași 
• Gîrleanu Cosmin Petre 49 kg. Loc IX - Campionatul Mondial de Tineret – Sankt Petersburg, 

Rusia 14 – 27 11 2016  
 
      ÎNOT 

 
• Mera Raluca, loc V, Gymnaziada, Trabzon, Turcia, 11-18.07.2016 
• Iacob Victor, loc VI, Concurs Țări Central-Europene, Košice, Slovacia, 09-11.12.2016 
 

� Concurs internațional Golden Bear – Zagreb – Croația, 17-20.06.2016, antrenor Dan Ardelean 
• Iacob Victor – Loc I – 200m spate, Loc II – 200m spate, Loc III – 100m și 50m spate 
• Mera Raluca – Loc III – 50m și 100m spate 
• Budris Daria – Loc III – 100m spate 

 
 

4.9 Siguranța populației 
Supravegherea video a spațiilor publice 
În ultimii 20 ani s-a constatat o modificare continuă a structurii fizice și sociale a orașului, ca urmare 

a schimbărilor intervenite la nivel industrial, în special în perioadele diurne active. De asemenea, zona 
centrală a orașului are un mare potențial de dezvoltare în comparație cu zonele adiacente și, totodată, parcul 
de afaceri, aflat la cca. 3 km de oraș, modifică semnificativ fluxurile de persoane dimineața și după amiaza. 

În ceea ce privește siguranța cetățenilor, conform datelor primite de la Biroul de Ordine Publică din 
cadrul Poliției Județene Hunedoara și a Poliției Locale Hunedoara, se constată că în ultima perioadă de timp 
fenomenul infracțional a cunoscut o diversificare a modurilor de operare (furturi din mașini, furturi din case 
de bani, bancomate etc.), dar și sub aspectul autorilor acestora, înregistrând fapte de violență comise de 
minori, fapte care solicită din partea polițiștilor o nouă abordare, mai ales de către efectivele de ordine 
publică. 

În vederea reducerii numărului de infracțiuni și a cazurilor antisociale, concluziile Inspectoratului 
Județean de Poliție Hunedoara și ale Poliției Locale Hunedoara au convers spre necesitatea implementării 
unui sistem complex de supraveghere video metropolitană, prin care să se obțină următoarele avantaje 
directe: 
- Stocarea imaginilor referitoare la posibili autori de infracțiuni contra patrimoniului public ori privat, a 
infracțiunilor petrecute în trafic și în cazul celor petrecute cu violență în spațiul public; 
- Identificarea autovehiculelor folosite la comiterea de infracțiuni; 
- Identificarea persoanelor care se ocupă cu comerțul stradal ilicit; 
- Identificarea și localizarea autoturismelor furate; 
- Identificarea și probarea activităților de taximetrie ilegală, precum și a autovehiculelor folosite în acest 
scop; 
- Descoperirea și identificarea autorilor accidentelor rutiere care părăsesc locul accidentului. În urma 
analizei efectuate în Planul Integrat de Dezvoltare a fost identificată direcția de dezvoltare în zona de 
acțiune urbană stabilită prin realizarea unui sistem de monitorizare, siguranță, securitate și supraveghere în 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2016  71 

 

 

vederea creșterii siguranței și prevenirii criminalității cu ajutorul tehnologiei de supraveghere video și 
amenajarea unui centru de comandă aferent, la sediul Poliției Locale. 

Principalele avantaje ale instalării unui sistem de supraveghere video metropolitană: 
- Realizarea unei supravegheri eficace a zonelor de interes pentru creșterea siguranței persoanei și asigurarea 
supravegherii pietonale; 
- Monitorizarea traficului rutier în intersecțiile importante; 
- Gestionarea unor situații de criză cu posibilitatea intervenției operative, prevenirea și depistarea precoce a 
unor acte teroriste/activități infracționale ce se desfășoară în stradă; 
- Urmărirea operativă a principalelor zone de interes public din oraș: grădinițe, școli, licee, spitale, zona 
centrală pietonală, intersecții 
- Transmiterea într-un timp foarte scurt a alarmelor către echipele de intervenție, ceea ce va permite o 
intervenție rapidă a acestora; 
- De asemenea, odată cu primirea unei alarme, din locațiile respective pot fi preluate imagini de la camerele 
video, ceea ce va ajuta echipele de intervenție să își pregătească acțiunea, crescând, astfel, eficiența 
intervenției; 
- Echipamentele folosite prin noul sistem sunt de ultimă tehnologie, iar mobilitatea și zoom-ul optic permit 
observarea la un grad mare de detaliu; 
- Permite extinderi/modernizări ulterioare, prin introducerea de camere cu caracteristici superioare, 
extinderea capacității de stocare și adăugarea de puncte noi de monitorizare; 
- Permite stocarea și prelucrarea imaginilor de la nivelul unui Centru de Comandă și Control, creat în cadrul 
unui proiect privind sistemul de management al traficului rutier. 

Sistemul de supraveghere video 
Scopul principal al investiției îl constituie creșterea calității vieții, creșterea siguranței populației și 

prevenirea criminalității, prin realizarea unui sistem de supraveghere video performant. 
Obiectivele acestui proiect sunt: reducerea numărului de evenimente antisociale, prevenirea și 

descurajarea infracțiunilor și a operațiunilor ilegale prin supravegherea permanentă a unor zone cu risc 
ridicat de producere de evenimente antisociale și de infracționalitate, creșterea siguranței elevilor care 
frecventează instituțiile de învățământ din zonă, reducerea numărului de evenimente rutiere prin 
monitorizarea traficului din principalele intersecții din municipiul Hunedoara, scăderea timpului de răspuns 
în cazul intervențiilor pentru situații de urgență și criză, asigurarea unei baze de date pentru analiza 
evenimentelor socio-umane, obținerea de probe juridice și supravegherea persoanelor suspecte pentru 
determinarea din timp a activităților contravenționale și infracționale. 

La nivelul Municipiului Hunedoara a fost implementat un sistem complex de supraveghere video, 
menit să asigure creșterea siguranței cetățenilor în oraș. Proiectul a avut titlul "Sistem de supraveghere video 
pentru siguranța cetățenilor din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara" și a fost implementat în anul 
2013 prin Programul Operațional Regional, Axa 1. 

În conformitate cu prioritățile strategice de dezvoltare ale Municipiului Hunedoara ca spațiu urban cu 
caracter metropolitan, administrația locală urmărește să asigure o dezvoltare durabilă și echilibrată a 
municipiului. Obiectivele proiectului propus se află în conformitate cu prioritățile strategice de dezvoltare 
ale municipiului. 

Prin supravegherea zonei pietonale se asigură prevenirea și descurajarea infracțiunilor și a 
operațiunilor ilegale, scăderea timpului de răspuns în cazul intervențiilor pentru situații de urgență și criză. 

Pentru a preveni evenimentele nedorite în care sunt implicați elevii în cadrul instituțiilor de 
învățământ, se realizează supravegherea spațiului din apropierea instituțiilor de învățământ. Sistemul 
cuprinde un număr de 26 de camere de supraveghere și  permite asigurarea unei baze de date pentru analiza 
evenimentelor socio-umane și obținerea de probe juridice, precum și supravegherea directă a persoanelor 
suspecte, pentru dezvăluirea incipientă a fenomenelor contravenționale și infracționale. 

Eficiența activității și susținerea ordinii publice poate fi asigurată prin scăderea timpului de răspuns 
în cazul intervențiilor de urgență și prin gestionarea eficientă a resurselor umane și materiale implicate, 
cuprinzând străzile: str. Avram Iancu, str. Aurel Vlaicu, str. Carpați, str. Victoriei, b-dul Dacia, b-dul 1848, 
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b-dul libertății, b-dul Republicii și b-dul Traian. 
În aria de acoperire intră partea carosabilă, inclusiv zona intersecțiilor, spațiile verzi, trotuarele, 

suprafețele adiacente pentru parcaje, stațiile de transport în comun, spațiile publice aglomerate aflate în 
perimetrul vizat, școlile generale nr. 1, 2, 6, 7 și 8, Colegiul Național Traian Lalescu, Colegiul Național 
Emanuil Gojdu și Liceul de Telecomunicații și Servicii Publice. 

În anul 2014 au fost înregistrate și onorate un număr de 22 de solicitări ale înregistrărilor camerelor 
de supraveghere ale sistemului video din partea instituțiilor abilitate și un număr de 5 cereri din partea 
cetățenilor, înregistrări folosite pentru soluționarea unor dosare pe rol sau a unor anchete în desfășurare. 

Sistemul de supraveghere funcționează cu respectarea politicii de protecție și securitate a prelucrării 
datelor cu caracter personal de către municipiul Hunedoara prin prelucrarea de imagini video, a articolului 8 
din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a libertăților fundamentale, a Legii nr. 677/ 2001, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Lista amplasamentelor este redată mai jos: 

 
Nr. crt. Cod cameră Denumirea / adresa locației 

1. D1 Intersecția DN 68B cu bld. Dacia 

2. D2 Intersecția bld. Dacia cu str. Privighetorii 

3. D3 Intersecția bld. Dacia cu str. Mihai Viteazu 

4. D4 Intersecția bld. Dacia cu str. Avram Iancu 

5. D5 Intersecția bld. Dacia cu bld. Corvin 

6.  Amplasată pe Casa de Cultură 

7. D6 Intersecția bld. Dacia cu bld. Republicii 

8. D7 Intersecția bld. Republicii cu str. Avram Iancu 

9. D8 Intersecția bld. Republicii cu str. George Enescu 

10. D9 Intersecția bld. Libertății cu str. Romanilor 

11.  Intersecția bld. Libertății 17 cu str. Victoriei 

12. D10 Piața Libertății 

13. D11 Intersecția str. Victoriei cu str. Ciprian Porumbescu 

14. D12 Intersecția str. Victoriei cu str. Chizid 

15. D13 Intersecția str. George Enescu cu str. Ion Creangă 

16. D14 Intersecția bld. Rusca cu str. Laminatorului 

17. D15 Intersecția str. Alexandru Vlahuță cu bld. 1848 

18. D16 Liceul de Telecomunicații și Servicii Publice 

19. D17 Școala gimnazială nr. 1 

20. D18 Școala gimnazială nr. 2 

21. D19 Școala gimnazială nr. 6 

22. D20 Școala gimnazială nr. 7 

23. D21 Școala gimnazială nr. 8 

24. D22 Intersecția str. George Enescu cu bld. Corvin 

25. D23 Str. Cerbului 

26. CCC Primăria Municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății 17 
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POLIȚIA LOCAL Ă HUNEDOARA 
ANALIZA ACTIVIT ĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2016 

 
 

I. INTRODUCERE 
 
Direcția Poliția Locală a municipiului Hunedoara a fost înființată conform prevederilor Legii Poliției 

Locale nr. 155/2010, a prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale 
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010, prin H.C.L. 236/2010, prin H.C.L. nr. 27/2011 fiind 
aprobat Regulamentul de organizare și funcționare, Organigrama și Statul de funcții.  

În cadrul Direcției Poliția Locală Hunedoara funcționează:  
a) Serviciul Ordine Publică,  Evidență Persoane, Pază, Dispecerat, Baze de Date și Logistic, în compunere 
cu : 

- Biroul Ordine Publică și Evidența Persoanelor;  
- Biroul Pază, Dispecerat, Baze de Date și Logistic;  

b) Compartiment Circulație;  
c) Compartiment Control Comercial, Disciplină în Construcții si Mediu.  

Din  totalul  de 74  de posturi  prevăzute în statul de funcții al Direcției Poliția Locală, în prezent sunt 
încadrate 4 posturi de funcționari publici de conducere, 55 de posturi de funcționari publici de execuție și 4  
posturi cu personal contractual. 
 
II.  ACTIVIT ĂȚI  SPECIFICE  DESFĂȘURATE 

 
Biroul Ordine Public ă și Evidența Persoanelor   

 Misiunea specifică de menținere a ordinii publice s-a executat în regim operativ, 24 de ore din 24, 
pe zonele de responsabilitate stabilite prin Planul de Ordine și Siguranță Publică, cu un număr mediu de 31 
de polițiști locali. 

În perioada analizată, pe timpul executării misiunilor specifice de menținere a ordinii publice nu au  
fost constatate sau săvârșite evenimente deosebite de către personalul aflat în serviciu. 

Principalii indicatori de activitate pe linie de ordine publică: 
- însoțirea și protecția reprezentanților primăriei sau a altor instituții la efectuarea de acțiuni specifice = 

911; 
- supravegherea locurilor și zonelor stabilite (obiective mai importante, zone comerciale) =  zilnic; 
- controale privind modul de depozitare a deșeurilor menajere și industriale, respectarea regulilor de 

comerț și desfășurarea corespunzătoare a activităților din piețe (Târgul de vechituri în fiecare sâmbătă) = 
zilnic; 

- măsuri de ordine cu ocazia manifestărilor cultural-artistice și sportive organizate la nivel local = 52; 
- 01.01 – 09.01.2016 - Măsuri de supraveghere a amenajărilor din zona Casei de Cultură executate cu 

ocazia Sărbătorilor de iarnă; 
- 21.01.2016 – comemorarea atletei Mariei Cioncan – depuneri de coroane;  
- 24.01.2016 – manifestări de sărbătorire a Unirii Principatelor Române - Casa de Cultură; 
- 02.02.2016 – depuneri de coroane la statuia lui Michael Klein; 
- 24.02.2016 – dansuri populare de Dragobete – Ansamblul Hațegana – Casa de Cultură; 
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- 05.03.2016, 19.03.2016, 02.04.2016 – stadion "Michael Klein"– meci fotbal Liga a III-a; 
- 19.03.2016 – Casa de Cultură – "Ora Pământului"; 
- 26.03.2016 – procesiunea Învierii Domnului (Biserica Catolică) – Str. Revoluției – B-dul Libertății – B-

dul Republicii – Str. A. Vlaicu – Str. Revoluției 
- 26.03.2016 – Marș care să atragă atenția asupra scăderii demografice a populației; 
- 02.04.2016 – Concurs orientare turistică – Casa de Cultură – parcul Tineretului; 
- 09.04.2016 – "Sărbătoarea Națională a Romilor" - Platoul Casei de Cultură – Asociația Partida Romilor 

"Pro Europa" 
- 16.04.2016 – Adunare publică – susținerea morală și întregirea familiei Botnariu – Platoul Casei de 

Cultură; 
- 16.04.2016, 22.04.2016 – stadion "Michael Klein" – meci fotbal Liga a III-a; 
- 16-22.04.2016 – "Sărbătoarea de Paște" – Fundația Misionar Creștină IOSUA – Parcul Tineretului; 
- 21.04.2016 – Spectacol caritabil în vederea strângerea de fonduri pentru Ramona Moș – Platoul Casei de 

Cultură; 
- 24.04.2016 – Casa de Cultură – "Crucea de Flori"; 
- 29.04.2016 – Ziua Internațională a Dansului – Zumba Hunedoara – Platoul Casei de Cultură 
- 30.04.2016 – Adunare publică – parcul din str. Ciocârliei – Biserica Creștină "Maranata"; 
- 02.05.2016 – Manifestare religioasă a bisericilor evanghelice – "Marșul Învierii" – Str. Mihai Viteazu – 

B-dul Dacia – B-dul Corvin – Casa de Cultură; 
- 02.05.2016 – "Ziele Tineretului" – parcare "Capra Neagră" – Partidul Social Românesc 
- 08.05.2016 – Zilele Maghiare – Casa de Cultură – Asociația Diversitas Tarsasag; 
- 13.05.2016, 28.05.2016 – stadion "Michael Klein‟– meci fotbal Liga a III-a; 
- 15 – 16.05.2016 – "Târgul European al Castelelor" – Castelul Corvinilor; 
- 21.05.2016 – "Noaptea Muzeelor" – Castelul Corvinilor; 
- 21.05.2016 – "Festivalul Luminii" – zona Castelul Corvinilor; 
- 29.05.2016 – Parcul Tineretului - "Ziua Internațională a Copilului"; 
- 27 – 29.05.2016 – "Festivalul Filmului European" – Castelul Corvinilor și Facultatea de Inginerie din 

Hunedoara; 
- 11.06.2016 – Casa de Cultură – "Asociația Linișor" – spectacol de muzică și dansuri tradiționale ale 

etniei rrome; 
- 18.06.2016 – Casa de Cultură – "Închiderea anului școlar" – balet; 
- 24-25.06.2016 – Parcul tineretului – Asociația Creștin Umanitară "Flacăra Speranței" - Evanghelizare; 
- 23-26.06.2016 – "Campionatele Naționale de Șosea 2016 – Castrum Deva" – CLUBUL SPORTIV  

"Făerag". 
- 03.07.2016 – Nedee – Pestișu Mare – Curtea Căminului Cultural; 
- 16-17.07.2016 – Concurs de mountain bike (Asociația Club Sportiv Corvinia) – Castelul Corvinilor – str. 

Toamnei – Dealu Sânpetru; 
- 20.07.2016 – stadion M. Klein – eveniment cultural religios – Biserica Penticostală "Golgota"; 
- 22-24.07.2016 – Măsuri de ordine publică prilejuite de manifestările desfășurate cu ocazia "Zilelor 

Municipiului Hunedoara" ; 
- 22-24.07.2016 – Stadion M. Klein – exprimare religioasă prin cântece, învățături, jocuri "Asociația 

creștină – Flacăra Speranței"; 
- 22-23.07.2016 – Parcul Tineretului – program educativ religios, discuții pe teme religioase "Asociația 

Creștină Caleb"; 
- 30.07.2016 – Castelul Corvinilor – concurs de mountain bike – DHS – Corvin MTB 
- 01-05.08.2016 – proiectul social-religios "Sare și lumină în oraș" – Asociația Umanitară Betel; 
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- 10.08.2016 – Miting "Pro Corvinul" – B-dul Dacia – B-dul Corvin – str. G. Enescu – str. A. Vlaicu – 
Primăria municipiului Hunedoara; 

- 27-28.08.2016 – Carnavalul Medieval de la Hunedoara – Castelul Corvinilor; 
- 13.09.2016 – Procesiune în cinstea "Sfintei Cruci" – manifestare publică – str. Cerbului - B-dul Dacia – 

Catedrala Eroilor – B-dul Dacia – B-dul Republicii – B-dul Libertății – str. Libertății – Catedrala "Sfinții 
Împărați Constantin și Elena"; 

- 16.09.2016 – platou Casa de Cultură – "Săptămâna Europeană a mobilității" ; 
- 17.09.2016 – prezentare mașini tuning – str. Serei, fostul poligon auto; 
- 23.10.2016 – parcul Tineretului – proiectul "Sport = Sănătate = Distracție" ; 
- 06.11.2016 –  slujba de sfințire a bisericii "Sfântul Cuvios Antonie cel Mare"; 
- 01.12.2016 – manifestări cultural-artistice și depuneri de coroane cu ocazia Zilei de 1 Decembrie; 
- 03.12.2016 – platou Casa de Cultură – miting electoral PMP; 
- 17.12.2016 – Festivalul internațional  "Rădăcinile noastre – Am venit să colindăm! Datini și obiceiuri de 

Crăciun!" – B-dul Corvin – Platou Casa de Cultură; 
- 12-20.12.2016 – Spectacol de colinde – platou Casa de Cultură;  
- 22.12.2016 – depuneri de coroane în memoria eroilor căzuți în Revoluția din Decembrie 1989 – Parcul 

Tineretului; 
- 01-31.12.2016 - Măsuri de supraveghere a amenajărilor din zona Casei de Cultură executate cu ocazia 

Sărbătorilor de iarnă; 
- aplanarea unor stări conflictuale = 46; 
- comunicări la organele abilitate a datelor cu privire la aspecte de încălcare a legii, altele decât cele 

stabilite în competența Poliției Locale = 25; 
- infracțiuni constatate, făptuitori prinși și predați Poliției Române = 12; 
- soluționare sesizări ale cetățenilor = 1.003, dintre care  sesizări scrise 182 și  821 telefonice, preluate 

prin dispecerat; 
- cerșetori și vagabonzi depistați = 14; 
- avertismente verbale = 1.350; 
- persoane legitimate = 1.392. 

 
Pentru perioada analizată avem următoarea situație a sancțiunilor contravenționale aplicate: 
 

Birou O.P.E.P.      

Nat. contrav/ act normativ Avert. Nr. Amenzi Val. Contrav. 

HCL 240 / 2012 223 273 87.080 
HCL 254 / 2004 29 15 3.750 
HCL 261 / 2014 7 9 2000 
L 12 / 1990 1 6 3.500 
L 24 / 2007 3 0 0 
L 349 / 2002 10 13 6.600 
L 54 / 2012 1 0 0 
L 55 / 2002 1 0 0 
L 61 / 1991 49 190 52.600 
OUG 97 / 2005 0 13 540 
TOTAL 324 519 156.070 
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            Biroul Control Comercial, Disciplină în Construcții și Mediu  

 
− Control comercial: 
Activitatea Biroului Control Comercial, Disciplină în Construcții și Mediu s-a desfășurat pe 

parcursul anului 2016, în domeniul comercial, cu asigurarea respectării prevederilor legislației specifice, 
activitatea desfășurându-se în condiții bune, cu respectarea regulamentului de ordine interioară.  

Principalele  obiective  ale controalelor pe linie de activitate comercială: 
- verificarea legalității activităților de comercializare a produselor în piețele agro-alimentare (P-ța 

Obor și P-ța Dunărea); 
- verificarea existenței la locul de desfășurare a activităților comerciale, a autorizațiilor de funcționare; 
- verificarea existenței vizei în termen a autorizației de funcționare; 
- verificarea respectării regulilor și normelor de comerț și a prestărilor de servicii în conformitate cu 

prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea nr. 
650/2002; 

- verificarea respectării normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare; 
- verificarea deținerii în legalitate a contractelor de închiriere teren pe domeniul public și respectarea 

destinației aprobate; 
-  vânzări de lichidare care nu au fost notificate la Primăria Hunedoara cu cel puțin 15 zile înainte de 

începerea vânzărilor; 
- verificarea respectării orarului de funcționare aprobat și afișat; 
- verificarea întocmirii și afișării în unitate a prețurilor și tarifelor, acolo unde este cazul a listei de 

prețuri și tarife.  
- informarea societăților comerciale cu privire la interzicerea temporară a vânzării băuturilor alcoolice cu 

ocazia desfășurării alegerilor pentru președintele României și a mitingurilor electorale. 
 
În perioada analizată au fost verificate un număr de 621 societăți comerciale, constatându-se următoarele 
nereguli: 

- autorizații cu viza expirată; 
- exercitarea de activități și prestări de servicii fără autorizații de funcționare; 
- funcționarea de amplasamente sezoniere (terase) fără a avea autorizații de comerț stradal; 
- amplasarea panourilor publicitare pe căile pietonale; 
- orarul de funcționare lipsă sau afișat pe un spațiu redus vizibil; 
- încetarea activității la un număr de 148 de puncte de lucru ale societăților care își desfășoară 

activitatea pe raza municipiului Hunedoara; 
- prețurile practicate afișate necorespunzător, nelizibile; 
- depozitarea necorespunzătoare a ambalajelor și a produselor în spațiile de vânzare din Piața Obor. 

Pe lângă activitățile enumerate mai sus, în luna iunie au fost înștiințate să nu comercializeze băuturi 
alcoolice, pe perioada desfășurării alegerilor locale un număr de 125 societăți comerciale, cu puncte de lucru 
în apropierea secțiilor de votare. 

În perioada de iarnă au fost avertizate un număr de 93 de societăți în legătură cu obligativitatea de a 
curăța trotuarul și zona aparținătoare de zăpadă, iar pe parcursul sărbătorilor de primăvară (8 Martie, Ziua 
Îndrăgostiților, etc.) au fost controlate un număr de 64 de societăți comerciale, prin punctele de lucru 
corespunzătoare sau care aveau ca obiect de activitate comerțul stradal. 

Total sancțiuni – domeniul control comercial: 
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Legea  12/1990  și O.G. 99/2000:  - 158 sancțiuni din  care: 
 - 151 avertismente  verbale  

                                             - 3 avertismente  scrise 
             - 4 amenzi contravenționale. 
 

 
− Disciplina în construcții și afișajul  stradal: 

           Pe parcursul anului 2016, pe linie de disciplină în construcții și afișaj stradal, au fost efectuate un 
număr de 214 controale (23-ianuarie, 10-februarie, 22-martie, 14-aprilie, 16-mai, 20-iunie, 15-iulie, 23-
august, 22-septembrie, 21-octombrie, 18-noiembrie, 10-decembrie), constatându-se următoarele:  

- executarea de lucrări de termoizolație fără existența documentelor prevăzute de legislația în vigoare 
(autorizație de construire); 
- existența de construcții nefinalizate și neîntabulate – autorizații de construire  expirate; 
- existența de construcții aflate într-un stadiu avansat de degradare; 
- lucrări de extindere pe verticală a unor construcții existente fără existența documentelor prevăzute de 
legislația în vigoare (autorizație de construire). 

     În anul 2016, compartimentului disciplina în construcții și afișajului stradal i-au fost repartizate un număr 
de 64 de sesizări, în urma cărora au fost întocmite 64 de acte de constatare și răspunsurile corespunzătoare. 

     Față de constatările făcute cu ocazia desfășurării activităților specifice au fost avertizate verbal un 
număr de 3 întreprinderi individuale și 5 societăți comerciale cu obiect de activitate în executarea lucrărilor 
de construcții.  
          De asemenea, au fost convocate la sediul Poliției Locale un număr de 5 (cinci) asociații de proprietari 
și 16 (șaisprezece) persoane fizice care au fost avertizate verbal în legătură cu lucrările în curs de execuție 
(termoizolații), prelucrându-li-se totodată prevederile H.C.L. nr. 254/2012, fiind îndrumați să urmeze etapele 
necesare intrării în legalitate (obținerea autorizațiilor de construire). 

Total sancțiuni – domeniul control în construcții: 
Legea  50/1991 :  - 79 sancțiuni din care:  

      - 69 avertismente verbale  
                  - 10 amenzi contravenționale. 
 
− Protecția mediului:  

   Principalele obiective ale controalelor pe linie de protecția mediului: 
- verificarea respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a 

deșeurilor menajere și industriale; 
- verificarea respectării programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale de către firmele de 

salubritate;  
- verificarea respectării obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii 

economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a 
diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în 
care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea 
garajelor și a spațiilor verzi;  

- respectarea normelor privind protejarea și conservarea spațiilor verzi din municipiul Hunedoara; 
- verificarea respectării prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita 

competențelor specifice autorităților administrației publice locale; 
- verificarea existenței contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit 

legii. 
       S-au efectuat un număr de 454 de controale la societăți comerciale, în vederea verificării respectării 
obligațiilor privind întreținerea curățeniei, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a  trotuarelor, 
căilor de acces, a parcărilor, precum și verificarea existenței contractelor de salubritate încheiate cu un 
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operator autorizat de către agenți economici precum și persoane fizice. 
- S-au efectuat verificări ale solicitărilor privind tăierile și corecțiile de arbori pe raza administrativ 

teritorială a municipiului Hunedoara cuprinse în Programul anual de tăieri, corecții, toaletări  arbori; 
- Pe parcursul semestrului s-au efectuat  verificări ale stării de salubritate a cursurilor de apă din 

municipiul Hunedoara (râul Cerna, pârâul Zlaști) și s-au întocmit somații privind necesitatea luării măsurilor 
de igenizare corespunzătoare.  

- Au fost informate un număr 192 de persoane fizice privind depozitarea deșeurilor vegetale din curți, 
terenuri private precum și a deșeurilor municipale și a obiectelor de uz casnic în alte locuri decât cele 
aprobate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Hunedoara. 

Total sancțiuni – domeniul protecția mediului: 
OUG 195/2005 , HCL 240/2012, HCL 88/2010: 67 sancțiuni contravenționale     
                                                                               - 58 avertismente verbale 
       - 2 avertismente scrise 
                                                                               - 7 amenzi 
 
TOTAL 
Compartiment C.C.D.C.M.   

  

Nat. contrav/ act normativ Avert. Nr. Amenzi Val. Contrav. 

HCL 240 / 2012 1 3 4.000 

HCL 88 / 2010 1 3 3.000 

L 12 / 1990 1 1 3.000 

L 50 / 1991 0 10 46.000 

OG 99 / 2000 2 3 2.400 

OUG 195 / 2005 0 1 25.000 

TOTAL 5 21 83.400 

 26    
 

Biroul  Dispecerat, Baze de Date și Logistic  
Misiunea specifică a Biroului Dispecerat, Baze de Date și Logistic s-a executat având ca repere 

principale funcționarea continuă și permanentă a Dispeceratului Poliției Locale, asigurarea măsurilor de 
control acces și menținere a ordinii și lini știi publice în cele două clădiri ale Primăriei, precum și pentru 
gestionarea în condiții optime a bunurilor și valorilor avute la dispoziție, activitatea desfășurându-se în 
condiții bune cu respectarea regulamentului de ordine interioară și fără probleme de natură disciplinară din 
partea personalului (sau de altă natură).  

Măsurile specifice s-au executat cu un număr mediu de 6 de polițiști locali, astfel: 
Primăria I – II - Dispecerat = 6  polițiști locali; 
Apreciem  că  în  acest an, când a existat un aflux mare de persoane cu diferite probleme de rezolvat în 

cadrul instituției noastre (plata impozitelor, gratuități la transportul în comun, depunerea de dosare de 
pensionare sau recalcularea pensiilor), urmare a acțiunilor întreprinse de personalul Biroului D.B.D.L., s-a 
reușit impunerea păstrării ordinii și desfășurării în bune condiții a diferitelor activități ce se desfășoară în 
diferite sectoare ale instituției (impozit, D.A.S., Biroul Casei Județene de Pensii etc.), fără perturbări ale 
activității din punctul de vedere al ordinii și lini știi publice, supravegherea persoanelor care solicită audiențe 
sau deplasarea la alte compartimente. 
-  A fost anunțat serviciul "Ambulanța" de 14 ori (pentru diverse cazuri: bolnavi, bătrâni, căzuți, loviți) 

sau solicitări ale medicilor de gardă, privind persoane care au părăsit spitalul fără îngăduința acestora - 
9.  

- A fost anunțat I.S.U. Hunedoara de 15 ori, Jandarmeria de 7 ori, situații sesizate de polițiști locali pe 
teren 193. 
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Au fost  legitimate  la intrarea în sediul Primăriei un număr de 6.350 persoane, care au solicitat accesul 
în instituție pentru rezolvarea diferitelor probleme (audiențe, autorizații, bilete de călătorie gratuite), au fost 
supravegheate pentru deplasarea la compartimentul, serviciul, direcția, la care au solicitat sa se deplaseze. 

Pe parcursul anului 2016, activitatea Biroului D.B.D.L. s-a desfășurat având ca repere principale: 
- sesizări telefonice înregistrate prin dispecerat  = 821 
- sesizări preluate de la Dispeceratul Poliției Române (112) = 57; 
- sesizări primite de la școli (profesori de serviciu, responsabili cu ordinea în instituțiile de învățământ) = 

15; 
- accesări Baza de Date a M.A.I.  =  934 ; 
- au fost onorate toate cererile organelor abilitate (Poliția Română, Judecătorie, Parchet) cu privire la 

înregistrări ale camerelor sistemului de supraveghere – 46 cereri, inclusiv cererea de stocare a unor 
înregistrări venite din partea unor cetățeni – 6 cereri, pentru a fi puse la dispoziția organelor abilitate  în 
cazul formulării unei cereri ulterioare în acest sens totalizând un număr de 412 ore de înregistrări; 

- asigurarea ordinii și bunei desfășurări a activităților desfășurate în cele două locații (Primăria I și 
Primăria II ) = zilnic ; 

- asigurarea ordinii și bunei desfășurări a audiențelor programate = (miercuri, joi, vineri); 
- asigurarea ordinii și bunei desfășurări a activității Biroului Casei Județene de Pensii = luni; 
- asigurarea ordinii și bunei desfășurări a distribuirii de bilete sau altele, gratuități sau a altor activități de 

acest gen  = ori de câte ori se impune. 
 

     Compartiment  Circulație 
 
Activitatea Compartimentului Circulație s-a desfășurat pe parcursul anului 2016 cu un număr mediu 

de 10 polițiști locali, prin misiuni independente sau prin misiuni mixte cu compartimentul Rutier din cadrul 
Poliției municipiului Hunedoara (al Poliției Române), conform prevederilor art. 43, alin. 4) din Legea 
Poliției Locale nr. 155/2010, în cadrul unor evenimente desfășurate în municipiu.  

În perioada analizată, pe timpul executării serviciului nu au fost constatate sau săvârșite evenimente  
deosebite de către personalul aflat în serviciu. 

Biroul Circulație asigură permanent, 24 de ore din 24, un echipaj pentru participarea la activități 
specifice, organizate în zona unităților de învățământ, parcări pe zona verde, parcări de domiciliu - reședință, 
indicatoare de circulație, în cazul unor evenimente neprevăzute (calamități naturale – inundarea unor 
sectoare de drum aflate în administrarea municipalității), zone turistice intens circulate (Castelul Corvinilor) 
sau la fluidizarea traficului în zonele unde se execută lucrări de reabilitarea drumurilor din municipiul 
Hunedoara sau marcarea acestora (strada 22 Decembrie, strada Viorele, strada Bucegi, strada Victoriei, 
ieșirea din municipiul Hunedoara până la limita municipiului, zona micro V – amenajarea parcărilor de 
domiciliu etc.) avertizarea proprietarilor de mașini care parchează pe zona verde sau care își expun spre 
vânzare autovehiculele etc. 

Pe lângă toate acestea, polițiștii locali din cadrul Biroului Rutier transmit spre rezolvare sau participă 
la rezolvarea problemelor constatate pe teren (drumuri blocate, carosabil nepracticabil, etc). 

Participarea împreună cu Poliția Rutieră din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara la activități și 
acțiuni specifice (sprijin în cazul producerii unor accidente) s-a desfășurat conform cererii sau planificării 
stabilite, iar participarea la diferite evenimente organizate pe raza administrativ-teritorială a municipiului 
Hunedoara (concursuri de cros, biciclete, etc) s-a desfășurat fără incidente sau probleme deosebite.  
 
Compartiment Circula ție       

Nat. contrav/ act normativ Avert. Nr. Amenzi P-cte  penaliz. Val. Contrav. 

HCL 240 / 2012 6 12  2.800 
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HCL 252 / 2012 2 2  400 

HCL 261 / 2014 6 15  3.000 

L 38 /2003 6 0  0 

L 448 / 2006 0 4  900 

L 61 / 1991 0 2  700 

OUG 195 / 2002 523 358 1.669 96.310 

TOTAL 543 393 1.669 104.110 
 936     
 
       
 
    Situația contravențiilor aplicate de către polițiștii locali pe parcursul anului 2016 
 
TOTAL GENERAL AN 2016 

Nat. contrav/ act normativ Avert. Nr. Amenzi Val. Contrav. 

HCL 240 / 2012 230 288 93.880 
HCL 252 / 2012 2 2 400 
HCL 254 / 2004 29 15 3.750 
HCL 261 / 2013 13 24 5.000 
HCL 88 / 2010 1 3 3.000 
L 12 / 1990 2 7 6.500 
L 24 / 2007 3 0 0 
L 349 / 2002 10 13 6.600 
L 38 /2003 6 0 0 
L 448 / 2006 0 4 900 
L 50 / 1991 0 10 46.000 
L 54 / 2012 1 0 0 
L 55 / 2002 1 0 0 
L 61 / 1991 49 192 53.300 
OG 99 / 2000 2 3 2.400 
OUG 195 / 2002 523 358 96.310 
OUG 195 / 2005 0 1 25.000 
OUG 97 / 2005 0 13 540 
TOTAL 872 933 343.580 
                                                                                      

 
 

4.10 Serviciul Public Administrare Cimitire și Pompe Funebre 
Activitățile care se desfășoară la Cimitirul Valea Seacă, cimitir ce aparține Primăriei Municipiului 

Hunedoara, sunt urmărite și coordonate de către un administrator. În decursul anului 2016 aici s-au 
desfășurat o serie de activități cu caracter specific: 

 - stabilirea de către Consiliul Local prin Hotărârea nr. 391/2015 a prețurilor pentru locurile din 
cimitir și taxa de închiriere a Capelei începând cu 1 ianuarie 2016. 
 - întreținerea interioară a cimitirului prin curățenie generală în ajunul sărbătorilor religioase precum 

1805  
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și la sfârșitul fiecărei săptămâni. 
  - întreținerea aleilor interioare, a zonelor verzi din incinta cimitirului prin lucrări cu caracter sezonier. 
 - întreținerea Capelei prin lucrări specifice: deratizare, igienizare, dezinsecție, 
 - gestionarea locurilor de veci printr-o evidență clară a prețurilor și sumelor încasate în funcție de 
locul solicitării (s-au vândut 81 locuri). 
 - predarea  sumelor rezultate din vânzările de locuri de veci și taxele de închiriere a Capelei la 
casieria Primăriei 
 - anul acesta s-a depus la casierie suma de 68.464 lei. 
 - pentru taxa de închiriere a Capelei s-a încasat suma de 46.226 lei 
 - pentru răscumpararea locurilor de înhumare pe termen de 7 ani s-au încasat 7.684 lei 
 - pentru răscumpararea locurilor de înhumare pe termen de 25 de ani s-au încasat 1.200 lei 
 - inventarierea bunurilor aflate în gestiunea Cimitirului Valea Seacă prin participarea unei comisii 
constituite prin dispoziția Primarului.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Mediul 
 

5.1 Spații verzi 
     Pentru ca municipiul Hunedoara să beneficieze de spații verzi la nivelul cerințelor și standardelor 
prevăzute de legislație s-a acordat o atenție deosebită activității de amenajare, întreținere și înfrumusețare a 
zonelor verzi. 
      În cursul anului 2016 s-au achiziționat: 

• arbori și arbuști ornamentali: 930 buc. 
• ligustrum (gard viu) – 6.000 buc. 
• sămânță iarbă – 600 kg. 
• 70 saci var 

 
Situația spațiilor verzi și a zonelor de agrement din municipiul Hunedoara, conform datelor furnizate 

de Primăria Municipiului pentru anul 2016, este următoarea: 
 

Nr. crt. 
Denumirea parcului / 
Zonei de agrement 

Caracteristici Aria (ha) 

1 
 
Parcul Tineretului 

Situat între: str. b-dul Dacia-Avram Iancu-b-dul Rusca 
Modernizat cu fonduri europene. 
Conține alei, zone verzi, rondouri de flori, filigorie, 
fântâna arteziană, iluminat public, jardiniere, plantări 
de tei, mobilier urban, împrejmuire. 

2,3 
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Nr. crt. 
Denumirea parcului / 
Zonei de agrement 

Caracteristici Aria (ha) 

2 Parcul Corvin 

Situat: între str. Turnătorului - G. Enescu-I.L. 
Caragiale 
Există: arbori, mobilier urban, iluminat public, zone 
verzi, împrejmuire 

4 

3 Parcul Central 

Situat între: B-dul Dacia - Str. Republici - Str. 22 
Decembrie - B-dul Corvin 
Există: alei, fântână arteziană, mobilier urban, iluminat 
public, arbori, zone verzi 

1,5 

4 Parcul Poștei 

Situat între: B-dul Dacia - Str. Republici - Str.22 
Decembrie - B-dul Corvin 
Există: alei, fântână arteziană, mobilier urban, iluminat 
public, arbori, zone verzi, unitate de alim. publică 

0,51 

5 Parcul Libertății 
Situat în P-ța Libertății 
Există: alei, arbori, mobilier urban, monument de for 
public 

0,66 

6 Parcul Ciocârliei 
Situat între: Catedrala Ortodoxă și Str. Mierlei 
Există: alei, arbori, mobilier urban, arbuști 

0,64 

7 Pădurea Chizid Este arie protejată 50 

T O T A L 
 59,61 

 
5.2 Calitatea factorilor de mediu 
Calitatea aerului 
Aerul reprezintă factorul de mediu natural cu cele mai evidente și mai importante implicații asupra 

sănătății omului.  

Aerul atmosferic natural, nepoluat, are o compoziție diferită de cel pe care îl inspirăm noi astăzi, mai 
ales cei care locuim în orașe dotate cu diverse întreprinderi de produs fum, praf și alte gaze nocive. 
Compoziția chimică a aerului natural este următoarea: azot – 78,084%, oxigen – 20,946%, argon – 0,934%, 
bioxid de carbon – 0,0331%. Au mai fost detectate și următoarele elemente: neon, hidrogen, krypton, heliu, 
ozon, xenon, precum și metan, oxid de azot și vapori de apă. Agenții poluanți evacuați în atmosferă pot fi 
transportați pe zone mai mari datorită acțiunii factorilor meteorologici. Principalii factori meteorologici care 
intervin în modificarea gradului de poluare sunt viteza vântului și stabilitatea aerului. Din cauza curenților 
de aer, poluanții sunt răspândiți pe o suprafață mare în zonele învecinate activității poluatoare. 

Surse naturale de poluare: eroziunea eoliană, incendiile, reziduurile de natură vegetală și animală 
și/sau fenomenele vulcanice. 

Surse artificiale de poluare: centrale termoelectrice, industria siderurgică, industria metalurgică, 
industria chimică, întreprinderile de materiale de construcții și transporturile.  

Consecințele aerului poluat asupra sănătății oamenilor: 

- Efecte acute (imediate); 
- Efecte cronice produse de concentrații mai reduse de poluanți atmosferici, dar care în 

timp pot conduce la modificări patologice (ex. bronhopneumonii cronice, emfizem 
pulmonar, astm bronșic, pneumonie, bronșită cronică, conjunctivite, rahitism, îmbolnăviri 
ale aparatului nervos central, cancer pulmonar etc.); 

 Consecințele aerului poluat asupra construcțiilor: eroziune de degradare, eroziune de corodare, 
schimbarea culorii. 

 Consecințele aerului poluat asupra plantelor și animalelor:  
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− Lezarea plantelor ducând până la dispariție în unele cazuri; 
− Îmbolnăvirea animalelor. 

            Consecințele aerului poluat asupra condițiilor de viață: atmosfera poluată creează disconfort prin 
imposibilitatea deschiderii ferestrelor și aerisirii încăperilor, a uscării rufelor în curte sau balcon, servirii 
mesei în curte, plimbărilor în aer liber, a jocului copiilor etc. 

 

Rețeaua manuală de monitorizare a calității aerului 

                În rețeaua de supraveghere a poluării de impact din județul Hunedoara au fost efectuate măsurători 
privind: amoniacul, pulberile în suspensie, PM10 și pulberile sedimentabile. 
                Potențialele surse de poluare ale aerului din județul Hunedoara sunt: unitățile siderurgice, unitățile 
de producere a energiei electrice și termice, unitățile de producere a materialelor de construcție, etc. 
                Monitorizarea calității aerului a fost asigurată de 5 puncte de control dotate cu pompe de aspirație 
pentru aerosoli, 3 puncte pentru amoniac, 1 punct pentru PM10 și 25 puncte pentru pulberile sedimentabile, 
cu următoarea repartizare: 
 
 
 
Județ Oraș Stația Tip stație Poluant Tip 

determinare 
Obs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hune-
doara 

Deva 
 

A.P.M. Deva Urbană NH3 manual STAS 
12574/87 

Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

PM 10 manual Legea 
104/2011 

Stația IRE  Trafic  Pulberi 
sedimentabile  

manual STAS 
12574/87 

Deva, str. Matei 
Corvin 

Urbană Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Deva,Stația hidro-
meteo 

Urbană Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Sat. Vețel  Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Hunedoara 
 

Spital Hunedoara Industrială Pulberi în 
suspensie 

manual " 

Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

NH3 manual " 
Stația de epurare 
Buituri 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Hunedoara,  
str. Voinii, nr.6 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Sat Zlaști, nr.2 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Simeria Simeria - stadion Urbană Pulberi în 
suspensie 

manual " 

NH3 manual " 
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Petroșani Livezeni – Sediu 
Hidroconstrucția 

Industrială Pulberi în 
suspensie 

manual " 

Paroșeni – DN66 
A - Baraj 

Industrială Pulberi în 
suspensie 

manual " 

Paroșeni – str. 
Minei, nr. 25 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Vulcan, str. 
Decebal, nr. 14 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Lupeni, str. 
Sohodol, nr. 7 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Petroșani – 
Universitate 

Industrială Pulberi în 
suspensie 

manual " 

Petroșani, str. 22 
Decembrie, nr. 4 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Livezeni, sediu 
Hidroconstrucția 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Iscroni– Coroești, 
str. Secului, nr. 10 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Brad Țebea– post hidro Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Vața - Poliție Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Călan Călan - Primărie Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 
 

Orăștie District Ape 
Orăștie 

Urbană Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Baru Mare Baru Mare, nr. 
303 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Chișcădaga 
 
 

Nr. 65 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Nr. 15 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Nr. 7 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Sat. Bejan, nr. 58 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Șoimuș - Primărie Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

 
                            Măsurători de zgomot la nivelul municipiului Hunedoara 
 
Luna ianuarie 
 

nr.crt Zona măsurători Val. Adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 
dB 

Val. 
maximă-dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 49,2 39,9 76,6 4,2 

2 HD-Piața Obor 65 62,3 49,9 77,9  
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3 HD-Parcare OE2 90 83,1 58 91  

 
 
Luna februarie 
 
 

nr.crt Zona măsurători Val. Adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 
dB 

Val. 
maximă-dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 52,4 41,8 76,7 7,4 

2 HD-Piața Obor 65 63 46,2 73,1  

3 HD-Parcare OE2 90 68,8 55,4 87,8  

 
Luna martie 
 

nr.crt Zona măsurători Val. Adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 
dB 

Val. 
maximă-dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 51 42,7 77,9 6 

2 HD-Piața Obor 65 62,3 47,6 73,4  

3 HD-Parcare OE2 90 69,9 55,2 87,8  

 
Luna aprilie 
 

nr.crt Zona măsurători Val. Adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 
dB 

Val. 
maximă-dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 50,2 49,5 77,8 5,2 

2 HD-Piața Obor 65 62 49,7 76,3  

3 HD-Parcare OE2 90 82,2 57,1 91,6  

 
Luna mai 
 

nr.crt Zona măsurători Val. Adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 
dB 

Val. 
maximă-dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 50,2 42,4 70,7 5,2 

2 HD-Piața Obor 65 56,6 44,3 78,8  

3 HD-Parcare OE2 90 68,6 4,5 79  

 
 
 
Luna iunie 
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nr.crt Zona măsurători Val. Adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 
dB 

Val. 
maximă-dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 51,1 40,5 76,6 6,1 

2 HD-Piața Obor 65 63,3 49,7 76,9  

3 HD-Parcare OE2 90 83,4 57,1 91  

 
Luna iulie 
 

nr.crt Zona măsurători Val. Adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 
dB 

Val. 
maximă-dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 50,1 4,3 77,5 5,1 

2 HD-Piața Obor 65 63,2 49,7 76,8  

3 HD-Parcare OE2 90 82,3 57,4 91  

Luna august 
 

nr.crt Zona măsurători Val. Adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 
dB 

Val. 
maximă-dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 53,4 41,8 76,6 8,4 

2 HD-Piața Obor 65 63,2 47,1 73,3  

3 HD-Parcare OE2 90 69,6 54,4 86,7  

 
Luna septembrie 
 

nr.crt Zona măsurători Val. Adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 
dB 

Val. 
maximă-dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 50,2 41,7 77,4 5,2 

2 HD-Piața Obor 65 63,1 49,6 76,5  

3 HD-Parcare OE2 90 82,356 90,5   

 
Luna octombrie 
 

nr.crt Zona măsurători Val. Adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 
dB 

Val. 
maximă-dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 51,1 42,8 77,4 6,1 

2 HD-Piața Obor 65 61,2 49,5 76,8  

3 HD-Parcare OE2 90 81,5 57 91,3  
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Luna noiembrie 
 

nr.crt Zona măsurători Val. Adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 
dB 

Val. 
maximă-dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 51,4 42,8 76,5 6,4 

2 HD-Piața Obor 65 62 45,2 74,1  

3 HD-Parcare OE2 90 68,9 55,3 87,7  

 
Luna decembrie 
 

nr.crt Zona măsurători Val. Adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 
dB 

Val. 
maximă-dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 53,4 41,8 75,5 8,4 

2 HD-Piața Obor 65 63,2 47,7 73,4  

3 HD-Parcare OE2 90 71,6 55,3 87,6  

 
 
 
5.3 Gestiunea deșeurilor 
Pentru a furniza o imagine de ansamblu asupra colectării deșeurilor în municipiul Hunedoara, 

prezentăm o serie de date relevante pentru această activitate specifică. 
Situația activității de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor pe raza municipiului 

Hunedoara de S.C. SALUBPREST  Hunedoara S.R.L  din anul 2016 este prezentată în tabelul de mai jos: 
 
 

Luna calendaristică 
Cantitatea colectată și 

depozitată (tone) 
Deponeu Deva (tone) 

Deponeu Vulcan (tone) 

Ianuarie 916,61 267,36 649,25 
Februarie 954,32 954,32 0 
Martie 1080,70 937,10 143,70 
Aprilie 1206,51 377,76 828,75 
Mai 1115,34 569,54 545,80 
Iunie 1252,96 846,46 406,50 
Iulie 1412,07 1252,47 159,60 
August 1630,8 1630,8               - 
Septembrie 1494,6 1494,6               - 
Octombrie 1525,58 1525,58               - 
Noiembrie 1390,30 1390,30               -  
Decembrie 1592,03 1592,03               -  
TOTAL 15571,82 12838,32 2733,50 

 
Contractele de preluare a deșeurilor sunt realizate și operate de către fiecare societate comercială 

(operator) în parte. Numărul de persoane deservite la sfârșitul anului 2016 de S.C. Salubprest Hunedoara 
SRL precum și nr. de contracte încheiate este următoarea: 
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Categorie deservită NR. contracte/populație deservită 
Asociații de proprietari 148/28.520 
Persoane de la casele particulare 6092/12.392 
Agenți economici 1.046 
Instituții publice 36 
Persoane blocuri / contracte individuale 6.458 /3.311 

  
Tarifele practicate de S.C. SALUBPREST  Hunedoara S.R.L  în anul 2016: 

 
Categorie Tarif 

Persoane fizice 
Colectat, transportat și depozitat 
deșeuri menajere 

6,62 lei/pers/lună fără TVA 

Persoane juridice 
Colectat, transportat și depozitat 
deșeuri menajere 

67,05/mc /luna/fără TVA 

 
  
       Colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile de la populație în municipiul Hunedoara 
 
           În prima parte a anului 2016, în baza Contractului de Concesionare a Serviciului Public de 
Salubrizare a Municipiului Hunedoara nr. 63.496/2006 - Pachetul de activități nr. 2 – preselectarea și 
organizarea reciclării deșeurilor - SC Proserv a efectuat colectarea selectivă a deșeurilor pe raza 
municipiului Hunedoara. 
          Conform datelor transmise de S.C Proserv SA, s-au colectat următoarele cantități: 
 
 Deșeu Reciclabil Cantități-To 
 Peturi+HDP 41,2 
 Hârtie+Carton 44,85  
 Sticlă 0 
 Lemn 69,35 
 
            Din luna mai a anului 2016, colectarea selectivă a deșeurilor a fost făcută de către Societatea 
Salubprest Hunedoara. Ei au colectat următoarele cantități de ambalaje: 
 
Deșeu Reciclabil Cantități-To 
Peturi+HDP 37,8 
Hârtie+Carton 26,45 
Sticlă 1,73 
Lemn 0 
 
             Total Deșeuri Reciclabile colectate în 2016 și 2015 
 
 Deșeu Reciclabil Cantități-To-2016 Cantități-To-2015 
Peturi+HDP 79 128,9 
Hârtie+Carton 71,3 169,87 
Sticlă 1,73 300,3 
Lemn 69,35 46,15 
 
            Se observă o scădere a cantităților de deșeuri reciclabile colectate în 2016 față de 2015. 

 
Anul 2016 a fost unul plin de provocări, dar municipalitatea hunedoreană le-a trecut cu brio pe 

toate. Prin proiectele finalizate, aflate în execuție sau demarate, vrem să dezvoltăm Hunedoara, atât din 
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punct de vedere economic, cât și cultural, dar mai ales turistic.  
Ne dorim un oraș frumos și curat, un oraș modern, care să se înscrie cu succes în rândul localităților 

europene. Împreună putem face acest lucru. Împreună vom transforma Hunedoara într-un oraș cu care să 
ne putem mândri.  

Vă invit să ne fiți alături și în acest an și să vă exprimați opiniile cu privire la activitatea 
administrației publice locale, pentru o colaborare cât mai bună în vederea realizării tuturor obiectivelor 
propuse. 
 
 
 
 

Primar, 
Dan Bobouțanu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


