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Introducere 

 
 

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (1), lit. b și 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 dintre instrumentele prin care 
Primăria Municipiului Hunedoara pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea instituției și 
despre nivelul la care se află municipiul din punct de vedere al stării economice, sociale și de mediu pe anul 
2018. 
 

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 
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Reformat). 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 fraților acestuia, Mogoș și Radu, vărului lor Radu și fiului lui Voicu, Ioan, 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-târg, 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 și 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, la nivelul anului 1990, se produceau în cuptoarele Siemens-Martin peste 3,5 milioane 
tone de oțel pe an, peste 1 milion tone cocs metalurgic pe an, dar și 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 Ioan Marcu, urmat apoi în 1990 de 
Viorel Doda. În urma alegerilor din 1992 a devenit primar Remus Mariș, care a fost reales până în anul 
2004, după care au urmat, în 2004, 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. 
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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 
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, Peștișu Mare, Groș, 
Boș, 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, 
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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 
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 formă 
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 două 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. 



 

 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2018 8 

 

 

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 în 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 
vârfurile situate la nord-est de satul Vadu 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 sălbatic (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 Mănăstirii, 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 al 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. 
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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 

Peștișu Mare, Boș, Groș, și Hășdat. 
Localitatea componentă Răcăștia are o suprafață totală 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 totală 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 1.625,04, din care 48 ha intravilan, la care se adaugă 

254,65 ha intravilanul localităților aparținătoare, totalizând astfel 1.879,69 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 teritoriu, patrimoniu, urbanism – anul 2018 
În anul 2018 au fost eliberate un număr de 356 certificate de urbanism și 215 autorizații de construire 

privind diverse lucrări de construire pe raza municipiului Hunedoara. Situația locuințelor aflate în 
administrarea municipiului Hunedoara, în anul 2018, este după cum urmează: 

 
numărul total de locuințe sociale: 299 

numărul total de locuințe ANL:  108 

numărul total de locuințe convenabile: 322 

numărul total de case: 23 

 
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 10 la sută și rate pe o perioadă de  
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 
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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 2018, în Piața Obor au făcut obiectul închirierii 375 
de mese, 109 terenuri și 13 spații comerciale. În Complexul Comercial Dunărea, au făcut obiectul închirierii 
147 de mese, 1 teren și 9 spații comerciale.  

 
 
 

II. Infrastructura tehnică 

 
 

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 situat 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 
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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; 
 – 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 – Mânerău; 
 – 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, Mihai Viteazul 
 – Străzi: Aurel Vlaicu, Avram Iancu, Rotarilor, Victoriei, Cloșca, Constantin Bursan, Elisabeta 
Mărgineanu. 
 Artere secundare de circulație: 

      - Străzi: Prutului, Arenei, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Lanului, Spicului, Ștrandului, Batiz, 
Alexandru Vlahuță, Trandafirilor, Pinilor, Pescărușului, Ion Creangă, George Enescu, Streiului, 
Oltului, Stadionului, Gorunilor, Jiului,Crângului, Runcului, Căprioarei, Ghioceilor, Rozelor, 
Mioriței, Viorele, Chizid, Carol Davila, Brazilor, Victor Babes, etc. 
 
Activitatea de reabilitare și monitorizare a infrastructurii rutiere reprezintă o preocupare constantă a 

Primăriei Municipiului Hunedoara, împreună cu modernizarea parcărilor existente, precum și execuția de 
parcări noi.  

În anul 2018 au continuat lucrări ale Contractului Subsecvent III și ale Contractului 
Subsecvent IV. 

În cadrul acestor contracte, au fost reabilitate următoarele străzi: Brazilor, Cantacuzino, zona 
pietonală bulevardul Corvin, Carol Davila.  
      Străzile modernizate în anul 2018, precum și sumele alocate pentru aceste lucrări sunt următoarele: 
  
                      SUBSECVENTUL III 
 

Străzi modernizate/reabilitate până în anul 2018, în valoare de 30.168.863,96 lei inclusiv TVA: 
- Str. Prutului, Str. Arenei, Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, Str. Lanului, Str. Spicului, Str. 
Ștrandului, Str. Batiz, Str. Alexandru Vlahuță, Str. Trandafirilor, Str. Pinilor, Str. Pescărușului, Str. 
Rusca, B-dul Corvin și străzi adiacente partea I – Aleea Cocsarilor și Aleea Topitorului, B-dul 
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Corvin și străzi adiacente partea II – Str. Ion Creangă, B-dul Corvin partea III – Piața Florilor și 
Str.George Enescu (zona delimitată de străzile G.Enescu, I.L.Caragiale, bd. Dacia și bd. Republicii), 
Str. Cloșca (canalizare menajeră, canalizare pluvială, alimentare cu apă, reabilitare stradală). 

 
Străzi modernizate/reabilitate în anul 2018, în valoare de 1.218.033,21 lei inclusiv TVA: 
- Zonă pietonală bulevardul Corvin: 1.218.033,21 lei 

 
Rest de executat în decursul anului 2019, în valoare de 989.826,71 lei inclusiv TVA: 
- Zonă pietonală bulevardul Corvin 

 
SUBSECVENTUL IV 

 
Străzi modernizate/reabilitate până în anul 2018, în valoare de 21.858.477,07 lei inclusiv TVA:  
- Str. Streiului, Str. Oltului, Str. Stadionului, Str. Gorunilor, Str. Jiului, Str. Crângului, Str. Runcului, 
Str. Căprioarei, Str. Ghioceilor și alei aferente bl. 6, 43, 39A, 39B, 37 și alei aferente Școlii Generale 
nr.11, Str Rozelor și alei aferente bl. 31 și bl. 30, Aleea Școlii, Str. Mioriței și alei aferente bl.38, Str. 
Viorele, Str. Chizid, Str. Carol Davila, Str. Brazilor. 

 
Străzi modernizate/reabilitate în anul 2018, în valoare de 562.650,46 lei inclusiv TVA: 
- Strada Brazilor: 57.099,01 lei  (continuarea lucrărilor începute în anul 2017) 

- carosabil: 803,00mp 
- Strada Cantacuzino: 472.792,45 lei 

- canalizare pluvială 
- canalizare menajeră 
- modernizare stradă 

- Strada Carol Davila: 32.759,00 lei  (continuarea lucrărilor începute în anul 2017) 
 

Rest de executat în decursul anului 2019, în valoare de 1.317.680,80 lei inclusiv TVA: 
- Lucrări de extindere rețea canalizare în municipiul Hunedoara pe traseul cuprins între străzile 

Marinescu și Chizid. 
 

Lucrări finalizate în anul 2018, executate cu finanțări de la Ministerul Dezvoltării Regionale, 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, după cum urmează: 

 
Reabilitare strada Gheorghe Barițiu: valoarea totală 994.130,93 lei 

- carosabil: 5.910 m² 
- trotuare: 3180 m² 

Reabilitare Bulevardul Mihai Viteazul: valoarea totală 5.885.736,00 lei 
- alee carosabilă: - carosabil: 1.600 m² 
                            - trotuar 1.000 m² 
- carosabil: 16.700 m² 
- trotuare: 12.000 m² 

Reabilitare strada Mărțișorului: valoarea totală 880.995,16 lei 
- carosabil: 3.260 m² 
- trotuar: 2.883 m² 
- parcări: 2.376 m² 

Reabilitare strada Popa Șapcă: valoarea totală 232.114,47 lei 
- carosabil: 2.760 m² 
- trotuare: 1.600 m² 

Zid de sprijin strada Brazilor: valoarea totală 429.355,15 lei 
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- elevație: - lungime: 130 m 
                 - înălțime: 5,50 m 
- scări acces 
 

Lucrări realizate cu finanțare de la bugetul local în anul 2018: 
 

Amenajare intersecție tip girație între Bd. Traian și strada Bucegi 
- valoare totală: 297.641,01 lei 

Realizare acces rutier Bd. Traian la DAR Dräxlmaier Automotive S.R.L. 
- valoare totală: 231.247,57 lei 

Amenajare trotuar strada Avram Iancu – zona CEC  
- valoare totală: 141.922,89 lei 
 

 În anul 2019 vor continua lucrările pe Bulevardul Corvin, care va fi transformat într-o alee pietonală 
ce va face legătura cu esplanada din fața Casei de Cultură. Zona de aici urmează să fie modernizată prin 
construirea unui loc de relaxare și promenadă. Tot aici vor fi realizate și trei fântâni arteziene. Vorbim 
despre un concept arhitectural unic în Transilvania, care se va întinde pe toată zona bulevardului Corvin 
până la Casa de Cultură. 

  Parcări de reședință 
În cursul anului 2018, la Primăria Municipiului Hunedoara s-a primit un număr de 1.490 de solicitări 

pentru închirierea locurilor de parcare, schimbări de adresă și nr. de înmatriculare auto la contractele de 
închiriere existente, reînnoiri de contracte pentru închirierea locurilor de parcare, după cum urmează: 

• Două sesiuni de atribuire locuri de parcare – Trandafirilor – 258 locuri 
• Două sesiuni de atribuire locuri de parcare – Pinilor – 20 locuri 
• Prima sesiune de atribuire locuri de parcare – Rusca – 33 locuri 
• Prima sesiune de atribuire locuri de parcare – Pescărușului – 48 locuri 
• Alte atribuiri de locuri de parcare în alte parcări existente – 980 locuri 
• Reînnoire contracte de închiriere locuri de parcare – 61 
• Modificări de adresă și de nr. înmatriculare auto la contractele existente – 90. 

 
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 2018 au fost: 
• eliberate un număr de 16 autorizații de transport asigurând transportul în regim de taxi; 
• eliberate un număr de 26 autorizații taxi asigurând transportul în regim de taxi; 
• vizate un număr de 248 autorizații taxi în urma verificării dosarului depus și a autovehiculului; 
• anulate un număr de 8 autorizații de transport; 
• anulate un număr de 26 autorizații taxi. 
Pentru cele șapte stații de îmbarcare și debarcare călători pentru mijloacele de transport public local 

de persoane prin curse regulate speciale stabilite în baza Legii 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 și 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; 
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• 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 Bd. Mihai 
Viteazul – str. A. Iancu; 

• stație BUS nr. 4 – Bd. Dacia în dreptul magazinului „Profi” – sens de mers str. Bucegi – Bd. 
Mihai Viteazul; 

• 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. 

De asemenea, au fost acordate: 
• 13 avize de stații pentru curse regulate speciale a serviciului de transport județean. 

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:  

• 4 licențe de traseu pentru curse regulate speciale pentru doi transportatori autorizați; 
• 1 licență de traseu pentru curse regulate pentru transportatori autorizați. 
 

 

2.3 Energia Electrică 
Iluminatul public 
Consumul de energie electrică destinată iluminatului public se menține aproximativ constant în 2018 

(2846 MWh) față de 2017 (2833 MWh). 
Furnizorul de energie electrică a fost la 06.03.2018 MONSON TRADING, iar apoi până la 

01.03.2019 GETICA 95 Com S.R.L.  
Sistemul de iluminat public în Municipiul Hunedoara se asigură pentru: 
 

Iluminatul public stradal: 
 În anul 2018 s-au modernizat, prin utilizarea tehnologiei LED: 

• Bd. Decebal (finanțare C.J. ), unilateral, aproximativ 1 km de rețea subterană, 32 buc. aparate de 
iluminat LED 181W și 32 buc. stâlpi zincați; 

• DJ 687 (de la podul I.U.G., până la limita administrativ-teritorială cu municipiul Deva), unilateral, 
aproximativ 1,5 km rețea subterană, 54 buc. aparate de iluminat LED 173Wși 50 buc. stâlpi zincați. 
Valoare investiție: 457.677,3 lei ( ~ 98.000 euro ), inclusiv TVA, prin contract de lucrări 
82/30257/24.04.2018. 

Extinderile de rețea stradală au fost relativ puține, atât numeric, cât și valoric (girația str. Buituri cu Bd. 
Traian, Str. Trandafirilor, str. Gheorghe Barițiu, Boș etc.)  

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 relativ scăzut raportat la fluxul luminos produs; 
• pe arterele secundare și în cartierele de locuit, sunt surse cu vapori de sodiu de 70 W/100W. 

 
Iluminatul căilor de circulație pietonală:  

În anul 2018 s-a modernizat : 
• trotuar Bd. Dacia, porțiunea dinspre Parcul Tineretului: 9 buc. stâlpi ornamentali, 18 aparate de 

iluminat LED 43W, 200 m cablu subteran. Valoare investiție, contract concesiune: aproximativ 
168.500 lei (36. 212 ) euro, inclusiv TVA; 
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• aleea pietonală Bd. Corvin, 54 stâlpi ornamentali cu LED 100W, 1,7 km cablu subteran iluminat și 
iluminat festiv. Valoare investiție, contract concesiune: aprox. 472.000 lei (~ 101.572 euro), inclusiv 
TVA; 

• iluminatul Pieței Obor, prin montarea de lămpi cu vapori de sodiu de 250W. 
 

      Iluminat ornamental: 
În anul 2018 s-a montat tot cablul de alimentare necesar iluminatului ornamental, peisagistic pe Aleea 

pietonală Bd. Corvin (mai rămân de montat proiectoarele: 72 buc., 25W / buc. ) și s-au executat lucrări de 
mentenanță în parcurile municipiului Hunedoara. 
 

Iluminat arhitectural: 
Modernizarea iluminatului Casei de Cultură se amână pentru 2019, iar modernizarea iluminatului 

perimetral al sediului vechi al Primăriei a început la 14.02.2019. 
 
Valoarea totală a investițiilor executate în 2018 conform contractului de concesiune a fost de 617.834 

lei (132.673,2 euro), inclusiv TVA. 
 

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. La momentul actual, prin H.C.L. 25/2019 s-a aprobat Studiul 
de Oportunitate privind viitoarea abordare a serviciului public de iluminat din municipiu Hunedoara și este 
supus dezbaterii publice viitorul contract cadru al serviciului. 

Activitățile concesionarului constau inclusiv în întreținerea și menținerea în stare de funcționare a 
sistemului de iluminat public din municipiul Hunedoara. 

 
Valoarea totală a activităților de mentenanță efectuate în 2018 conform contractului de concesiune a 

fost de 350.055,44 lei (75.175,21 euro), inclusiv TVA. 
 

O problemă obișnuită privind eficiența iluminatului public este umbrirea din cauza vegetației. În 
acest sens, în anul 2018 s-a avut în vedere toaletarea arborilor de pe aliniamentele străzilor (str. A.Iancu, str. 
Bucegi, str. Pescărușului, str. M.Viteazul etc.), activitate ce continuă în 2019 (str. Victoriei, Bd. 1848 etc.). 

Pe viitor, în municipiul Hunedoara se urmărește extinderea utilizării 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 aprox. 30%; 
• scăderea emisiilor de CO2; 
• eliminarea poluării luminotehnice; 
• scăderea costurilor de mentenanță;  
• adecvarea sistemului de iluminat la soluțiile de producție energie verde. 

Principalele obiective urmărite pentru modernizarea sistemului de management al iluminatului public 
sunt: 

• implementarea telemanagementului serviciului și controlul parametrilor de funcționare, prin module 
de comunicare și comandă; 

• modernizare puncte de aprindere existente cu aparatajul necesar realizării unui sistem de 
management integrat pentru sistemul public de iluminat; 

• implementarea tehnologiei LED pentru maximizare eficienței luminotehnice, energetice și 
economice. 

 
 2.4 Rețeaua de gaze naturale 
 În cursul anului 2018, au fost efectuate lucrări la instalațiile de gaze naturale ale unor instituții 
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subordonate Primăriei Municipiului Hunedoara. Astfel, având în vedere că la Grădinițele din Boș, Hășdat și 
Răcăștia, încălzirea încăperilor se realiza cu sobe de teracotă cu arzătoare alimentate cu gaze naturale, sobe 
care erau foarte vechi, uzate, cu un randament foarte scăzut, ceea ce însemna un consum mare de gaze 
naturale și nu mai prezenta siguranță în funcționare, s-a achiziționat și montat câte o centrală termică murală 
în condensare la fiecare locație amintită pentru care, au fost necesare lucrări de modificări în instalația de 
utilizare gaze naturale în acest sens efectuate de către un agent economic autorizat de ANRE, conform 
prevederilor legislației în vigoare astfel: 
  - Modificare instalație de gaze naturale la imobilul Școala Primară din Răcăștia, valoare: 1.822 lei 
  - Realizare instalație de încălzire cu centrală proprie la imobilul Școala Primară din Răcăștia, valoare: 
16.848,83 lei 
  - Modificare instalație de gaze naturale la imobilul Școala Primară din Hășdat, valoare: 1.547 lei 
  - Realizare instalație de încălzire cu centrală proprie la  imobilul Școala Primară din Hășdat, valoare: 
17.310,22 lei 
  - Modificare instalație de gaze naturale la Grădinița din Boș, valoare: 3.168 lei 
  - Realizare instalație de încălzire cu centrală proprie la Grădinița din Boș, valoare: 11.354,37 lei. 
 De asemenea, tot în anul 2018, s-au efectuat lucrări la rețeaua de gaz de Atelierul de Tâmplărie, de pe 
strada Revoluției nr. 1 bis din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara. Având în vedere fapul că imobilul 
în care funcționează acest atelier nu era racordat la instalația de gaz, s-au realizat lucrările privind instalația 
de utilizare gaze naturale în valoare de 4.255,42 lei. 
 În cursul anului 2018, în sistemul de distribuție gaze naturale aferent Municipiului Hunedoara și al 
localităților limitrofe s-au făcut și următoarele lucrări: 

- 21 de branșamente noi 
- 5 extinderi de rețea + branșamentele aferente 
- s-au anulat 3 cămine de vane 
- s-au montat 12 vane de secționare noi 
- s-au efectuat lucrări de vopsitorie pe o suprafață de aproximativ 12.500 mp  
- s-a asigurat funcționarea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție prin efectuarea lucrărilor 

de mentenanță planificate (contoare volumetrice înlocuite – 3.500 buc., revizii PR/PRM – 1.883 buc., 
revizie rețea și branșamente 83.135 km)  

 
 2.5 Rețeaua de apă 

În cazul Municipiului Hunedoara,  alimentarea cu apă potabilă are următoarele surse: 
 Sursă principală de suprafață: Hobița 
 Sursă secundară de suprafață: Lacul Cinciș 
 Sursă subterană secundară:  5 foraje, din care 2 funcționale 

 În anul 2018, Primăria Municipiului Hunedoara a demarat proiectul „Rețea apă zona Sitului Industrial 
Hunedoara”. Obiectivul investiției a fost obținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al 
securității la incendiu aferent Sitului Industrial, situat în strada Furnalelor din municipiului Hunedoara, pe 
amplasamentul fostului combinat siderurgic prin asigurarea debitului de apă necesar pentru funcționarea 
simultană a trei hidranți existenți în incinta sitului în caz de incendii și a hidranților stradali. Valoarea totală a 
investiției a fost de 634.000,00 lei 
 Un alt proiect derulat de Primăria Municipiului Hunedoara este cel de branșare cu apă în zona Valea 
Banilor, Pestișu Mare, localitate aparținătoare municipiului Hunedoara 

 În anul 2016, a fost realizată rețeaua de apă a localității aparținătoare municipiului Hunedoara Pestișu 
Mare, dar unele zone, precum Valea Banilor, nu au fost cuprinse în respectivul proiect. În urma solicitărilor 
și audiențelor locuitorilor din această zonă, s-au realizat branșamente pentru cele aproximativ 30 de 
gospodării. Valoarea totală a investiției este de 101.900,00 lei.  
 

 
 



 

 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2018 17 

 

 

2.6. Infrastructura pentru tehnologia informației și telecomunicațiilor 
Infrastructura IT&C la nivelul Primăriei Municipiului Hunedoara 
La nivelul Primăriei Municipiului Hunedoara există o permanentă preocupare 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. 

Și în 2018 am acordat o atenție deosebită securității informatice și îmbunătățirii infrastructurii rețelei 
locale de calculatoare. Am identificat 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. 

În anul 2018 s-a achiziționat domeniului primariahunedoara.ro. Odată cu noul domeniu, s-a realizat 
și un upgrade al site-ului oficial, modern, securizat, dispunând de template responsive, pentru utilizarea 
facilă de pe telefoanele mobile și tablete.  

În anul 2018 am îmbunătățit aplicația mobilă „Municipiul Hunedoara Sesizări”, prin adăugarea unui 
nou modul, acela de transmitere de push notifications, prin care Primăria va notifica hunedorenii/turiștii cu 
privire la diversele acțiuni culturale desfășurate în municipiul nostru, avertizări în momentul întreruperilor în 
alimentarea cu energie electrică, apa potabilă, avertizări meteo etc., aplicația fiind actualizată și disponibilă 
gratuit pentru descărcare din Google Play și AppStore.  

Reamintim că prin modulul de sesizări al aceleiași aplicații (implementat în 2017) hunedorenii și 
turiștii au posibilitatea să depună sesizări de pe telefonul mobil sau web, prin localizarea precisă pe hartă a 
zonei implicate, sau atașarea unor poze pentru exemplificare, și urmărirea pe harta municipiului a 
răspunsurilor primite. Astfel, activitatea primăriei și a serviciilor publice implicate în rezolvarea promptă a 
solicitărilor venite din partea comunității locale/turiștilor se desfășoară transparent și se poate urmări pe site-
ul oficial al instituției, sau la adresa: https://mycity.primariahunedoara.ro.  

De asemenea, în 2018 Primăria Hunedoara a încheiat un contract de finanțare în domeniul IT&C, 
„Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației”, 
proiect cofinanțat din Bugetul Național și Fondul Social European, cu începere în decembrie 2018 și durată 
de finalizare 24 de luni.  

Am continuat și în 2018 cursa pentru obiectivul Hunedoara – Smart City, prin achiziționarea a 2 
Solar Street Charger (încărcătoare solare stradale pentru telefoane mobile, tablete și laptopuri), care au fost 
montate pe aleea pietonală din municipiul nostru. 

În 2018 s-au instalat în 5 dintre sediile primăriei sisteme moderne de supraveghere video, sisteme 
antiefracție și alarmare. De asemenea, pe Aleea pietonală din centrul orașului s-au montat camere video 
pentru siguranța cetățenilor în spațiile publice. 

Aplicațiile informatice gestionate de Compartimentul Informatică al Primăriei Municipiului 
Hunedoara: 

 
Denumire Funcționalități 
Managementul documentelor 

(sistem informatic din 1999) 
Registratură  
Centru de Informare Cetățeni 
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Evidență și colectare Impozite  
și taxe locale, Închirieri și 

concesiuni  (din 2003) 
Contabilizarea veniturilor 
Contabilitate (Buget, ALOP) 
Registru Agricol 
Vânzări rate locuințe  
Închirieri Fond locativ 
(din 2013) 
Evidență locuri de parcare de 
reședință (2017) 
Sistem Teleconferință (2017) 

Sistem informatic integrat 

Servicii online la 31.12.2018 
Plăți online (2010), Stadiu cereri depuse (2010), Harta 
investițiilor (2012), Autorizații tonaj (2015) 
Aplicație mobilă de sesizări/notificări (2017 și 2018)  

Soluții Antivirus, antispyware 
WebFilter 

Soluții de Backup 

Politici de securitate, proceduri 
Cunoașterea, prevenirea și înlăturarea atacurilor 
Diminuarea vulnerabilităților infrastructurii cibernetice 

Soluții informatice integrate 
pentru simplificarea procedurilor 

administrative și reducerea 
birocrației  

(SIPOCA 529/ SMIS 126237) 
(2018-2020) 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European 
Rezultate proiect:  

• integrarea soluției cu aplicațiile existente în 
cadrul PMHD și instruirea personalului în 
vederea utilizării eficiente a acestei soluții 
informatice integrate; 

• realizarea unui portal, a unei aplicații mobile și 
amplasarea a două terminale self-service (unul al 
sediul instituției și unul pe aleea pietonală), prin 
care se vor simplifica mult procedurile 
administrative, prin depunerea online a 
solicitărilor;  

• documentele încărcate în portal, aplicație și 
terminal vor fi semnate electronic de către 
cetățeni, vor fi preluate de fluxul intern al 
instituției prin aplicația de registratură existentă, 
fluxul va continua să fie unul electronic până la 
eliberarea documentelor către cetățeni, incluzând 
semnăturile electronice ale personalului cu 
competențe în rezolvarea lor, ceea ce va scurta 
foarte mult timpii de răspuns. 

 
 

2.7 Obiective de investiții în derulare sau finalizate în anul 2018 
Primăria Municipiului Hunedoara a semnat în anul 2018 un număr de 26 de proiecte pe fonduri 

guvernamentale de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.  
 Contracte de finanțare încheiate cu Fonduri guvernamentale prin Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene, Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL II 2017 - 
2020, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”, domeniul specific „realizarea / 
extinderea / reabilitarea / modernizarea / dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, 
grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, colegii naționale, grupuri școlare, școli profesionale, 
școli postliceale, unități de învățământ special de stat, precum și alte unități de învățământ preuniversitar, 
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înființate potrivit legii”.  
 
 

LUCRĂRI DE MODERNIZARE/ REABILITARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv de investiție Nr. și valoare Contract de Finanțare 

1 

Modernizare Grădinița cu Program 
Prelungit  „Dumbrava Minunată”, 
strada Câmpului nr. 2 din municipiul 
Hunedoara 

M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 3017/ 
21.11.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
89726/ 06.12.2017 
Valoare totală: 4.511.862,00 lei 
 - buget local: 118.556,00 lei 
 - buget de stat: 4.393.306,00 lei 

2 

Modernizare Grădinița cu Program 
Prelungit „Floarea Soarelui” 
Hunedoara, strada Cerbului nr. 3 bis, 
structură a Grădiniței cu Program 
Prelungit „Dumbrava Minunată” 
Hunedoara 

M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 3018/ 
21.11.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
89725/ 06.12.2017 
Valoare totală: 4.554.240,00 lei 
 - buget local: 138.310,00 lei 
 - buget de stat: 4.415.930,00 lei 

3 

Modernizare Grădinița cu Program 
Prelungit „Prichindelul” Hunedoara, 
strada I.L. Caragiale nr. 6 bis, 
structură a Grădiniței cu Program 
Prelungit „Dumbrava Minunată” 
Hunedoara 

M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 3019/ 
21.11.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
89724/ 06.12.2017 
Valoare totală: 2.182.304,11 lei 
 - buget local: 66.107,40 lei 
 - buget de stat: 2.116.196,71 lei 

4 

Reabilitare Corp I, strada Cerbului nr. 
2 – Școala Gimnazială nr. 7, 
municipiul Hunedoara, structură a 
Colegiului Economic „Emanuil 
Gojdu” Hunedoara 

M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 3020/ 
21.11.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
89723/ 06.12.2017 
Valoare totală: 4.598.156,67 lei 
 - buget local: 129.443,96 lei 
 - buget de stat: 4.468.712,71 lei 

5 
Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 
Hunedoara, Corp B, strada Prutului 
nr. 9, municipiul Hunedoara 

M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 434/ 
17.01.2018 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 5855/ 
25.01.2018 
Valoare totală: 4.774.995,56 lei 
 - buget local: 173.335,18 lei 
 - buget de stat: 4.601.660,38 lei 

6 
Realizare creșă nouă în municipiul 
Hunedoara  

 M.D.R.A.P. nr. contract finanțare435/ 
17.01.2018 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 5856/ 
25.01.2018 
Valoare totală estimativă 4.706.280,70 lei 
 - buget local: 587.946,55 lei 
 - buget de stat: 4.118.334,15 lei 
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DOTĂRI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

7 

Dotări Grădinița „Licurici”, str. 
Ștefan cel Mare nr.1A, municipiul 
Hunedoara – structură a Grădiniței cu 
Program Prelungit Nr. 1 municipiul 
Hunedoara 

- valoare: 8.400 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1702/ 
12.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
74469/ 17.10.2017 

8 

Dotări Colegiul Național de 
Informatică „Traian Lalescu” 
Hunedoara, strada Victoriei nr. 23, 
municipiul Hunedoara 

- valoare: 342.100 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1403/ 
03.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
73927/ 13.10.2017 

9 
Dotări Colegiul Național “Iancu de 
Hunedoara”, strada Victoriei nr.12, 
municipiul Hunedoara 

- valoare: 373.490,88 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1555/ 
09.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
74460/ 16.10.2017 

10 
Dotări Colegiul Tehnic „Matei 
Corvin” Hunedoara, strada Victoriei 
nr.17, municipiul Hunedoara    

-  valoare: 149.550 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1703/ 
12.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
74464/ 17.10.2017 

11 
Dotări Liceul Tehnologic „Constantin 
Bursan”, strada Turnătorului nr.1, 
municipiul Hunedoara 

-  valoare: 121.061 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1704/ 
12.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
74463.17.10.2017 

12 

Dotări Școala Gimnazială nr. 6, Piața 
Florilor nr.1, municipiul Hunedoara-
structură a Colegiului Tehnic „Matei 
Corvin” Hunedoara, municipiul 
Hunedoara 

- valoare: 76.000 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1705/ 
12.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
74465/ 17.10.2017 

13 

Dotări Școala Postliceală Sanitară, 
strada Nicolae Bălcescu nr.7, 
municipiul Hunedoara-structură a 
Colegiului Național Iancu de 
Hunedoara, municipiul Hunedoara 

-  valoare: 157.315 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1556/ 
09.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
74461/ 16.10.2017 

14 

Dotări Grădinița cu Program Normal 
nr.1 Hunedoara, str. Rândunicii nr.1, 
municipiul Hunedoara – structură a 
Grădiniței cu Program Prelungit 
„Dumbrava Minunată” Hunedoara 

- valoare: 47.000 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1404/ 
03.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
73926/ 13.10.2017 

15 

Dotări Grădinița cu Program Normal 
nr.5, str. Ștrandului nr.2, municipiul 
Hunedoara-structură a Grădiniței cu 
Program Prelungit Dumbrava 
Minunată, municipiul Hunedoara 

- valoare: 27.990 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1405/ 
03.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
73925/ 13.10.2017 
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16 

Dotări Grădinița cu Program Normal 
Zori de Zi Hunedoara, str. Cerbului 
nr. 3, municipiul Hunedoara-structură 
a Grădiniței cu Program Prelungit 
„Dumbrava Minunată” municipiul 
Hunedoara 

- valoare: 17.997 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1406/ 
03.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
73924/ 13.10.2017 

17 

Dotări Grădinița cu Program 
Prelungit Nr.1 Hunedoara, str. Piața 
Florilor nr.1 bis, municipiul 
Hunedoara  

- valoare: 31.600 lei  
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1706/ 
12.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
74466/ 17.10.2017 

18 

Dotări  Grădinița cu Program 
prelungit PITICOT  Hunedoara, 
strada 1 Decembrie 1918 nr.2, 
municipiul Hunedoara”-structură a 
Grădiniței cu Program Prelungit nr.1, 
municipiul Hunedoara 

- valoare: 22.300 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1707/ 
125.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
74467/ 17.10.2017 

19 

Dotări Grădinița cu Program Normal 
nr.6 Hunedoara, str. Trandafirilor 
nr.18, municipiul Hunedoara – 
structură a Grădiniței cu Program 
Prelungit Nr.1, municipiul Hunedoara 

- valoare: 5.175 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1708/ 
12.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
74468/ 17.10.2017 

20 

Dotări Grădinița cu Program 
Prelungit nr.5, str. Cloșca nr.5, 
municipiul Hunedoara – structură a 
Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1, 
municipiul Hunedoara 

- valoare: 5.250 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1709/ 
12.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
74470/ 17.10.2017 

21 

Dotări Școala Gimnaziala nr. 5, Bd. 
Decebal, nr. 19, municipiul 
Hunedoara – structură a Colegiului 
Național „Iancu de Hunedoara”, 
municipiul Hunedoara 

- valoare: 96.841 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1557/ 
09.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
74459/ 16.10.2017 

22 

Dotări Școala gimnazială nr.1 
Hunedoara,Corp A,strada 
Trandafirilor nr.10, municipiul 
Hunedoara 

- valoare: 16.120 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1407/ 
03.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
73923/ 13.10.2017 

23 
Dotări Școala gimnazială nr.2 
Hunedoara, Corp A, strada Luncii, 
nr.1, municipiul Hunedoara 

- valoare: 132.270 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1764/ 
18.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
75996/ 20.10.2017 

24 

Dotări Școala gimnazială nr. 2 
Hunedoara, Corp B, strada 
Rândunicii, nr. 3 municipiul 
Hunedoara 

- valoare: 161.750 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 1765/ 
18.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
74466/ 17.10.2017 
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Dotări Laborator Tehnologic – 
Tehnica Servirii la Colegiul 
Economic „Emanuil Gojdu” 
Hunedoara, strada Alexandru Vlahuță 
nr.1 bis, municipiul Hunedoara 

Contract de Finanțare M.D.R.A.P. nr. 
contract finanțare 4631/ 20.12.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract finanțare 
95278/ 21.12.2017 
Total: 74.283 lei 
 - buget local: 41.383 lei 
 - buget de stat:32.900 lei 

 
 
 Contract de finanțare încheiat prin Fonduri guvernamentale prin Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene, Programul Național de Dezvoltare Locală, P.N.D.L. II 2017 
- 2020, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”, domeniul specific „realizarea / 
extinderea / reabilitarea / modernizarea / dotarea unităților sanitare, inclusiv a spațiilor afectate desfășurării 
activității unor cabinete medicale / dispensare medicale din mediul rural și centre medicale de performanță”. 
 
 

DOTĂRI SĂNĂTATE 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv de investiție 
Nr. și valoare Contract de 
Finanțare 

1 

Dotare Instalație Rx-diagnostic de tip computer 
tomograf cu minim 16 slice-uri pentru Laboratorul de 
Radiologie Spitalul Municipal „Dr. Alexandru 
Simionescu” Hunedoara, strada Victoriei nr.17, 
municipiul Hunedoara 

- buget de stat: 1.138.450,00 lei 
M.D.R.A.P. nr. contract finanțare 
1558/ 09.10.2017 
UAT Hunedoara: nr. contract 
finanțare 74462/ 16.10.2017 
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III.  Dezvoltarea economică a Municipiului Hunedoara 

 
3.1 Date statistice la nivelul Municipiului Hunedoara – Direcția Economică 
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 precum și coordonarea din punct de vedere financiar-bugetar a instituțiilor subordonate și 
conducerea evidenței datoriei publice locale a Municipiului Hunedoara. 

                                                                                                                       
Conform organigramei aprobate prin H.C.L. nr. 413/13.11.2017 Direcția Economică are următoarea 

componență: 
- Serviciul Buget – Finanțe – Contabilitate; 
- Biroul impozite și taxe locale, impunere, constatare, control;  
- Biroul colectare creanțe, executări silite; 
- Compartiment juridic, insolvență; 
- 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 2018 s-a concretizat astfel:  
          
                                                              - mii lei - 
DENUMIRE INDICATOR COD Buget inițial  Buget final  
  Venituri Cheltuieli Venituri Cheltuieli 
Bugetul local: 02 155.259,87 164.603,87 197.331,32 206.675,32 
Bugetul instituțiilor publice 
finanțate din venituri proprii 
și subvenții din bugetul 

local: 

10 87.737,87 95.249,97 111.902,92 119.415,02 

Bugetul creditelor interne: 07 3.223,92 3.223,92 3.223,92 3.223,92 
TOTAL BUGET 
GENERAL AL 

MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA 

 246.221,66 263.077,76 312.458,16 329.314,26 

 
S-au întocmit și verificat angajamente bugetare, legale și ordonanțări pentru plăți din bugetul local astfel: 
– Cheltuieli de personal în valoare de 30.912.834 lei 
– Bunuri și servicii în valoare de 25.837.564 lei, 
– Dobânzi, datorii publice interne în valoare 1.647.000 lei, 
– Subvenții în valoare de 511.951 lei 
– Transferuri între unitățile administrației publice în valoare de 5.423.725 lei, 
– Cheltuieli cu asociații și fundații, burse școlare în valoare de 2.992.060 lei, 
– Rambursări de credite externe în valoare de 193.000 lei, 
– Transferuri de capital către instituții publice în valoare de 16.011 lei 
– Proiecte de finanțare fonduri externe în valoare 130.311 lei, 
– Asistența socială 7.308.143 lei; 
– Cheltuieli de capital în valoare de 26.445.991 lei. 
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Referitor la execuția bugetară 
 
Veniturile bugetului local: 101.510,28 mii lei; 
Cheltuielile bugetului local: 101.378,39 mii lei. 
Excedent an 2018: 131,89 mii lei 
Excedent an 2017: 9.344,00 mii lei; 
Excedent cumulat la 31.12.2018: 9.475,89 mii lei. 
 
PLĂȚILE RESTANTE SUNT ÎN SUMĂ DE 0 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 perioadă de 15 ani, cu o dobândă EURIBOR 3M + 2,5 puncte procentuale, 
din care achitat 442.945,04 euro, rest de achitat 152.054,96 euro.  

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 36 luni, perioadă de rambursare 120 luni, cu o dobândă ROBOR 
6M + 0,85 p.p. Suma trasă până la data de 31.12.2018 este de 53.594.062,66 lei. Suma rămasă de tras este de 
3.223.889.69 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 3.843.656,02 euro, rest de achitat 134.854,68 euro. 

4. Credit de investiții CEC contractat în 2018 în valoare de 8.200.471 lei cu o perioadă de grație de 
36 luni, perioadă de rambursare 120 luni, cu o dobândă ROBOR 6M + 0,60 p.p. pentru realizarea unor 
investiții de interes local respectiv pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene-Lot.1. 
Gradul de îndatorare este de  7,92% 

PÂNĂ ÎN PREZENT NU S-AU ÎNREGISTRAT ÎNTÂRZIERI LA RAMBURSAREA 
CREDITELOR.  

 
Bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2018 a fost întocmit, în baza balanțelor de verificare a 

conturilor sintetice. 
 Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei a fost de 881.671.696 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 95.510.435 lei și se compune din stocuri, 
creanțe bugetare, conturi de trezorerie și conturi la bănci. 
 Totalul datoriilor – la sfârșitul perioadei avem datorii 148.693.692 lei și se compun din datorii către 
furnizori, către bugete, către salariați, împrumuturi, privind încheierea execuției bugetului de stat la 
învățământ. 
 Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârșitul perioadei de 828.488.439 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 242.406.654 lei; 
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- Cheltuieli operaționale 226.248.878 lei; 
- Venituri financiare 183 lei; 
- Cheltuieli financiare 1.732.037 lei; 
- Venituri extraordinare 1.846.460 lei; 
- Cheltuieli extraordinare 2.280 lei; 

           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 execuție bugetară – cuprinde toate operațiile financiare din 31 decembrie 2018 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. 

Sinteza principalilor indicatori economico-financiari pe anul 2018 se prezintă astfel: 

VENITURI 

Nr. crt. Indicatori sinteză Formula de calcul Sume (lei) 
Procent 

% Perioada 

1 
Gradul de realizare a 
veniturilor 

Venituri totale încasate 101510283 
51,44 Trimestrial 

Venituri totale programate 197331320 

2 
Gradul de realizare a 
veniturilor proprii 

Venituri proprii încasate 54866149 
97,83 Trimestrial 

Venituri proprii programate 56081190 

3 
Gradul de finanțare 
din venituri proprii 

Venituri proprii încasate 54866149 
54,05 Trimestrial 

Venituri totale încasate 101510283 

4 
Gradul de 
autofinanțare 

Venituri proprii încasate 
(exclusiv cote) 

33391131 
32,89 Trimestrial 

Venituri totale încasate 101510283 

5 
Venituri proprii 
încasate per capita 

Venituri proprii încasate 101510283 
1391,10 Anual 

Număr de locuitori 72971 

6 
Gradul de realizare a 
impozitelor pe 
proprietate 

Venituri din impozite pe 
proprietate încasate 

11242511 
91,57 Anual 

Venituri din impozite pe 
proprietate programate 

12277189 

7 
Gradul de dependență 
a bugetului local față 
de bugetul de stat 

Încasări din sume primite de la 
bugetul de stat 

11095495 
10,93 Anual 

Venituri totale încasate 101510283 

8 
Gradul de autonomie 
decizională 

Venituri depersonalizate încasate 35401623 
34,87 Trimestrial 

Venituri totale încasate 101510283 

CHELTUIELI 

Nr. crt. Indicatori sinteză Formula de calcul Sume Procent Perioada 

1 Rigiditatea cheltuielilor 
Plăți aferente cheltuielilor 
de personal 

30912834 
30,49 Anual 

Total plăți 101378392 
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2 
Ponderea secțiunii de 
funcționare 

Plăți aferente secțiunii de 
funcționare 

73491272 
72,49 Trimestrial 

Total plăți 101378392 

3 
Ponderea secțiunii de 
dezvoltare 

Plăți aferente secțiunii de 
dezvoltare 

27887120 
27,51 Trimestrial 

Total plăți 101378392 

4 
Ponderea serviciului datoriei 
publice locale 

Serviciul datoriei publice 
locale 3693760 3,64 Anual 
Total plăți 101378392 

5 
Deficitul secțiunii de 
funcționare 

Venituri încasate – (plăți 
efectuate+plăți restante) 

8999513  Trimestrial 

6 
Deficitul secțiunii de 
dezvoltare 

Venituri încasate – (plăți 
efectuate+plăți restante) 

-8867622  Trimestrial 

 
Pentru anul 2018 activitatea Biroului Impozite și taxe locale, impunere, constatare și control  se 

poate concretiza  prin câteva cifre: 
 Număr total de roluri gestionate: 43.200, din care 

• persoane fizice – 40.800 
• persoane juridice – 2.400 

           Numărul deciziilor de impunere emise și comunicate în anul 2018: 1.599 în valoare de 11.028.657,00 
lei. 
           S-au aprobat ajutoare de minimis pentru 7 societăți comerciale care își desfășoară activitatea în Parcul 
Industrial Hunedoara în valoare de 199.792 lei; 

S-a întocmit programul de inspecție fiscală inopinată pentru anul 2018, având ca scop verificarea 
declarării clădirilor nerezidențiale aflate la parterul blocurilor unde se desfășoară activități economice pentru 
un nr. de 64 de  imobile din municipiul Hunedoara. Dintre acestea pentru un nr. de 54 imobile au fost 
încheiate procese-verbale de inspecție fiscală în mod favorabil. Pentru aceste imobile având destinația de 
spații comerciale nu se dispun măsuri deoarece sunt declarate nerezidențiale, impozitele fiind calculate 
corect. Pentru un nr. de 10 imobile au fost încheiate procese-verbale de inspecție fiscală  în mod nefavorabil. 
Urmare a inspecției fiscale efectuate s-a stabilit suplimentar la bugetul local suma de 76.483,00 lei din care 
s-a încasat 23.128,00 lei. 
 Situația încasărilor realizate în anul 2018 la unele impozite și taxe locale: 
    
Nr. 
crt. 

Natura obligației Valoare încasări 2018 
               (lei) 

1 Impozit clădiri de la persoane fizice 3.620.261 
2 Impozit auto de la persoane fizice 2.242.802 
3 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 855.811 
4 Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice 4.786.982 
5 Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice 1.497.914 
6 Impozit auto de la persoane juridice 556.741 
7 Taxe judiciare de timbre și alte taxe 480.960 
8 Taxe și tarife eliberare licențe și autorizații de funcționare 616.473 
9 Amenzi, penalități, confiscări 2.216.545 
10 Alte impozite și taxe fiscale 7.660.118 

 
În anul 2018 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 4.178 de somații în valoare de 3.089.022,26 lei, din care 
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4.039 la persoane fizice în valoare de 2.722.921.20 lei și 139 la persoane juridice în valoare de 366.101,06 
lei. În urma comunicării somațiilor s-a încasat suma totală de lei, 

- au fost înființate un număr de 2.299 popriri asupra disponibilităților din conturile bancare ale 
persoanelor fizice și juridice în valoare de 5.241.688,80 lei; 

- au fost întocmite un număr de 654 dosare de insolvabilitate în valoare de 3.711.439 lei. 
- dosare preluate în debit de la alte instituții - 56 
- dosare transferate către alte instituții - 210 
- taxe judiciare de timbru -30 
- sentințe judecătorești preluate în debit - 56 
- acțiuni reprezentate în instanță - 50 
 

 Compartimentul juridic, insolvență gestionează evidența debitorilor aflați în stare de insolvabilitate 
cât și a debitorilor persoane juridice aflați în diverse stadii ale insolvenței.   

În anul 2018 au intrat în stare de insolvență/faliment în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 
și al Legii nr.31/1990 un nr. de 83 societăți  pentru care suntem înscriși la masa credală în tabelul preliminar 
cu suma totală de 423.439,04 lei.  
 Sumele încasate în anul 2018 de la societățile aflate în procedură au fost în valoare de 143.785,00 lei.  
 De asemenea, un nr. de 307 de dosare reprezentând amenzi în valoare totală de 3.456.000,00 lei 
pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate, au fost înaintate la instanță și transformate în muncă în 
folosul comunității. Suma încasată ca urmare a refuzului de a presta munca în folosul comunității fiind de 
17.445 lei.  
 Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, au fost implementate diferite modalități de plată a 
impozitelor și taxelor locale respectiv plata online care poate fi făcută și de pe site-ul primăriei și plata prin 
sistemul național electronic de plăți (ghiseul.ro). 
 La nivelul anului 2018 au fost efectuate un număr de 237 plăți electronice prin S.N.E.P. în valoare de 
35.863,00 lei. 
  La nivelul municipiului Hunedoara avem înregistrate un număr de 357 de persoane cu parole pentru 
plata online pe platforma web, suma încasată fiind de 93.438,00 lei.  
 Ghiseul.ro și plata online rezolvă dintr-o dată mai multe probleme, atât ale 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.   

 
 

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. 

Parcul este aflat în administrarea societății PARC INDUSTRIAL S.R.L. Hunedoara, iar proprietarul 
parcului este Consiliul Local Hunedoara. În prezent, suprafața ocupată a parcului este de 12 hectare, dintr-o 
suprafață totală de 203.000 m². Suprafața rămasă disponibilă este de 36.854 m². Terenurile dispun de Acord 
de mediu, studii geo și topo care pot fi puse la dispoziția investitorilor, în mod gratuit. 

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

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

Prețuri oferite de către SC PARC INDUSTRIAL S.R.L.: 
• Taxă concesiune (redevență): minim 0,10 euro/m²/an,  
• Taxă administrare: 0,09 euro/m²/lună, exclusiv TVA. 
• Închiriere spații în sediul administrativ al SC PARC INDUSTRIAL S.R.L., cu destinația birouri, la 

prețuri cuprinse între 1,5 și 3,5 euro/m²/lună, exclusiv TVA.  
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 următoarele 21 de luni, concesionarul să achite 
0,06 euro/m²/lună, fără TVA din această taxă. Din luna 25 și până la 49 de ani se va achita o taxă de 
0,09 euro/m²/lună, fără TVA. 

• Scutiri de taxe și impozite pe teren – valabile pentru concesionare. 
• Posibilitatea ca după îndeplinirea, timp de 2 ani, a obligațiilor contractuale, investitorii să 

achiziționeze parcelele care fac obiectul concesiunii, la un preț stabilit în urma procedurii de 
evaluare. 

 
 Parcul Industrial Hunedoara este unul dintre cele mai atractive parcuri industriale din țară în ceea ce 
privește prețurile oferite. 
 

 

 
Centrul de Afaceri Hunedoara 

 
Începând cu anul 2016, municipiul Hunedoara pune la dispoziție o Clădire – Structură de Sprijinire a 

Afacerilor (S.S.A.) care are spații repartizate pentru un număr de 27 birouri și o sală de conferințe cu o 
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capacitate de 145 de locuri + foaier. Această clădire dispune de toate facilitățile necesare: 
• energie electrică  
• gaze naturale  
• apă potabilă 
• canalizare 
• comunicații prin cablu 
• dotări pentru stingere incendii 
• Internet etc.  

De asemenea, există o suprafață de teren de 20 de hectare împărțită în 49 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. 

» La Parter + 3 Etaje – locații business, respectiv: 
• o sală de conferințe cu 145 locuri + foaier 
• 27 spații de birouri 
• 12 grupuri sanitare 
• 2 secretariate 
• 3 recepții 
• 1 arhivă 
• 3 săli oficiu 
• 1 cafeterie 
• 1 sală spațiu servire 
• 2 terase agrement / recreere 
• 2 depozite multimedia 

» La Subsol: 
• 1 centrală termică 
• vestiar + grup sanitar (2) 
• bucătărie + spălătorie + depozit veselă 
• oficiu + depozite 
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Centrul de afaceri Hunedoara face parte din proiectul „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, de la industria siderurgică, până la industria 
ușoară și automotive; 

• 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; 

• Caracterul maleabil al forței de muncă. În Hunedoara nu s-au înregistrat conflicte sociale de peste 20 
de ani.  

• Existența în oraș a unui centru universitar și a unei rețele de învățământ liceal de calitate, apte să 
instruiască absolvenți cu o pregătire ridicată. 
 
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 autostrada 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 situri importante pentru istoria antică: Sarmizegetusa, sau 
medievală: Castelul Corvinilor. 

• Pentru atingerea indicatorilor stabiliti in cererea de finantare aferenta obiectivului de investitii Sit 
Industrial-Structura de Sprijinire a Afacerilor, au fost intensificate eforturile de promovare pentru 
atragerea investitorilor. Astfel, numarul firmelor chiriase din cladirea Sitului Industrial Hunedoara a 
ajuns la 12, indicatorii privind numarul de microintreprinderi si rata de ocupare fiind realizati in 
proportie de de 100%. Nu sunt inca realizati indicatorii privind numarul locurilor de munca nou 
create pe total si pe structura barbati/femei. Estimam insa faptul ca si acesti indicatori vor avea o 
evolutie favorabila in perioada urmatoare, prin cresterea numarului de angajati ai firmelor chiriase pe 
masura ce activitatea acestora se va dezvolta dar si prin cresterea numarului de firme chiriase din 
cladirea sitului prin ocuparea in proportie cat mai mare a spatiilor care sunt neocupate in acest 
moment.    
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În ceea ce privește municipiul Hunedoara, ramurile industriale reprezentative sunt: 
• industria siderurgică, metalurgică și de automotive; 
• industria de exploatare și prelucrare a lemnului; 
• industria ușoară (textile, încălțăminte, pielărie, covoare); 
• industria alimentară; 
• artizanat.  
 

Pentru atingerea indicatorilor stabiliți în cererea de finanțare aferentă obiectivului de investiții Sit 
Industrial-Structură de Sprijinire a Afacerilor, au fost intensificate eforturile de promovare pentru atragerea 
investitorilor. Astfel, numărul firmelor chiriașe din clădirea Sitului Industrial Hunedoara a ajuns la 12, 
indicatorii privind numărul de microîntreprinderi și rata de ocupare fiind realizați în proporție de 100%. Nu 
sunt încă realizați indicatorii privind numărul locurilor de muncă nou create per total și pe structura 
bărbați/femei. Estimăm însă faptul că și acești indicatori vor avea o evoluție favorabilă în perioada 
următoare, prin creșterea numărului de angajați ai firmelor chiriașe pe măsură ce activitatea acestora se va 
dezvolta, dar și prin creșterea numărului de firme chiriașe din clădirea sitului prin ocuparea în proporție cât 
mai mare a spațiilor care sunt neocupate în acest moment.  

 
3.3 Achiziții publice și proiecte cu finanțare europeană 
În anul 2018, Biroul Achiziții Publice a organizat achiziția de: produse, servicii și lucrări, proceduri 

pentru atribuirea contractelor de achiziție 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 licitație deschisă 
 
a) Contract lucrări: 
 
Reabilitarea sistemului rutier în Municipiul Hunedoara 
 

• Prin procedură simplificată au fost încheiate următoarele contracte: 
 
a) Contracte produse: 
 
− Dotare instalație Rx-diagnostic de tip computer tomograf cu minim 16 slice-uri pentru Laboratorul 
de Radiologie Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, strada Victoriei nr.17, municipiul 
Hunedoara; 
− Dotare cu mobilier pentru unități de învățământ din municipiul Hunedoara; 
− Furnizare prin închiriere produse pentru iluminatul ornamental festiv din perioada sărbătorilor de 
iarnă 2018 - 2019 din Municipiul Hunedoara. 
 
b) Contracte servicii: 
 
− Servicii de publicitate media; 
 
b) Contracte lucrări: 
 
− Execuție + Proiectare extindere sistem iluminat public în Peștișu Mare pe DJ687 până la limita 
administrativ-teritorială cu municipiul Deva, Municipiul Hunedoara; 
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− Reabilitare strada Gheorghe Barițiu, municipiul Hunedoara, jud. Hunedoara; 
− Reabilitare Bulevardul Mihai Viteazul, Municipiul Hunedoara, județul Hunedoara; 
− Realizare infrastructură comunicații și control acces zona pietonală Bd. Corvin și Platou Casa de 
Cultură, Municipiul Hunedoara, județul Hunedoara; 
− Reabilitare platou Casa de Cultură din Municipiul Hunedoara; 
− Realizare fântâni arteziene zona Bd. Corvin; 
− Modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Floarea Soarelui” Hunedoara, strada Cerbului nr. 3 
bis, structură a Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Hunedoara; 
− Modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, strada Câmpului nr. 2 din 
Municipiul Hunedoara; 
− Modernizare Grădinița cu program prelungit „Prichindelul” Hunedoara, strada I.L.Caragiale, nr. 6 
bis, structură a Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Hunedoara; 
− Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Hunedoara, Corp B, strada Prutului nr 9, municipiul Hunedoara; 
 
• Procedură simplificată proprie (Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare) 
 
− Servicii organizare eveniment „Târgul European al Castelelor” 
− Servicii de organizare eveniment „Noaptea Muzeelor 2018” 
− Servicii pentru organizarea evenimentului „Ziua Internațională a Copilului” din Municipiul 
Hunedoara, județul Hunedoara 
− Servicii de organizare evenimente pentru „Zilele Hunedoarei” 
− Servicii de pază, monitorizare, intervenție și transport de valori în municipiul Hunedoara, jud 
Hunedoara 
− Servicii de organizare evenimente pentru „1 Decembrie – Ziua Națională a României” 
− „Pachete pentru colindători” pentru evenimentul „Orășelul lui Moș Crăciun”, localitatea Hunedoara, 
jud. Hunedoara; 
 
 
• Achiziția de servicii prin Norme procedurale interne 
 
− Servicii de acordare credite în valoare de maxim 80.000.000,00 lei în vederea finanțării obiectivelor 
de investiții de interes local 
 
 
• Achiziții directe 
 
Lucrări – au fost încheiate 30 contracte și 7 comenzi; 
Produse – au fost încheiate 18 contracte și 449 comenzi; 
Servicii – au fost încheiate 120 contracte și 315 comenzi. 
 

În intervalul 3 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, Serviciul Proiecte cu  Finanțare Europeană 
din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara a derulat activități specifice privind atragerea de fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii localității și promovarea municipiului. Precizăm că 
întreaga activitate a Serviciului Proiecte cu Finanțare Europeană s-a derulat având în vedere obiectivele 
strategice stabilite în domeniul calității conform standardelor SR EN ISO 9001, 14001, 18001. 
 În cursul anului 2018, Primăria Municipiului Hunedoara a depus la Agenția de Dezvoltare Regională 
Vest un număr de 17 proiecte pe fonduri europene, în valoare de 261.601.218, 69 lei (55.659.833,76 euro). 
Tot în cursul acestui an, au fost semnate cinci proiecte pe fonduri europene, în valoare de 44.742.796,05 lei 
(9.519.743,84 euro).  
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Totalul proiectelor depuse spre finanțare la ADR Vest din 2016 și până în prezent este de 23, 
Primăria Municipiului Hunedoara devenind astfel instituția care a reușit să depună cele mai multe 
proiecte pe fonduri europene din județ. 
 
 
 

TABEL PROIECTE ADMISE LA FINANȚARE POR 2014-2020 - 2018 
 
 

Titlul proiectului/ 
Valoarea totală a 
proiectului (lei) 

Data 
semnării 
contractului 

Data finalizării 
proiectului 

Obiectivele proiectului  

1 2 3 4 
Eficientizarea 
energetică a 
Spitalului 
Municipal „Dr. 
Alexandru 
Simionescu” 
Hunedoara 

Cod  SMIS 
114226 Contract de 
finanțare nr. 
3141/10.09.2018, 
valoare totală 
proiect 
23,176,966.66 lei 

2020 Axa prioritară: 3 Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon; 
Prioritatea de investiții: 3.1 - Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 
în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B - Clădiri publice; Număr de apel 
de proiecte: POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Eficientizarea energetică prin realizarea de 
investiții asupra corpului de clădire în care își 
desfășoară activitatea spitalul în regim 
permanent, în condițiile asigurării unui confort 
interior prin economisirea de resurse. Investițiile 
presupun (fără a se limita la) izolarea termică a 
pereților exteriori, a soclului și a golurilor 
tâmplăriei, montarea unui strat termoizolant 
pentru izolarea pereților exteriori, reabilitarea 
planșeului peste canalul tehnic, înlocuirea 
tâmplăriei de lemn și a tâmplăriei metalice 
existente cu tâmplărie termoizolantă, 
termoizolarea plăcii de peste ultimul nivel cu 
refacerea învelitorii, intervenții la finisajele 
interioare necesare în urma lucrărilor de 
eficientizare energetică. 
2. Reducerea pierderilor de apă prin realizarea de 
investiții care presupun (fără a se limita la) 
înlocuirea instalației de apă rece și apă caldă 
precum și producerea de apă caldă menajeră cu 
ajutorul panourilor solare. 
3. Scăderea consumului de energie electrică prin 
realizarea de investiții care presupun (fără a se 
limita la) implementarea unui sistem de 
telemanagement al iluminatului care presupune 
înlocuirea lămpilor existente cu surse 
performante din punct de vedere energetic, 
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înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu 
corpuri de iluminat cu randament mare, 
acționarea corpurilor de iluminat cu senzori de 
prezență etc. 
4. Scăderea consumurilor cu energia termică și 
utilizarea resurselor regenerabile pentru încălzire 
prin montarea unui cazan alimentat cu peleți. 

„Reabilitarea 
clădirilor publice 
din municipiul 
Hunedoara pentru 
creșterea eficienței 
energetice –
Primăria 
Municipiului 
Hunedoara” 

Cod SMIS 114402, 
Contract finanțare 
nr. 
2700/18.07.2018, 
valoare totală 
proiect 
3,810,171.42 lei 

2020 Axa prioritară: 3 Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon; 
Prioritatea de investiții: 3.1 - Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 
în clădirile publice, și în  sectorul locuințelor, 
Operațiunea B - Clădiri publice 
Obiective proiect 
Obiectivul general al prezentului proiect constă 
în creșterea eficienței energetice utilizată în 
clădirea publică - Primăria municipiului 
Hunedoara, jud. Hunedoara asigurându-se astfel 
o îmbunătățire substanțială a condițiilor de lucru 
în incinta acesteia concomitent cu scăderea 
nivelului de emisii de gaze cu efect de sera 
echivalente în amprenta de carbon. 
Prin obiectivul general pe care și-l propune și 
prin rezultatele preconizate se consideră ca 
prezentul proiect este oportun și necesar;  
obiectivul general și cele specifice se încadrează 
în obiectivele priorității de intervenție deoarece 
conduc la creșteri ale eficientei energetice în 
clădirile publice contribuind atât la realizarea 
obiectului de eficientizare energetică stabilit de 
România pentru perioada 2020 cât și la cel de 
reducere a amprentei de carbon și implicit de 
promovare a dezvoltării durabile și sustenabile. 
Obiectivul general propus prin prezentul proiect 
contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor 
Orizont 2020 cu privire la dezvoltarea 
sustenabilă și implicit eficiența energetică. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Reabilitarea clădirii Primăriei din municipiul 
Hunedoara în vederea creșterii eficienței 
energetice a acesteia prin asigurarea clasării 
acesteia în Clasa de eficiență energetică B 
2. Reducerea consumului anual de energie 
primară utilizata la finalizarea implementării la 
267.091,70 KWh/an 
3. Asigurarea unui consum anual specific de 
energie primară din surse neregenerabile la 
finalul implementării proiectului de 87,53 
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Kw/m2/an din care pentru încălzire/răcire 
41,37kw/m2/an. 
4. Asigurarea unui consum anual de energie 
primară din surse regenerabile de 52801,91 
Kwh/an. 
5. Asigurarea unui nivel anual specific al gazelor 
cu efect de seră (echivalent tone de CO2) de 
maximum 33,41. 
6. Asigurarea unui consum de energie finală în 
clădire din surse neregenerabile la finalizarea 
investiției de 12,07 tep. 

„Reabilitarea 
clădirilor publice 
din municipiul 
Hunedoara pentru 
creșterea eficienței 
energetice – 
Colegiul Tehnic 
«Matei Corvin»” 

Cod SMIS 114403, 
Contract de 
finanțare nr. 
2693/18.07.2018, 
valoare totală 
proiect 
11,511,051.51 lei 

2020 Axa prioritară: 3 Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon; 
Prioritatea de investiții: 3.1 - Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 
în clădirile publice, și în  sectorul locuințelor, 
Operațiunea B - Clădiri publice 
Obiectivul general al prezentului proiect 
constă în creșterea eficienței energetice utilizată 
în clădirea publică - Colegiului Tehnic Matei 
Corvin, municipiul Hunedoara, jud. Hunedoara 
asigurându-se astfel o îmbunătățire substanțială a 
condițiilor de lucru în incinta acesteia 
concomitent cu scăderea nivelului de emisii de 
gaze cu efect de seră echivalente în amprenta de 
carbon. Prin obiectul general pe care și-l propune 
și prin rezultatele preconizate se consideră că 
prezentul proiect este oportun și necesar; 
obiectivul general și cele specifice se încadrează 
în obiectivele priorității de intervenție deoarece 
conduc la creșteri ale eficienței energetice în 
clădirile publice contribuind atât la realizarea 
obiectului de eficientizare energetică stabilit de 
România pentru perioada 2020 cât și la cel de 
reducere a amprentei de carbon și implicit de 
promovare a dezvoltării durabile și sustenabile. 
Obiectivul general propus prin prezentul proiect 
contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor 
Orizont 2020 cu privire la dezvoltarea 
sustenabilă și implicit eficientă energetică. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Reabilitarea clădirilor corp 1, corp 2, corp 4 și 
cantină - Colegiului Tehnic „Matei Corvin” din 
municipiul Hunedoara în vederea creșterii 
eficientei energetice a acesteia prin asigurarea 
clasării acesteia în Clasa de eficiență energetică 
A 
2. Atingerea la finalizarea implementării a valorii 
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consumului anual de energie primară pentru 
toate corpurile de clădire care fac obiectul 
investiției din surse neregenerabile și 
regenerabile de 1110573.31 KWh/an 
3. Atingerea unui consum anual specific de 
energie primară din surse neregenerabile la 
finalul implementării proiectului de 98.04 
Kw/m2/an din care pentru încălzire 54.97 
Kw/m2/an, pentru răcire 0,00 Kw/m2/an. 
4. Atingerea unui consum anual de energie 
primară din surse regenerabile de 207989,62 
Kwh/an din care pentru încălzire de 181550,60 
Kwh/an, răcire -0,00 Kwh/an, preparare apă 
caldă de consum -26408,02 Kwh/an, iar pentru 
iluminat 0,00 Kwh/an. 
5. Atingerea unui nivel anual specific al gazelor 
cu efect de seră (echivalent tone de CO2) la 
finalizarea proiectului de maximum 37.46 
6. Atingerea unui consum anual de energie finală 
în clădire din surse neregenerabile la finalizarea 
investiției de 52,44 tep 
 

„Reabilitarea 
clădirilor publice 
din municipiul 
Hunedoara pentru 
creșterea eficienței 
energetice – 
Colegiul Național 
«Iancu de 
Hunedoara»” 

Cod SMIS 114401, 
Contract de 
finanțare 
2493/20.06.2018, 
valoare totală 
proiect 
3,796,225.46 lei 

2020 Axa prioritară: 3 Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon; 
Prioritatea de investiții: 3.1 - Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 
în clădirile publice, și în  sectorul locuințelor, 
Operațiunea B - Clădiri publice 
Obiectivul general al prezentului proiect constă 
în creșterea eficientei energetice utilizată în 
clădirea publică – Colegiul Național „Iancu de 
Hunedoara”, municipiul Hunedoara, jud. 
Hunedoara asigurându-se astfel o îmbunătățire 
substanțială a condițiilor de lucru în incinta 
acesteia concomitent cu scăderea nivelului de 
emisii de gaze cu efect de sera echivalente în 
amprenta de carbon. Prin obiectivul general pe 
care și-l propune și prin rezultatele preconizate 
se consideră că prezentul proiect este oportun și 
necesar; obiectivul general și cele specifice se 
încadrează în obiectivele priorității de intervenție 
deoarece conduc la creșteri ale eficienței 
energetice în clădirile publice contribuind atât la 
realizarea obiectului de eficientizare energetică 
stabilit de România pentru perioada 2020 cât și 
la cel de reducere a amprentei de carbon și 
implicit de promovare a dezvoltării durabile și 
sustenabile. Obiectivul general propus prin 
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prezentul proiect contribuie în mod direct la 
atingerea obiectivelor Orizont 2020 cu privire la 
dezvoltarea sustenabilă și implicit eficiența 
energetică. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Reabilitarea clădirii Colegiul Național „Iancu 
de Hunedoara” din municipiul Hunedoara în 
vederea creșterii eficienței energetice a acesteia 
prin asigurarea clasării acesteia în Clasa de 
eficiență energetică A 
2. Atingerea nivelului consumului anual de 
energie primară utilizată la finalizarea 
implementării din surse neregenerabile și 
regenerabile la 413.269,06 KWh/an 
3. Atingerea nivelului de consum anual specific 
de energie primară din surse neregenerabile la 
finalul implementării proiectului de 118,77 
Kwh/m2/an din care pentru încălzire 25,28 
Kwh/m2/an, iar pentru răcire 0,00 Kwh/m2/an 
4. Atingerea unui consum anual de energie 
primară din surse regenerabile la finalul 
implementării proiectului de 95994,76 Kwh/an 
din care pentru încălzire -95994,76 Kwh/an, 
pentru răcire -0,00kwh/an, pentru prepararea apei 
calde de consum - 0,00 Kwh/an, iar pentru 
energie electrică -0,00 Kwh/an 
5. Atingerea la finalizarea proiectului a unui 
nivel anual specific al gazelor cu efect de seră 
( echivalent tone de CO2) de maximum 49.95 
6. Asigurarea unui consum de energie finală în 
clădire din surse neregenerabile la finalizarea 
investiției de 17,89 tep. 

Soluții informatice 
integrate pentru 
simplificarea 
procedurilor 
administrative și 
reducerea 
birocrației 

Cod SMIS 126237, 
Contract de 
finanțare 
293/12.12.2018, 
valoare totală 
proiect 
2,448,381.00 lei 

2020 Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020 
POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate) 
Axa prioritară 2 – Administrație publică și 
sistem judiciar accesibile și transparente 
Obiectiv specific 2.1 – Introducerea de sisteme 
și standarde comune în administrația publică 
locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP 
Obiectivul general al proiectului constă în 
consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea activității la nivelul Municipiului 
Hunedoara, prin simplificarea procedurilor 
administrative și reducerea birocrației pentru 
cetățeni, implementând măsuri din perspectiva 
back-office (adaptarea procedurilor interne de 
lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office 



 

 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2018 38 

 

 

pentru serviciile publice furnizate. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1.Implementarea unor măsuri de simplificare 
pentru cetățeni, în corespondență cu Planul 
integrat pentru simplificarea procedurilor 
administrative aplicabile cetățenilor, atât din 
perspectiva back-office (adaptarea procedurilor 
interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și 
front-office. În acest sens este avută în vedere 
achiziția și implementarea unei platforme 
integrate (portal web, aplicații pentru dispozitive 
mobila) pentru servicii electronice complete 
(inclusiv plata electronică și semnătura 
electronică), a unei soluții pentru managementul 
fluxurilor de lucru și activităților aferente 
serviciilor electronice, și a unui terminal 
interactiv de tip self-service pentru servicii 
electronice. Platforma integrată pentru servicii 
electronice este bazată pe implementarea 
următoarelor principii: One Stop Shop pentru 
livrarea de servicii publice electronice; utilizarea 
inteligentă a informațiilor disponibile prin 
aplicarea principiului înregistrării „o singură 
dată” a datelor – conceptul de identitate 
electronică a cetățeanului; spațiul privat virtual al 
cetățeanului în relația cu primăria. 2. OS3. 
Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților 
personalului din cadrul Municipiului Hunedoara, 
în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. 
Este avută în vedere formarea/instruirea, 
evaluarea/testarea și certificarea 
competențelor/cunoștințelor dobândite 
pentru 50 persoane din cadrul grupului țintă, în 
ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice 
implementate în cadrul proiectului (R3). 
Obiectivul general al serviciilor de instruire îl 
constituie familiarizarea cu componentele 
soluției informatice implementate, prin însușirea 
cunoștințelor necesare utilizării aplicațiilor, 
deprinderea funcționalităților și a modului de 
folosire a acestora, înțelegerea implicațiilor și 
avantajelor raportate la realizarea obiectivelor 
specifice aferente proiectului. 

“Îmbunătățirea 
accesului 
populației din 
județul 
Hunedoara la 
servicii medicale 
de urgență” 

Cod SMIS 125524, 
Contract de 
finanțare nr. 
3614/17.12.2018, 
valoarea totală a 
proiectului  
1,422,407.76 lei 

2018 Axa prioritară 8  Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8, 
Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 
8.2.B,  Unități de primiri urgente 
Obiective proiect 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea 
infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări 
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 sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, 
care contribuie la dezvoltarea operaționalității la 
nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate 
publică și îmbunătățind accesul la serviciile 
medicale de calitate. Prin proiect se urmărește 
modernizarea și tehnologizarea la nivel European 
al infrastructurilor sanitare deficitare, care 
utilizează în continuare aparatura uzată fizic și 
moral, prin achiziția de echipamente noi și 
eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a 
serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a 
numărul de persoane beneficiari de servicii 
medicale, îmbunătățind starea de sănătate 
publică la nivel național, regional și local. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
-  OS. 1 Dotarea infrastructurii unităților de 
primiri urgențe și a compartimentelor de primiri 
urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie 
intensivă – A.T.I., precum și echipamente 
destinate secțiilor suport care deservesc U.P.U.). 
Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea 
indicatorilor proiectului: 1S37i - Unități de 
primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe 
(nivel terțiar). 
-  OS.2 Îmbunătățirea accesului la servicii 
medicale a persoanelor din regiunea de 
implementare prin creșterea stării de sănătate 
publică. Obiectivul specific va contribui la 
îndeplinirea indicatorilor proiectului: CO 36 - 
Populația deservită de servicii medicale 
îmbunătățite. 

 
 

TABEL PROIECTE AFLATE ÎN PRECONTRACTARE POR 2014-2020 - 2018 
 
 

Titlul proiectului/ 
Valoarea totală a 
proiectului (lei) 

Data 
semnării 
contractului 

Data 
finalizării 
proiectului 

Obiectivele proiectului  

1 2 3 4 
 „Eficientizarea 

Energetică a 
Clădirilor 
Rezidențiale din 
Municipiul 
Hunedoara - Grup 
1” 

Cod SMIS 
121217, valoare 
totală proiect 
8,119,558.06 
lei 

- Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;   
Obiectivul general al proiectului/Scopul 
proiectului  
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Proiectul de față se înscrie în seria inițiativelor UAT 
Municipiul Hunedoara de îmbunătățire a calității 
vieții urbane prin aplicarea unor măsuri de creștere a 
eficientei energetice atât la nivelul clădirilor 
rezidențiale cât și a celor publice, asigurând astfel 
implementarea Programului de îmbunătățire a 
eficientei energetice aferent Municipiului Hunedoara. 
Obiectivul general al proiectului de fata este creșterea 
eficientei energetice a clădirilor rezidențiale din 
Municipiul Hunedoara, grup 1 – Componenta 1 - C1 
–Str. Avram Iancu, Nr. 14, Bl. 1, Componenta 2 - C2 
- Str. Avram Iancu, Nr. 16, Bl. 2, Componenta 3 - C3 
- Str. Avram Iancu, Nr. 18, Bl. 3, Componenta 4 –C4 
– B-dul Dacia, Nr. 5, Bl. A1-1 - prin aplicarea unor 
măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea 
reducerii consumului de energie primară și a emisiilor 
de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, 
sănătății și siguranței locatorilor acestor blocuri – 
beneficiari direcți ai investiției. Creșterea 
performanței energetice a clădirilor rezidențiale din 
Municipiul Hunedoara se va asigura prin realizarea 
unor lucrări de intervenție care sa determine 
diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea 
spațiilor, în condițiile asigurării și menținerii 
climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de 
căldură către mediul exterior precum și ameliorarea 
aspectului urbanistic al clădirii. Proiectul de față 
contribuie la efortul României de a îndeplini 
principalele obiective ale politicii de energie – mediu 
ale Uniunii Europene, asigurând convergența politicii 
țării noastre cu politica UE în domeniu. În ultimii ani, 
eficiența energetică, mobilitatea și aspectele climatice 
au o importanță considerabilă în Municipiul 
Hunedoara, fapt confirmat și de elaborarea și 
implementarea de către autoritățile locale a 
Programului de Îmbunătățire a eficienței energetice 
(aferent Municipiului Hunedoara). Municipiul 
Hunedoara urmărește, astfel, să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor naționale privind 
schimbările climatice și energia sustenabilă prin: 
reducerea emisiilor de gaze de seră cu 20% până în 
anul 2020, raportat la nivelul din anul 1990; creșterea 
la 24% a ponderii energiei din surse regenerabile în 
consumul final brut de energie; creșterea eficienței 
energetice cu 19%, în consumul de energie primară. 
Astfel, documentul strategic (elaborat de primărie) 
prevede masuri de reabilitare energetică a blocurilor 
de locuințe din Municipiul Hunedoara (sursa PIEE). 
Proiectul de față răspunde așadar măsurii de 
reabilitare termică a blocurilor de locuințe din 
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Municipiul Hunedoara; eficientizarea energetică a 
clădirilor rezidențiale, reprezentând o componentă 
foarte importantă din planul de investiții prevăzut de 
consiliul local.  

 „Reabilitarea / 
modernizarea / 
dotarea unităților de 
învățământ 
antepreșcolar și 
preșcolar (creșe și 
grădinițe) din 
Municipiul 
Hunedoara, 
Grădinița cu 
Program Prelungit 
Nr. 1” 
 

Cod SMIS 
122826, valoare 
totală proiect 
5,382,947.46 
lei 

- Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, Prioritate de investiții 10.1 - Investițiile 
în educație, și  formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv 
Specific 10.1 -  Creșterea gradului de participare la 
nivelul educației timpurii și învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 
părăsire timpurie a sistemului; 
Obiectivul general al proiectul este – îmbunătățirea 
calității infrastructurii de educație a Grădiniței cu 
Program Prelungit Nr. 1 din Hunedoara, prin lucrări 
de reabilitare, modernizare și dotare în scopul: a) 
Asigurării unui proces educațional la standarde 
europene; b) Creșterii participării populației la 
procesul educațional; c) Reducerii părăsirii timpurii a 
sistemului educațional și implicit a abandonului 
școlar. Infrastructura de educație și formare 
reprezintă un factor esențial al procesului educațional, 
care are efect direct asupra preșcolarilor. În procesul 
decizional privind investițiile în infrastructura 
educațională, decidenții se confruntă în contextul 
planificării și organizării rețelei școlare cu două 
categorii de provocări: amplasarea infrastructurii și 
calitatea proiectării mediilor de predare și învățare 
eficiente. În toate regiunile României, indiferent de 
nivelul de dezvoltare a acestora, infrastructura de 
educație este deficitară și necesită îmbunătățiri în 
vederea asigurării unităților de învățământ necesare 
pentru cuprinderea preșcolarilor și elevilor în sistemul 
educațional. Conform inventarului M.E.N. (2015), 
peste 88% din infrastructura de educație necesită 
lucrări de reabilitare / modernizare (un procentaj mai 
ridicat înregistrându-se în mediul rural – 90%) în 
vederea asigurării unor condiții adecvate de educație. 
Clădirile, sălile de clasă și dotările – într-un cuvânt, 
infrastructura educațională - constituie elemente 
vitale ale mediilor de învățare din grădinițe. 
Rezultatele cercetărilor în domeniu suge-rează că 
infrastructura de foarte bună calitate conduce la 
îmbunătățirea actului educațional, a dezvoltării 
competentelor preșcolarilor și reducerea abandonului 
școlar, pe lângă alte beneficii. Studiile („The Holistic 
Impact of Classroom Spaces on Learning in Specific 
Subjects, Peter Barrett, Fay Davies, Yufan Zhang and 
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Lucinda Barrett”, 2016) evidențiază faptul că 
proiectarea infrastructurii educaționale influențează 
procesul de învățare prin trei factori interdependenți : 
naturalețe (de ex. lumina, calitatea aerului), stimulare 
(de ex. complexitatea, culoarea) și individualizare (de 
ex. flexibilitatea spațiilor de învățare). Nivelul de 
educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, 
deoarece determină în mare măsură activitatea 
economică și productivitatea, precum și mobilitatea 
forței de muncă, creând premisele, pe termen lung 
pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de 
calitate a vieții. Având în vedere tendințele 
demografice negative, profilul educațional al 
populației este o condiție esențială pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acest 
deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură 
adecvată / corespunzătoare ciclurilor educaționale. 
Infrastructura educațională este esențială pentru 
educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru 
construirea de abilități sociale și a capacității de 
integrare socială. Atingerea obiectivului general al 
proiectului nostru va asigura creșterea accesului, 
calității și a atractivității educației, contribuind la 
creșterea ratei de participare la diferite niveluri de 
educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii 
timpurii a sistemului educațional, la o rată mai mare 
de absolvire a învățământului obligatoriu. Interesul 
acordat educației preșcolare a crescut în ultimii ani 
datorită beneficiilor pe care le au elevii care au 
participat în învățământul preșcolar. Educația și 
îngrijirea preșcolară este prima treaptă în modelarea 
copiilor, având drept scop dezvoltarea personală a 
copilului și integrarea acestuia în sistemul de 
învățământ obligatoriu. 

 „Reabilitarea / 
modernizarea / 
dotarea unităților de 
învățământ 
antepreșcolar și 
preșcolar (creșe și 
grădinițe) din 
Municipiul 
Hunedoara, 
Grădinița cu 
Program Prelungit 
«Piticot»”; 

 

Cod SMIS 
122836, valoare 
totală proiect 
3,499,846.46 
lei 

- Obiectivul general al proiectului/Scopul 
proiectului  
Infrastructura de educație și formare reprezintă un 
factor esențial al procesului educațional, care are 
efect direct asupra preșcolarilor. În procesul 
decizional privind investițiile în infrastructura 
educațională, decidenții se confruntă în contextul 
planificării și organizării rețelei școlare cu două 
categorii de provocări: amplasarea infrastructurii și 
calitatea proiectării mediilor de predare și învățare 
eficiente. Obiectivul general al proiectul este – 
îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a 
Grădiniței cu Program Prelungit „Piticot” din 
Hunedoara, prin lucrări de reabilitare, modernizare și 
dotare în scopul: a) Asigurării unui proces 
educațional la standarde europene; b) Creșterii 
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participării populației la procesul educațional; c) 
Reducerii părăsirii timpurii a sistemului educațional 
și implicit a abandonului școlar. În toate regiunile 
României, indiferent de nivelul de dezvoltare a 
acestora, infrastructura de educație este deficitară și 
necesită îmbunătățiri în vederea asigurării unităților 
de învățământ necesare pentru cuprinderea 
preșcolarilor și elevilor în sistemul educațional. 
Conform inventarului M.E.N. (2015), peste 88% din 
infrastructura de educație necesită lucrări de 
reabilitare / modernizare (un procent mai ridicat 
înregistrându-se în mediul rural – 90%) în vederea 
asigurării unor condiții adecvate de educație. 
Clădirile, sălile de clasă și dotările – infrastructura 
educațională – constituie elemente vitale ale mediilor 
de învățare din grădinițe. Rezultatele cercetărilor în 
domeniu sugerează că infrastructura de foarte bună 
calitate conduce la îmbunătățirea actului educațional, 
a dezvoltării competențelor preșcolarilor și reducerea 
abandonului școlar, pe lângă alte beneficii. Studiile 
(The Holistic Impact of Classroom Spaces on 
Learning in Specific Subjects, Peter Barrett, Fay 
Davies, Yufan Zhang and Lucinda Barrett, 2016) 
evidențiază faptul că proiectarea infrastructurii 
educaționale influențează procesul de învățare prin 
trei factori interdependenți: naturalețe (de ex. lumina, 
calitatea aerului), stimulare (de ex. complexitatea, 
culoarea) și individualizare (de ex. flexibilitatea 
spațiilor de învățare). Nivelul de educație este factor-
cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în 
mare măsură activitatea economică și productivitatea, 
precum și mobilitatea forței de muncă, creând 
premisele, pe termen lung, pentru existența unui nivel 
mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în 
vedere tendințele demografice negative, profilul 
educațional al populației este o condiție esențială 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza însă 
fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare 
ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională 
este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a 
copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a 
capacității de integrare socială. Atingerea obiectivului 
general al proiectului nostru va asigura creșterea 
accesului, calității și a atractivității educației, 
contribuind la creșterea ratei de participare la diferite 
niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar 
și a părăsirii timpurii a sistemului educațional, la o 
rată mai mare de absolvire a învățământului 
obligatoriu. Principalul rezultat așteptat vizează 
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realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și 
creșterea gradului de participare a populației în 
învățământul preșcolar.  

 „Modernizarea 
serviciilor medicale 
prin dotarea cu 
echipamente 
performante și 
reabilitarea spațiilor 
aferente 
ambulatoriului 
integrat «Dr. 
Alexandru 
Simionescu» 
Hunedoara” 

Cod SMIS 
123665, valoare 
totală proiect 
10,700,281.96 
lei 

- Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – 
Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și 
local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea 
de sănătate și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale 
și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități, 
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității 
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, 
Operațiunea A – Ambulatorii 
Obiectivul general al proiectului/Scopul 
proiectului  
Obiectivul general al proiectului îl constituie 
îmbunătățirea nivelului de sănătate a populației 
județului Hunedoara prin asigurarea de servicii 
medicale complexe în regim ambulatoriu care intră în 
categoria serviciilor esențiale pentru populație. În 
vederea realizării obiectivului general Municipiul 
Hunedoara dorește îndeplinirea următoarelor 
obiective specifice:  

• lărgirea gamei serviciilor medicale prin 
crearea de servicii medicale noi; 

• ridicarea nivelului calitativ al actului medical 
prin modernizarea și dotarea ambulatoriului; 

• scăderea numărului de pacienți redirecționați, 
prin dotarea cu aparatură medicală nouă, 
inexistentă în prezent în sistemul medical 
bugetar din județ; 

• scăderea timpului necesar pentru 
diagnosticareșsi tratament;  

• asigurarea unor condiții la standarde ridicate 
pentru realizarea actelor medicale 

 „Revitalizarea 
centrului istoric al 
Municipiului 
Hunedoara” 

Cod SMIS 
12338, valoare 
totală proiect 
7,916,744.00 
lei 

- Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor 
mici și mijlocii, Obiectivul specific 13.1: 
Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici 
și mijlocii din România 
Obiectivul general al proiectului/Scopul 
proiectului  
Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului 
Hunedoara prin investiții în obiective culturale și 
spații publice prin reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Muzeului Fierului dar și reabilitarea și 
modernizarea Parcului Libertății.  
Obiectivele specifice ale proiectului 
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- Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertății 
transformându-l într-un pol generator de evenimente 
cu important rol social și turistic 
- Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului 
Fierului 
- Dezvoltarea infrastructurii locale la scară mică, prin 
amenajarea unui spațiu verde și a unui centru cultural 
pentru populație dar și pentru turiști, cu rolul de 
creștere a calității vieții populației de pe raza 
municipiului; 
- Amenajarea spațiilor necesare funcționării muzeului 
prin recompartimentări interioare care să asigure 
fluxurile necesare de circulație specifice funcțiunii, 
precum și consolidări și reparații structurale. 
- Promovarea egalității de șanse și gen prin aplicarea 
unor sisteme audio-vizuale ajutătoare la percepția 
muzeului și a obiectelor expuse în acesta, precum și 
asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități atât în 
cadrul muzeului cât și în cadrul parcului. 

 „Sprijinirea 
regenerării 
Municipiului 
Hunedoara – prin 
revitalizarea 
comunității” 

Cod SMIS 
12339, valoare 
totală proiect 
9,881,097.70 
lei 

-  Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor 
mici și mijlocii, Obiectivul specific 13.1: 
Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici 
și mijlocii din România 
Obiectivul general al proiectului/Scopul 
proiectului  
Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului 
Hunedoara prin investiții în obiective culturale și 
spații publice prin reabilitarea străzii Castelului, 
reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de 
tineret dar și reabilitarea și modernizarea Albiei 
râului Cerna, asigurând creșterea nivelului cultural și 
social al populației și a gradului de dezvoltare al 
acestuia. Îmbunătățirea calității vieții va fi realizată 
prin asigurarea accesului la serviciile de bază, 
protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul 
urban în vederea realizării unei dezvoltări durabile.  
Obiectivele specifice ale proiectului 
Dezvoltarea infrastructurii locale la scară mică, prin 
amenajarea Albiei râului Cerna, a reabilitării străzii 
Castelului și reabilitarea și dotarea centrului de 
tineret, care va avea ca beneficiari atât populația 
Municipiului Hunedoara, cât și turiștii, cu rolul de 
creștere a calității vieții populației de pe raza 
municipiului; 
- Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de 
Tineret, pentru a crea un centru de tineret ce permite 
realizarea unor activități specifice se va amenaja  
curtea exterioară prin amplasarea unui amfiteatru 
exterior cu scenă și panou de proiecție de tip cinema, 
realizarea unui sistem de gradene și a unei rețele de 
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alei pietonale și rutiere. 
- Promovarea egalității de șanse și gen prin aplicarea 
unor sisteme audio ajutătoare la percepția Centrului 
de tineret, precum și asigurarea accesului persoanelor 
cu dizabilități atât în cadrul Centrului de tineret, în 
zona de promenadă amenajată „Albia râului Cerna” 
cât și pe strada Castelului 
- Reabilitarea și modernizarea Albiei râului Cerna, 
transformând-o într-un pol generator de evenimente 
cu important rol social și turistic. 
- Sporirea și asigurarea siguranței circulației rutiere și 
a condițiilor de confort, concomitent cu creșterea 
vitezelor de circulație și implicit reducerea duratelor 
de transport prin reabilitarea străzii Castelului, ce va 
asigura legătura între principalele obiective turistice 
și culturale ale Municipiului Hunedoara. 

 
TABEL PROIECTE AFLATE ÎN EVALUARE POR 2014-2020 - 2018 

 
 

Titlul proiectului/ 
Valoarea totală a 
proiectului (lei) 

Data 
semnării 

contractului 

Data 
finalizării 

proiectului 

Obiectivele proiectului 

1 2 3 4 
„Eficientizarea 
energetică a clădirilor 
rezidențiale din 
munici-piul 
Hunedoara – Grup 2” 

Cod SMIS 
121443, valoare 
totală proiect 
22,785,616.63 lei 

- Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 
de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale. 
Obiectivul general al proiectului/Scopul 
proiectului  
Proiectul de față se înscrie în seria inițiativelor UAT 
Municipiul Hunedoara de îmbunătățire a calității 
vieții urbane prin aplicarea unor masuri de creștere a 
eficientei energetice atât la nivelul clădirilor 
rezidențiale cât și a celor publice, asigurând astfel 
implementarea Programului de Îmbunătățirea a 
eficienței energetice aferent Municipiului 
Hunedoara. Obiectivul general al proiectului de față 
este creșterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidențiale din Municipiul Hunedoara, Grup 2 – 
Componenta 1 (C1) - Str. Mihai Viteazu, Nr. 13, Bl. 
B1, Hunedoara; Componenta 2 (C2) - Str. Mihai 
Viteazu, Nr. 17, Bl. B3, Hunedoara; Componenta 3 
(C3) - Str. Bucegi, Nr. 2, Bl. K1, Hunedoara; 
Componenta 4 (C4) - Str. Bucegi, Nr. 4, Bl. K2, 
Hunedoara; Componenta 5 (C5) - Str. Bucegi, Nr.6, 
Bl. K3, Hunedoara; Componenta 6 (C6) - Str. 
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Trandafirilor, Nr. 7, Bl. 17, Hunedoara; 
Componenta 7 (C7) - Str. Trandafirilor, Nr. 13, Bl. 
22, Hunedoara; Componenta 8 (C8) - Str. 
Trandafirilor, Nr. 21, Bl. 27, Hunedoara; 
Componenta 9 (C9) - Str. Trandafirilor, Nr. 25, Bl. 
29, Hunedoara; Componenta 10 (C10) - Str. 
Trandafirilor, Nr.29, Bl. 31, Hunedoara - prin 
aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței 
energetice în vederea reducerii consumului de 
energie și a emisiilor de CO2, asigurând totodată 
îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței 
locatorilor acestor blocuri – beneficiari direcți ai 
investiției. Creșterea performanței energetice a 
clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara se 
va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție 
care să determine diminuarea consumurilor 
energetice pentru încălzirea spațiilor, în condițiile 
asigurării și menținerii climatului termic interior, 
prin limitarea pierderilor de căldură către mediul 
exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic 
al clădirii. Proiectul de față contribuie la efortul 
României de a îndeplini principalele obiective ale 
politicii de energie-mediu ale Uniunii Europene, 
asigurând convergența politicii țării noastre cu 
politica UE în domeniu. În ultimii ani, eficiența 
energetică, mobilitatea și aspectele climatice au o 
importanță considerabilă în Municipiul Hunedoara, 
fapt confirmat și de elaborarea și implementarea de 
către autoritățile locale a Programului de 
Îmbunătățire a eficienței energetice (aferent 
Municipiului Hunedoara). Municipiul Hunedoara 
urmărește, astfel, să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor naționale privind schimbările climatice 
și energia sustenabilă prin: reducerea emisiilor de 
gaze de seră cu 20% până în anul 2020, raportat la 
nivelul din anul 1990; creșterea la 24% a ponderii 
energiei din surse regenerabile în consumul final 
brut de energie; creșterea eficienței energetice cu 
19 %, în consumul de energie primară. Astfel, 
documentul strategic (elaborat de primărie) prevede 
măsuri de reabilitare energetică a blocurilor de 
locuință din Municipiul Hunedoara (sursa PIEE). 
Proiectul de față răspunde așadar măsurii de 
reabilitare termică a blocurilor de locuințe/clădirilor 
rezidențiale din Municipiul Hunedoara; 
eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale, 
reprezentând o componentă foarte importantă din 
planul de investiții prevăzut de consiliul local.  

„Modernizarea 
transportului în 

Cod SMIS: 
123037, 

- Axa prioritară: Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon. 
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municipiul 
Hunedoara, prin 
investiții în 
transportul public 
ecologic – Coridorul 
de Vest” 

45,743,840.51 lei 
 

Prioritatea de investiții: 4e: Promovarea unor 
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de 
adaptare relevante pentru atenuare. 
Număr de apel de proiecte: POR/2017/3/3.2/1/7 
REGIUNI  
Obiectivul general al proiectului 
Asigurarea unui serviciu eficient de transport public 
de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru 
utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în 
vederea reducerii numărului de deplasări cu 
transportul privat (cu autoturisme) și reducerea 
emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, 
Municipiul Hunedoara urmărește dezvoltarea 
mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o 
mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o 
mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea 
bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea 
transportului public de înaltă calitate și eficiență, 
reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu 
utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. 
Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului specific 
3.2 al priorității de investiții 4e, prin implementarea 
unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul 
de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului 
Hunedoara, ce vor conduce la promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile și la 
reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a 
îmbunătățirii eficienței transportului public de 
călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, 
accesibilității, transferului către acesta de la 
transportul privat cu autoturisme, precum și a 
transferului către modurile nemotorizate de 
transport, creșterea atractivității utilizării 
mijloacelor de transport public și a modurilor 
nemotorizate în detrimentul transportului cu 
autoturismele personale.  
Obiectivele specifice ale proiectului 
-  Reducerea până în anul 2023 a emisiilor de CO2 
la nivelul coridorului de vest cu 3,6 % ca urmare a 
reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în 
transportul în comun a 7 autobuze hibride de tip 
„plug-in” de capacitate normală (12 m). 
-  Creșterea până în anul 2023 a numărului de 
utilizatori ai transportului în comun la nivelul 
coridorului de vest cu 18.9% ca urmare a realizării 
unor măsuri destinate încurajării utilizării 
transportului alternativ (autobuze hibrid tip plug-in, 
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implementarea unui sistem de e-ticketing, 
modernizarea stațiilor de transport în comun, 
implementarea unui sistem de management al 
traficului compus din Sistem de supraveghere video 
CCTV, Sistem de management al flotei de transport 
public, Sistem de comunicație fibră optică și 
canalizare electrică, Echipamente semaforizare, 
Centrul de control). 
- Creșterea numărului de bicicliști care utilizează 
infrastructura și sistemele de transport velo prin 
crearea de piste de biciclete și prin implementarea la 
nivelul coridorului de vest a sistemului de bike-
sharing, estimându-se o creștere până în anul 2023 
cu 40% a numărului total de bicicliști.  
- Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate 
pentru pietoni prin modernizarea a 12.707 m2 de 
spațiu pietonal, prevăzuți cu sisteme de siguranță 
care să împiedice accesul auto pe trotuar și de 
asemenea prin crearea/modernizarea unor zone 
pietonale și semi-pietonale (940 ml), estimându-se o 
creștere a numărului de persoane care utilizează 
traseele pietonale cu 16.3% până în anul 2023. 
-  Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de 
spații verzi în aliniament și plantarea de 595 m2 
arbori/arbuști până în anul 2023. 
- Reducerea până în anul 2023 a gradului de poluare 
fonică la nivelul coridorului de vest cu 40% datorită 
achiziționării, prin intermediul proiectului, a 7 
autobuze hibride de tip plug-in ce înregistrează 
valori mai reduse ale nivelului de zgomot, 
aproximativ cu 10 dB mai puțin în comparație cu 
motoarele Diesel. 

„Modernizarea 
transportului în 
municipiul 
Hunedoara, prin 
investiții în 
transportul public 
ecologic – Coridorul 
de Est” 

Cod SMIS: 
123035, 
45,630,543.63 lei 
 

-  Axa prioritară: Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon. 
Prioritatea de investiții: 4e: Promovarea unor 
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de 
adaptare relevante pentru atenuare,  
Număr de apel de proiecte: POR/2017/3/3.2/1/7 
REGIUNI  
Obiectivul general al proiectului/Scopul 
proiectului  
Asigurarea unui serviciu eficient de transport public 
de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru 
utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în 
vederea reducerii numărului de deplasări cu 
transportul privat (cu autoturisme) și reducerea 
emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, 
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Municipiul Hunedoara urmărește dezvoltarea 
mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o 
mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o 
mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea 
bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea 
transportului public de înaltă calitate și eficiență, 
reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu 
utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. 
Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului specific 
3.2 al priorității de investiții 4e, prin implementarea 
unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul 
de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului 
Hunedoara, ce vor conduce la promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile și la 
reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a 
îmbunătățirii eficienței transportului public de 
călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, 
accesibilității, transferului către acesta de la 
transportul privat cu autoturisme, precum și a 
transferului către modurile nemotorizate de 
transport, creșterea atractivității utilizării 
mijloacelor de transport public și a modurilor 
nemotorizate în detrimentul transportului cu 
autoturismele personale.  
Obiectivele specifice ale proiectului 
- Reducerea până în anul 2023 emisiilor de CO2 în 
zona ce face obiectul investiției cu 3.3% ca urmare a 
reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în 
transportul în comun a 10 autobuze hibride de tip 
„plug-in” de capacitate normală (12 m). 
- Creșterea până în anul 2023 a numărului de 
utilizatori ai transportului în comun în Municipiul 
Hunedoara cu 15.9% ca urmare a realizării unor 
măsuri destinate încurajării utilizării transportului 
alternativ (autobuze hibride, implementarea unui 
sistem de e-ticketing, modernizarea stațiilor de 
transport în comun, implementarea la nivelul 
coridorului a sistemului de management inteligent al 
traficului). 
- Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate 
pentru pietoni până în anul 2023 prin modernizarea 
a 2.265 m2 de spațiu pietonal și 6.370 m2 de trotuare 
prevăzuți cu sisteme de siguranță care să împiedice 
accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a 
numărului de persoane care utilizează traseele 
pietonale cu 12.4%. 
- Dezvoltarea sistemului de transport velo prin 
crearea de piste de biciclete și implementarea unui 
sistem de închiriere de biciclete, estimându-se o 
creștere cu 66.7% a numărului de utilizatori până în 
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anul 2023. 
- Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de 
spații verzi în aliniament și plantarea de 3.002 m2 
arbori/arbuști până în anul 2023. 
- Reducerea nivelului de poluare fonică cu 40% 
până în anul 2023 ca urmare a introducerii în 
sistemul de transport public a 10 autobuze hibride 
ce emit 50 de decibeli față de 80 de decibeli cât emit 
autobuzele din actualul parc auto. 

„Modernizarea 
transportului în 
municipiul 
Hunedoara, prin 
investiții în 
transportul public 
ecologic – Coridorul 
Central” 

Cod SMIS: 
123036, 
45,740,363.48 lei 
 

 Axa prioritară: Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon. 
Prioritatea de investiții: 4e: Promovarea unor 
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de 
adaptare relevante pentru atenuare,  
Număr de apel de proiecte: POR/2017/3/3.2/1/7 
REGIUNI  
Obiectivul general al proiectului/Scopul 
proiectului  
Asigurarea unui serviciu eficient de transport public 
de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru 
utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în 
vederea reducerii numărului de deplasări cu 
transportul privat (cu autoturisme) și reducerea 
emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, 
Municipiul Hunedoara urmărește dezvoltarea 
mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o 
mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o 
mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea 
bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea 
transportului public de înaltă calitate și eficiență, 
reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu 
utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. 
Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului specific 
3.2 al priorității de investiții 4e, prin implementarea 
unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul 
de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului 
Hunedoara, ce vor conduce la promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile și la 
reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a 
îmbunătățirii eficienței transportului public de 
călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, 
accesibilității, transferului către acesta de la 
transportul privat cu autoturisme, precum și a 
transferului către modurile nemotorizate de 
transport, creșterea atractivității utilizării 
mijloacelor de transport public și a modurilor 
nemotorizate în detrimentul transportului cu 
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autoturismele personale.  
Obiectivele specifice ale proiectului 
- Reducerea până în anul 2023 a emisiilor de CO2 la 
nivelul coridorului Central cu 3,5 % ca urmare a 
reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în 
transportul în comun a 3 autobuze hibrid tip plug-in 
de capacitate normală. 
- Creșterea până în anul 2023 a numărului de 
utilizatori ai transportului în comun la nivelul 
coridorului Central cu 17,9% ca urmare a realizării 
unor măsuri destinate încurajării utilizării 
transportului alternativ (autobuze hibrid tip plug-in, 
implementarea unui sistem de e-ticketing, 
modernizarea stațiilor de transport în comun, 
implementarea unui sistem de management al 
traficului compus din Sistem de supraveghere video 
CCTV, Sistem de management al flotei de transport 
public, Sistem de comunicație fibră optică și 
canalizație electrică, Echipamente semaforizare, 
Centrul de control). 
- Creșterea numărului de bicicliști care utilizează 
infrastructura și sistemele de transport velo prin 
crearea de piste de biciclete și prin implementarea 
sistemului de bike-sharing, estimându-se o creștere 
până în anul 2023 cu 28,6% a numărului total de 
bicicliști la nivelul Coridorului Central.  
- Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate 
pentru pietoni prin modernizarea a 10.497,50 m2 de 
spațiu pietonal, prevăzuți cu sisteme de siguranță 
care să împiedice accesul auto pe trotuar, 
estimându-se o creștere a numărului de persoane 
care utilizează traseele pietonale cu 14,2% până în 
anul 2023. 
- Reducerea până în anul 2023 a nivelului de 
poluare fonică cu 40% datorită achiziționării, prin 
intermediul proiectului, a 3 autobuze hibrid tip plug-
in, ce emit 50 de decibeli față de autobuzele din 
dotarea prezentă, care emit 80 de decibeli. 

“Iluminat Public 
Ecologic“ 
 

Cod SMIS 
125273, valoarea 
totală a 
proiectului 
7,750,048.03 lei 

-  Axa prioritară 3, Prioritate de investiții 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv 
Specific 3.1 - Creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele 
de iluminat public, îndeosebi a celor care 
înregistrează consumuri energetice mari, 
Operațiunea C – Iluminat public 
Obiectivul general al proiectului propus spre 
finanțare îl reprezintă creșterea calității vieții 
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locuitorilor din Municipiul Hunedoara prin 
reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului 
de iluminat public stradal, astfel încât acesta să 
asigure satisfacerea integrală a necesităților orașului 
și a locuitorilor săi, în condiții de maximă eficiență 
din punct de vedere al consumului de resurse și cu 
rezultate benefice în privința costurilor acestora și a 
utilității pentru populație și Municipalitate. 
Realizarea noului sistem va contribui la crearea unui 
climat de siguranță și confort atât pentru locuitorii 
municipiului, cât și pentru toate categoriile de 
populație care au ca destinație sau tranzitează 
municipiul, contribuind prin aceasta la accelerarea 
procesului general de dezvoltare urbană. Pentru 
atingerea obiectivului general, proiectul propune 
implementarea unui sistem eficient și ecologic de 
iluminat public în Municipiul Hunedoara, care va 
reduce consumul de energie neregenerativă după 
implementarea proiectului. Proiectul are în vedere 
ameliorarea eficienței și a distribuirii iluminatului, 
în scopul siguranței traficului, siguranței cetățenilor, 
confortului vizual, din punct de vedere urbanistic, al 
economiei de energie și diminuării poluării 
luminoase, urmărind obținerea următoarelor 
beneficii pentru comunitate:  
• Realizarea unui iluminat public corect, orientat 
către utilizatori, adaptat la funcțiunile spațiului 
public și la ritmul orașului, care contribuie astfel la 
prelungirea accesibilității spatiilor urbane;  
• Gestionarea în timp real a sistemului de iluminat 
public, având ca efect reducerea costurilor de 
întreținere;  
• Realizarea unui iluminat dinamic corelat cu ritmul 
orașului (modificarea dinamică a nivelului 
luminanței și/sau a iluminării ca urmare a 
monitorizării traficului auto și/sau pietonal), 
conducând la economii de energie electrică;  
• Operarea prin aprinderea/stingerea corectă a 
sistemului de iluminat prin folosirea unui sistem 
inteligent de management prin telegestiune, la 
nivelul fiecărui aparat de iluminat;  
• Propunerea de aparate de iluminat care respectă 
principiile eco-designului, contribuind astfel la 
economisirea de resurse. Proiectul se adresează 
Axei prioritare 3 “Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea 
de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
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locuințelor”, Operațiunea C: Iluminat Public”, 
deoarece își va aduce contribuția la creșterea 
calității vieții în Municipiul Hunedoara prin 
creșterea eficienței energetice a sistemului de 
iluminat public, aspect inclus în obiectivul specific 
al liniei de finanțare menționate. Proiectul privind 
reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului 
de iluminat public propus este inclus în Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a Municipiului Hunedoara 
2014–2020, asigurând realizarea unui punct 
important din lista de priorități a acesteia. Proiectul 
contribuie la realizarea obiectivelor specifice 
identificate în Programul de Îmbunătățire a 
Eficienței Energetice al Municipiului Hunedoara, 
respectiv la: creșterea gradului de eficiență 
energetică a sistemului public de iluminat în vederea 
reducerii emisiilor poluante de CO2, creșterii 
siguranței în trafic, reducerii costurilor și creșterii 
duratei de funcționare a sistemului. Proiectul se 
încadrează în strategia POR 2014–2020, care își 
propune ca obiectiv general creșterea 
competitivității economice și îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale comunităților locale și 
regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru 
dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea 
să își poată gestiona în mod eficient resursele și să 
își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a 
progresului tehnologic. 

„Reabilitarea / 
modernizarea / 
dotarea unităților de 
învățământ 
profesional și tehnic 
(licee tehnologice și 
școli profesionale) din 
municipiul 
Hunedoara – Liceul 
Tehnologic 
«Constantin Bursan», 
atelier școală + corp 
liceu” - clădire corp 
liceu 
 

Cod SMIS 
122846, valoare 
totală proiect 
15,919,960.83 lei 

 
 
 

PROIECT 
AFLAT ÎN 
REZERVĂ 

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, Prioritate de investiții 10.1 
Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, 
Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de 
participare la învățământul profesional și tehnic și 
învățare pe tot parcursul vieții, Apel dedicat 
învățământului profesional și tehnic și învățării pe 
tot parcursul vieții; 
Obiectivul general al proiectului/Scopul 
proiectului  
Infrastructura de educație și formare reprezintă un 
factor esențial al procesului educațional, care are 
efect direct asupra elevilor. În procesul decizional 
privind investițiile în infrastructura educaționala, 
decidenții se confruntă în contextul planificării și 
organizării rețelei școlare cu două categorii de 
provocări: amplasarea infrastructurii și calitatea 
proiectării mediilor de predare și învățare eficiente. 
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Obiectivul general al proiectul este: creșterea 
gradului de participare la învățământul profesional 
și tehnic și invitare pe tot parcursul vieții în cadrul 
Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” din 
municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, prin 
lucrări de reabilitare, modernizare și dotare în 
scopul: a) Asigurării unui proces educațional la 
standarde europene; b) Creșterii participării 
populației la procesul educațional aferent 
învățământului tehnic și profesional.  

„Reabilitarea / 
modernizarea / 
dotarea unităților de 
învățământ 
obligatoriu 
(învățământ primar și 
gimnazial) din 
municipiul 
Hunedoara - Colegiul 
Național de 
Informatică «Traian 
Lalescu» –  clădire 
învățământ primar + 
clădire învățământ 
gimnazial” – clădire 
învățământ gimnazial 
 

Cod SMIS 
122844, valoare 
totală proiect 
6,580,035.72 lei 

PROIECT 
AFLAT ÎN 
REZERVĂ 

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile 
în educație, și  formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv 
Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la 
nivelul educației timpurii și învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 
părăsire timpurie a sistemului; 
Obiectivul general al proiectului/Scopul 
proiectului  
Infrastructura de educație și formare reprezintă un 
factor esențial al procesului educațional, care are 
efect direct asupra elevilor. În procesul decizional 
privind investițiile în infrastructura educațională, 
decidenții se confruntă în contextul planificării și 
organizării rețelei școlare cu două categorii de 
provocări: amplasarea infrastructurii și calitatea 
proiectării mediilor de predare și învățare eficiente. 
Obiectivul general al proiectul este – îmbunătățirea 
calității infrastructurii de educație a Colegiului 
Național de Informatică „Traian Lalescu” – Clădire 
învățământ primar + clădire învățământ gimnazial, 
prin lucrări de reabilitare, modernizare și dotare în 
scopul: a) Asigurării unui proces educațional la 
standarde europene; b) Creșterii participării 
populației la procesul educațional; c) Reducerii 
abandonului școlar și părăsirii tipurii a școlii. În 
toate regiunile României, indiferent de nivelul de 
dezvoltare a acestora, infrastructura de educație este 
deficitară și necesită îmbunătățiri în vederea 
asigurării unităților de învățământ necesare pentru 
cuprinderea elevilor în sistemul educațional. 
Conform inventarului MEN (2015), peste 88% din 
infrastructura de educație necesită lucrări de 
reabilitare/ modernizare (un procent mai ridicat 
înregistrându-se în mediul rural 90%) în vederea 
asigurării unor condiții adecvate de studiu. Clădirile, 
sălile de clasă, laboratoarele și dotările – într-un 
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cuvânt, infrastructura educațională - constituie 
elemente vitale ale mediilor de învățare din școli. 
Rezultatele cercetărilor în domeniu sugerează că 
infrastructura de foarte bună calitate conduce la 
îmbunătățirea predării, a rezultatelor școlare ale 
elevilor și reducerea abandonului școlar, pe lângă 
alte beneficii. De exemplu, un studiu recent realizat 
în Marea Britanie (The Holistic Impact of 
Classroom Spaces on Learning in Specific Subjects, 
Peter Barrett, Fay Davies, Yufan Zhang and 
Lucinda Barrett, 2016) a arătat că elementele de 
mediu și de proiectare ale infrastructurii școlare 
împreună explică 16% din variația progresului 
școlar al elevilor din ciclul primar. Acest studiu 
evidențiază faptul că proiectarea infrastructurii 
educaționale influențează procesul de învățare prin 
trei factori interdependenți : naturalețe (de ex. 
lumina, calitatea aerului), stimulare (de ex. 
complexitatea, culoarea) și individualizare (de ex. 
flexibilitatea spațiilor de învățare). Nivelul de 
educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, 
deoarece determină în mare măsură activitatea 
economică și productivitatea, precum și mobilitatea 
forței de muncă, creând premisele, pe termen lung 
pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de 
calitate a vieții. Având în vedere tendințele 
demografice negative, profilul educațional al 
populației este o condiție esențială pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acest 
deziderat nu se poate realiza însă fără o 
infrastructură adecvată / corespunzătoare ciclurilor 
educaționale. Infrastructura educațională este 
esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a 
copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a 
capacității de integrare socială. Atingerea 
obiectivului general al proiectului nostru va asigura 
creșterea accesului, calității și a atractivității 
educației, contribuind la creșterea ratei de 
participare la diferite niveluri de educație, la 
reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a 
școlii, la o rată mai mare de absolvire a 
învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de 
tranziție spre niveluri superioare de educație. 
Principalul rezultat așteptat vizează realizarea 
condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea 
gradului de participare a populației în învățământul 
primar și gimnazial.  

„Reabilitarea/ 
modernizarea/ 
dotarea unităților de 

Cod SMIS 
122845, valoare 
totală proiect 

PROIECT 
AFLAT ÎN 
REZERVĂ 

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, Prioritate de investiții 10.1 
Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în 
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învățământ 
profesional și tehnic 
(licee tehnologice și 
scoli profesionale) din 
municipiul 
Hunedoara – Colegiul 
Tehnic «Matei 
Corvin», corp școală 5 
+ atelier 2 practică” – 
clădire corp Școală 5 
 

16,616,116.03 lei 
 
 
 

formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, 
Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de 
participare la învățământul profesional și tehnic și 
învățare pe tot parcursul vieții, Apel dedicat 
învățământului profesional și tehnic și învățării pe 
tot parcursul vieții; 
Obiectivul general al proiectului/Scopul 
proiectului  
Infrastructura de educație și formare reprezintă un 
factor esențial al procesului educațional, care are 
efect direct asupra elevilor. În procesul decizional 
privind investițiile în infrastructura educațională, 
decidenții se confruntă în contextul planificării și 
organizării rețelei școlare cu două categorii de 
provocări: amplasarea infrastructurii și calitatea 
proiectării mediilor de predare și învățare eficiente. 
Obiectivul general al proiectul este – îmbunătățirea 
calității infrastructurii de educație a Școlii 
Gimnaziale nr. 6, structura a Colegiului Tehnic 
„Matei Corvin” din Hunedoara, prin lucrări de 
reabilitare, modernizare și dotare în scopul: a) 
Asigurării unui proces educațional la standarde 
europene; b) Creșterii participării populației la 
procesul educațional; c) Reducerii abandonului 
școlar și părăsirii timpurii a școlii. În toate regiunile 
României, indiferent de nivelul de dezvoltare al 
acestora, infrastructura de educație este deficitară și 
necesită îmbunătățiri în vederea asigurării unităților 
de învățământ necesare pentru cuprinderea elevilor 
în sistemul educațional. Conform inventarului 
M.E.N. (2015), peste 88% din infrastructura de 
educație necesită lucrări de reabilitare / modernizare 
(un procent mai ridicat înregistrându-se în mediul 
rural 90%) în vederea asigurării unor condiții 
adecvate de studiu. Clădirile, sălile de clasă, 
laboratoarele și dotările – infrastructura 
educațională – constituie elemente vitale ale 
mediilor de învățare din școli. Rezultatele 
cercetărilor în domeniu sugerează că infrastructura 
de foarte bună calitate conduce la îmbunătățirea 
predării, a rezultatelor școlare ale elevilor și 
reducerea abandonului școlar, pe lângă alte 
beneficii. De exemplu, un studiu recent realizat în 
Marea Britanie (The Holistic Impact of Classroom 
Spaces on Learning in Specific Subjects, Peter 
Barrett, Fay Davies, Yufan Zhang and Lucinda 
Barrett, 2016) a arătat că elementele de mediu și de 
proiectare ale infrastructurii școlare împreună 
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explică 16% din variația progresului școlar al 
elevilor din ciclul primar. Acest studiu evidențiază 
faptul că proiectarea infrastructurii educaționale 
influențează procesul de învățare prin trei factori 
interdependenți: naturalețe (de ex. lumina, calitatea 
aerului), stimulare (de ex. complexitatea, culoarea) 
și individualizare (de ex. flexibilitatea spațiilor de 
învățare). Nivelul de educație este factor-cheie al 
dezvoltării naționale, deoarece determină în mare 
măsură activitatea economică și productivitatea, 
precum și mobilitatea forței de muncă, creând 
premisele, pe termen lung, pentru existența unui 
nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având 
în vedere tendințele demografice negative, profilul 
educațional al populației este o condiție esențială 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza însă 
fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare 
ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională 
este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie 
a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a 
capacității de integrare socială. Atingerea 
obiectivului general al proiectului nostru va asigura 
creșterea accesului, calității și a atractivității 
educației, contribuind la creșterea ratei de 
participare la diferite niveluri de educație, la 
reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a 
școlii, la o rată mai mare de absolvire a 
învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de 
tranziție spre niveluri superioare de educație. 
Principalul rezultat așteptat vizează realizarea 
condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea 
gradului de participare a populației în învățământul 
primar și gimnazial.  

 
 

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

Castelul Corvinilor, Casa Breslelor, Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie, Biserica Ortodoxă Sf. 
Nicolae, Biserica Reformată, Catedrala Ortodoxă, Ștrandul Municipal, Bazinul de Înot, Grădina 
Zoologică 

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 km², 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. 
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 
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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 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. Gabriel Bethlen 3 sec. XVII 
10 Casă Str. Constantin Bursan 1 înc. sec. XX 

11 
Administrația Uzinelor de 

Fier 
Str. Constantin Bursan 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 „Sfinții 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 
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Nr. 
crt. 

Denumire Adresă Datare 

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); 
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 a 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 poate admira Turnul nou de poartă, de formă rectangulară, ce 
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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 cu piese originale, replici și elemente ambientale. 

La primul nivel al Turnului nou de poartă se află Camera Domnițelor, unde se pot vedea obiecte și 
piese de mobilier aparținând secolelor al XVIII-lea și 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 
unde se deschide o impresionantă priveliște spre groapa urșilor, Palatul Nordic, capela și curtea fântânii. 

Ultimul obiectiv, Sala Cavalerilor, una dintre 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 gotice târzii și 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 pentru o scurtă perioadă de timp a domnului Țării Românești, Vlad Țepeș.  

În ceea ce privește numărul vizitatorilor la monumentul de arhitectură Castelul Corvinilor, acesta a 
crescut foarte mult în ultimii ani. 
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Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vizitatori 
ai 

castelului 
82.100 67.000 114.000 152.724 230.221 280.458 300.693 333.334 354.044 

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

Hunedoara. Pe anul 2018 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. 

Din anul 2019, la Muzeul Castelul Corvinilor va fi tarif unic. Un adult va plăti la intrare suma de 30 
de lei, indiferent de anotimp. 

Vă prezentăm mai jos o situație a numărului de vizitatori în anul 2018 (pe luni) și a veniturilor 
realizate: 

Luna  Vizitatori 2018 Venituri 2018 
Ianuarie 6.722 97.112 

Februarie 4.984 78.368 
Martie 14.015 163.808 
Aprilie 33.323 522.426 

Mai 48.888 658.583 
Iunie 40.596 675.062 
Iulie 50.070 1.062.206 

August 72.701 1.605.928 
Septembrie 35.565 663.159 
Octombrie 24.566 417.394 
Noiembrie 16.219 227.365 
Decembrie 6.395 99.859 + 45.000 

(filmări) 
TOTAL 354.044 6.316.270 lei 

 
 

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 
printr-o serie de acțiuni și evenimente. Cele mai importante dintre acestea au fost: Dragobete la Castel, 
Târgul European al Castelelor, Târgul de Turism al României de la București, Noaptea Muzeelor, 
spectacolul Hunedoara Lirică, concertul Orchestrei Metropolitane București, 1 Decembrie - Ziua Națională a 
României, Ziua Drapelului, Organizarea și desfășurarea întâlnirilor oficiale și de lucru a delegațiilor din 
orașele înfrățite cu municipiul Hunedoara. Castelul Corvinilor a fost de asemenea gazda unor evenimente de 
excepție, precum: Stradivarius Music Nights by the Castle, Gothic Milonga, Cupa Ioan Corvin la tir cu 
arcul. 

În același timp, Castelul Corvinilor a derulat numeroase proiecte de promovare culturală și sportivă: 
Expoziții ale artiștilor Xin Wu, Patricia Googrich, realizate în parteneriat cu asociația Inter-Art sau expoziția 
Între credință și Unire a d-nei Karla Pădurean realizată în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, 
Asociația culturală Sfântu Gheorghe, și Asociația Localităților și Zonelor Istorice din România, Maratonul 
Ultransilvania împreună cu Asociația Sport și Anduranță sau Trofeul Hunedoarei la orientare turistică 
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organizat în parteneriat cu Asociația Club Sportiv Orienteering Masters. 
 
În anul 2017, Primăria Municipiului Hunedoara a obținut fonduri europene și a semnat cel mai 

important proiect implementat vreodată pentru Castelul Corvinilor. Este vorba despre 
proiectul ”RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL 
CASTELUL CORVINILOR - MUNICIPIUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”. Valoarea 
proiectului este de 21,884,908.73 lei. În momentul de față, s-a depus Cererea de Rambursare 1; S-a aprobat 
și încasat integral prima cerere de rambursare - 160.821,90 lei. S-a încheiat contractul de proiectare și 
execțtie lucrări în valoare de 19.391.510,41 lei cu TVA. De asemenea, s-a dat ordinul de începere al lucrarii 
începând cu data de 01.02.2019. Momentan se lucrează la caietul de sarcini pentru dirigenție de șantier.  

 
 

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 și a fost finalizat în anul 
2017.  

 

 

 
Valoarea totală cu TVA:  4.344.307,92 lei 
Valoarea nerambursabilă:  4.344.307,92 lei 
Suprafața construit-desfășurată „Casa Breslelor”: 544,69 m² 
 
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 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 
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socio-economice; 
• Creșterea atractivității turistice a orașului Hunedoara și a Regiunii Vest. 

 
Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara a fost înființat prin H.C.L. 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 intervenții. 

Datele de contact ale Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara sunt: 
e-mail: maiehunedoara@gmail.com 
https://www.facebook.com/pages/Muzeul-de-Arheologie-Istorie-si-Etnografie-Hunedoara 
Tel. 0745 36 28 74 
 
 Registrul activităților muzeului are următoarele componente: 
 

• activitatea muzeistică 
 

În anul 2018 Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara a derulat acțiuni care s-au 
concentrat pe operațiuni de conservare primară și completare a expoziției de baza Pre- și protoistoria 
Hunedoarei și Casa Breslelor precum și a celorlalte expoziții organizate în parteneriat cu Muzeul Castelul 
Corvinilor; Etnografie, Lapidariul gotic, Camera de aur, Lapidariul renascentist, Mormântul domniței, 
Tehnică militară. Totodată tot în parteneriat cu Castelul Corvinilor, se continuă activitățile pentru 
organizarea depozitului cu vizitare ce adăpostește componente artistice din piatră, gotice și neogotice.  

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 aprilie 2016 la Timișoara, în iunie 
2016 la Deva, la Hunedoara în martie 2017 și la Oradea în martie 2018. 
 

•  activitatea științifică 
 

• cercetări arheologice preventive, sistematice și parteneriate: 
 

• Silvașul de Jos – Dealul Țapului - Cercetare sistematică. 
• Hunedoara – strada Viilor nr. 5A - Diagnostic arheologic; 
• Comuna Râul de Mori – Ostrovul Mic nr. 29, jud. Hunedoara - Supraveghere arheologică; 
• Hunedoara – strada Viilor nr. 5 - Cercetare arheologică preventivă; 
• Hunedoara – strada Parângului nr. 10A - Supraveghere arheologică; 
• Hunedoara – Cimitir penticostal F.N. - Diagnostic arheologic; 
• Hunedoara – strada Lătureni FN - Diagnostic arheologic; 
• Ghelari – Construire locuință FN - Diagnostic arheologic; 
• Hunedoara – străzile Stufit, Zlaști Furnalelor, Gazometru, Răcăștie -Diagnostic arheologic; 
• Hunedoara – străzile Libertății și Gorunului - Diagnostic arheologic; 
• Protocol cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane care prevede colaborarea activă între instituțiile 
partenere în vederea organizării în comun a anumitor activități și proiecte cultural-educative și științifice; 
• Parteneriat de colaborare cu Department Archaeogenetics of the Max Planck Institute for the Science 
of Human History din Jena, Germania 
• Parteneriat bilateral cu Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia privind efectuarea stagiului de 
practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat 2018. 
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• activitatea de conservare/restaurare 

 
• 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 95 de 
lucrări. Începând cu anul 2015 s-a demarat campania de strângere a obiectelor reprezentative 
Hunedoarei destinate organizării modulului expozițional Epoca de aur. Acțiunea a continuat cu 
succes pe tot parcursul anul 2018. 

 
• Activitatea cultural-educativă, turistică și proiecte: 

 
• Ian. – Dec. 2018 – „Moștenirea Culturală Castelul Corvinilor. Muzeul Casa Breslelor”; 
• Februarie 2018 - acord de parteneriat cu Asociația non-profit L&C Consulting „Festivalul 

romilor” – „Comunitatea Brad – Acceptă sprijinul nostru”; 
• Februarie 2018 - Simpozion „560 de ani de la înscăunarea lui Matia Corvin ca rege al Ungariei”; 
• Martie 2018 – proiect educațional ediția a IV-a „Să știi mai multe, să fii mai bun” – parteneriat 

cu Colegiul Național „Emanuil Gojdu” și Școala Gimnazială nr. 2; 
• Martie 2018 – proiect „Atlasul digital al Hunedoarei 100” în parteneriat cu Part Vizion SRL; 
• Aprilie 2018 – parteneriat cu Colegiul Național „Emanuil Gojdu” în vederea organizării de ore 

deschise, vizite la muzeu, activități și ateliere interactive; 
• Aprilie 2018 – parteneriat cu Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” în vederea organizării de 

ore deschise, vizite la muzeu, activități și ateliere interactive, respectiv a proiectului „Ghid la 
castel pentru o zi”; 

• Aprilie 2018 – parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 2 Hunedoara în vederea organizării de ore 
deschise, vizite la muzeu, activități și ateliere interactive; 

• Aprilie 2018 – Protocol de colaborare „Ruta Corvinilor” încheiat cu Asociația pentru Protejarea 
și Promovarea Castelului Corvinilor Hunedoara, Asociația „Ordinul Cavalerilor de Hunedoara, 
Muzeul Național al Uniri Alba Iulia, Municipiul Cluj Napoca; 

• Mai 2018 – „Noaptea Muzeelor”; 
• Mai 2018 – Proiectul „Istorie, cultură, turism, - Facilitarea accesului la informație” în parteneriat 

cu APPPCCH; 
• Iunie 2018 – „Târgul meșteșugarilor rromi” – în parteneriat cu Asociația Meșteșugarilor și 

Comercianților Tradiționali Rromi; 
• Iunie 2018 – „Un castel... o poveste” în parteneriat cu Grădinița cu program prelungit 

„Dumbrava Minunată” Hunedoara; 
• Septembrie 2018 - Activități cultural-educative prilejuite de desfășurarea celui de-al 31-lea 

congres Internațional al Asociației Cretaire Romanae Fautores, dedicat Centenarului Marii 
Uniri, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei; 

• Decembrie 2018 – Crăciun la Castel cu Asociația pentru Protejarea și Promovarea Castelului 
Corvinilor Hunedoara, Asociația „Ordinul Cavalerilor de Hunedoara”; 

• M.A.I.E. a asigurat prin personalul de specialitate serviciul de ghidaj, supraveghere și prevenție 
pentru Muzeul Castelul Corvinilor. 

 
         În anul 2018 Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie a fost vizitat de un număr total de 16.297 
persoane, după cum urmează: 
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• Adulți – 3.987 persoane 
• Elevi/studenți/pensionari – 3.858 persoane 
• Intrare gratuită (delegații, proiecte, persoane cu dizabilități) – 452 persoane 
• Noaptea muzeelor, Ziua porților deschise – 8.000 persoane 

 
Perspective 

 
-   dezafectarea spațiilor care în prezent au alte destinații și introducerea acestora în circuitul muzeal prin 
agrementarea lor cu obiecte muzeistice restaurate sau achiziționate; 
-  dotarea Muzeului cu aparatură IT compatibilă cu necesitățile prelucrării informațiilor, patrimoniului etc; 
-   reorganizarea Bibliotecii Muzeului și punerea acesteia la dispoziția publicului larg; 
-  intensificarea relațiilor de colaborare cu alte instituții de profil; 
- depozitul cu vizitare ce adăpostește componente artistice din piatră gotice și neogotice, amplasat în curtea 
Husarilor; 
-  completarea expoziției de bază cu modulul dedicat epocii romane. 
 
Programul de vizitare al muzeului: 
 
Program vizitare lunile octombrie – aprilie: 
 
Luni 10:30 – 17:00 
Marți – Duminică – 9:00 – 17:00 
 
Program vizitare lunile mai – septembrie: 
 
Luni – 10:30 – 17:00 
Marți – Vineri – 9:00 – 17:00 
Sâmbătă – Duminică – 9:00 – 19:00 
 
TAXE - vizitare, foto, video, ghidaj, utilizare spațiu: 
 

Taxe de vizitare – Adulți 9 lei/pers. 
Taxe de vizitare – Pensionari 5 lei/pers. 
Taxe de vizitare – Elevi/studenți 5 lei/pers. 
Taxe de vizitare grupuri organizate >20 persoane 
– Adulți 

6 lei/pers. 
. 

Taxe de vizitare grupuri organizate >20 persoane 
– Pensionari 

4 lei/pers. 
 

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

4 lei/pers 

Taxa de ghidaj grupuri de minim 15 persoane 25 de lei – ghidaj în limba 
română 

40 de lei – ghidaj într-o limbă 
străină 

Taxa foto în expoziție 6 lei/aparat 
Taxa video în expoziție 6 lei/aparat 

  
 



 

 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2018 68 

 

 

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: 

 

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

remarcabile, cu o mare valoare simbolică, sunt 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 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, 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 stilistică 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. 
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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 ortodoxă „Sf. Ierarh Nicolae” urmează să fie reabilitată cu fonduri europene. Este vorba de 
un proiect de 2,5 milioane de euro, depus de  reprezentanții parohiei.   

Întrucât este vorba despre un monument istoric de clasa A, ce datează din aceeași perioadă cu 
impozantul Castel al Corvinilor, biserica trebuie să treacă întâi prin mâinile arheologilor. Specialiștii sunt cei 
care vor stabili ce materiale sunt potrivite pentru renovarea acestui edificiu. 

De curând a început aici o săpătură arheologică ce precede un studiu arhitectural pentru reabilitarea 
monumentului. O echipă de trei arheologi a săpat deja o parte din șanțuri. Sub pământ, au descoperit mai 
multe straturi de podea realizată din diverse materiale, de la pământ amestecat cu nisip, la mortar și 
cărămidă subțire. De asemenea, aici au fost găsite rămășițele pământești a trei persoane, mai mult ca sigur de 
viță nobilă. Foarte important, fiecare dintre aceștia a fost îngropat cu o monedă în mână, arheologii 
descoperind deja o monedă și sub altarul bisericii. Odată analizate, aceste monede îi vor ajuta pe specialiști 
să identifice cu exactitate perioada în care au fost înmormântați nobilii. 

Și picturile care acoperă toți pereții bisericii vor fi restaurate, în prezent ele fiind acoperite de un strat 
negru de fum. Aceasta se datorează faptului că în anii 1920, s-a încercat protejarea picturilor cu ulei, fapt 
care a făcut ca fumul de la lumânări să fie atras și mai bine de pereți.  

 
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 „Sfinții 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 țării. 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. Ctitor al acestei biserici este deputatul liberal Constantin 
Bursan. 

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 
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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 cu 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 
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 că 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 
apă, 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 că unul dintre prizonieri ar fi săpat într-o piatră următoarele cuvinte: „Apă 
aveți, suflet nu!”. Adevărul este că pe una dintre pietrele din zidul de lângă fântână, unul dintre prizonierii 
turci a consemnat în limba turcă faptul că el, împreună cu alți doi prizonieri, au săpat această fântână în 
vremea în care erau „prizonieri la ghiauri”. 

 
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: Complexul de 
agrement (ștrandul) „Corvina”, Bazinul de Înot, stadionul Michael Klein, fântâna arteziană din fața Casei de 
Cultură, Grădina Zoologică. 

 
Complexul Sportiv „Michael Klein“ (Bazinul de Înot – Stadion – Skatepark – Patinoar)  în 

anul 2018 a funcționat cu un număr de 26 angajați, astfel: 
• un director care asigură buna funcționare și organizare a activității în cadrul Complexului 

Sportiv „Michael Klein; 
• cinci mecanici care asigură întreținerea punctului termic în 3 schimburi, supraveghează și 
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efectuează manevrele necesare care duc la o bună funcționare a instalației din dotarea 
Complexului sportiv „Michael Klein“ și Ștrand Municipal; 

• patru asistente medicale care au ca scop asigurarea asistenței medicale necesară și tratare a 
apei din piscine de la Bazinul de Înot, Ștrand Municipal și Patinoar; 

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

• un inspector de specialitate care are ca scop întocmirea și ținerea evidenței contabile a 
actelor din cadrul Complexului sportiv „Michael Klein“, Ștrand Municipal și Patinoar;      

• personalul de la casierie care efectuează activitățile necesare privind încasările în cadrul 
Ștrandului municipal și Patinoar, compus din două  persoane; 

• personalul destinat să deservească garderoba, fiind compus din trei persoane care 
efectuează operațiuni de casierie precum și curățenia în incinta Bazinului de Înot; 

• cinci muncitori care efectuează activități de curățenie în cadrul Ștrandului municipal, 
activități de curățare și întreținere a zonelor verzi din împrejurimile Stadionului, trasarea 
terenurilor de joc din cadrul bazei sportive, întreținerea în bune condiții a gheții, 
supravegherea și efectuarea  manevrele necesare care duc la o bună funcționare a utilajelor 
din dotarea Patinoarului; 

• trei îngrijitori care efectuează activități de curățenie în cadrul Ștrandului Municipal, 
întreținere activități de curățenie Stadionului precum și activități de curățare, întreținere și 
supraveghere a zonei Skate Park și Parc de câini. 

        Activitatea principală în cadrul Bazinului de Înot este de agrement (un număr de 45.820 vizitatori), 
în luna ianuarie 2018 Bazinul de Înot și-a început activitatea începând cu data de 03.01.2018. 
           Activitatea prioritară este de inițiere a copiilor, începând cu vârsta de 5 ani, această activitate este 
asigurată de un număr de 5 instructori, care inițial își închiriază la licitație culoare de înot și orele de 
desfășurare pe parcursul unui an. Pentru a învăța să înoate, este necesar un număr de ore de inițiere, după care 
sunt selectați pentru performanță.  

          Sportivii care sunt selectați pentru performanță sunt legitimați de către CSȘ Hunedoara, club care 
reprezintă Municipiul Hunedoara, la concursurile naționale și internaționale. Primăria Hunedoara sprijină CSȘ 
Hunedoara asigurând condiții de desfășurare a antrenamentelor, aproximativ 60% din programul de funcționare 
a Bazinului de Înot, totodată Primăria municipiului Hunedoara a organizat împreună cu Federația Română de 
Natație și Pentatlon Modern timp de 17 ani, Campionatul Național de Natație în bazin scurt – 25 m pentru 
Seniori, Cadeți și Juniori. Sportivii care sunt legitimați la C.S.Ș. Hunedoara sunt în număr de 100 de copii, pe 
diferite categorii de vârstă. 

De asemenea, tot la Bazinul de Înot de la Hunedoara, își desfășoară activitatea și Colegiul Național 
Sportiv Cetate Deva. O altă activitate sportivă pentru adulți este aqua gym, care se desfășoară în incinta 
Bazinului de Înot. Alte activități care se desfășoară la Bazinul de Înot sunt fitness-ul, masajul și tot în incinta 
instituției își desfășoară activitatea un magazin de articole sportive, cu specific „înot”. 

Situația veniturilor în cadrul Bazinului de Înot Hunedoara conform tarifelor pe anul 2018, aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 486/2017, au fost în valoare de: 302.865 lei, reprezentând: 

 
DENUMIRE VALOARE 
Bilete intrare  87.283 lei 

Abonamente bazin 56.310 lei 
Abonamente bazin și saună 19.200 lei 

Chirie culoare inițiere și curs aerobic 92.473 lei 
Chirie spații 7.599 lei 

Contribuție CSȘ Hunedoara – Performanță 40.000 lei 
TOTAL 2018 302.865 LEI 
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 În luna mai 2018 s-a organizat concursul de natație „Special Olympics”, ediția a-VI-a, pentru 
persoanele cu dizabilități, unde au participat peste 150 de concurenți din toată țara.  
 Primăria Municipiului Hunedoara sprijină persoanele cu dizabilități conform Hotărârii Consiliului 
Local nr. 486/2017- art. (3) 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 „Bazinul de Înot” Hunedoara, prin acordarea a două ședințe/săptămână  în vederea efectuării 
programului de recuperare necesar. 
       Cu sprijinul Primăriei Municipiului Hunedoara și în colaborare cu Cluburile Sportive, s-au organizat în 
cadrul Bazinului de Înot mai multe activități, cum ar fi: 

• 09.03.2018: „Cupa Mărțișorului” 
• 16.06.2018: „Cupa de Vară” 
• 19.12.2018: „Concurs Moș Crăciun”. 

Scopul organizării acestor competiții sportive este de a îndruma copii spre practicarea înotului, iar în 
acest an au fost peste 400 de copii inițiați în această ramură a sportului. 

 
           Ștrandul Municipal și-a început activitatea cu personalul desemnat prin curățenia generală ce constă 
în verificarea motoarelor, a pompelor și montarea acestora (jacuzzi, tobogan și ciupercă), golirea bazinelor și 
igienizarea lor, verificarea instalației sanitare (toalete, dușuri, spațiu destinat alimentației publice), 
verificarea instalației de la bila care face valuri, se face inventarul la umbrele, șezlonguri, măsuțe și suporturi 
de umbrele, se igienizează șezlongurile, pregătindu-se pentru un nou sezon. Se spală și se matură platforma 
Ștrandului, se aranjează cele 800 de șezlonguri, 400 de măsuțe, 400 de umbrele  și 400 de suporturi de 
umbrelă.      
          Activitatea de alimentație publică este asigurată de firma care a  câștigat licitația publică pe o perioadă 
de patru ani – respectiv S.C. DEVACAN S.R.L.. Activitatea din incinta Ștrandului este asigurată și 
supravegheată de personalul propriu, de firma de pază (AXIS) și de firmă specializată de salvamari, care 
supraveghează și asigură în bune condiții activitatea din cadrul Ștrandului municipal. 
 În acest an activitatea de agrement s-a desfășurat fără evenimente deosebite, firma de pază și 
salvamari intervenind la timp și cu tact fără a deranja activitatea Ștrandului. 
 În 16.09.2018, s-a încheiat activitatea Ștrandul municipal, încasându-se suma de 277.070 lei (un 
număr de 15.723 vizitatori), tarife pe anul 2018, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 486/2017, 
reprezentând: 
 
DENUMIRE VALOARE 
Luna Iunie 22.265 lei 
Luna Iulie 50.765 lei 
Luna August 195.545 lei 
Luna Septembrie – până la data de 16.09.2018 8.495 lei 
TOTAL 2018 277.070 lei 
 

Ca sugestie din partea clienților: solicitarea montării unor panouri solare care să încălzească apa din 
bazine și dușuri. După închiderea Ștrandului, s-a trecut la curățenia generală și pregătirea Ștrandului pentru 
perioada de iarnă, respectiv demontarea pompelor (jacuzzi, tobogan și ciupercă), s-au inventariat 
șezlongurile, umbrele, măsuțele  și suporți de umbrele, depozitându-se corespunzător. 

Ultima operație de conservare a Ștrandului a constat în scoaterea bilei de valuri pe un suport special 
și montare a 800 de balize pe marginea bazinelor pentru protecția liner-ului. S-a golit instalația sanitară de 
apă pentru a preveni înghețul. De asemenea, s-a efectuat ultima tundere a gazonului  din incinta Ștrandului.
  
  

Stadionul își începe activitatea în 3.01.2018 prin îndepărtarea zăpezii după caz și menținerea 
curățeniei din jurul Stadionului.  
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Activitatea sportivă începe în data de 14.01.2018 cu antrenamente pe terenul de zgură sau terenul 
Constructorul. Terenul de joc seniori și terenul 2 (Juniori) fiind în perioada de întreținere, respectiv 
tratamentul cu îngrășământ care se aplică în această perioadă a anului, deoarece umiditatea pământului este 
ridicată. Tot în această perioadă se adună frunzele rezultate din timpul iernii din zona peluzelor. 

În perioada aprilie-septembrie se fac următoarele tratamente la terenurile de joc: 
• Scarificarea gazonului; 
• Aerisirea gazonului, nu se face din lipsă de utilaj; 
• Irigarea gazonului, de câte ori este nevoie; 
• Tunderea gazonului a celor două terenuri se face săptămânal; 
• Fertilizarea gazonului se face în lunile martie, iulie și octombrie; 

Toamna se strâng frunzele din jurul Stadionului, iar după terminarea primei părți al Campionatului se 
golește instalația de irigat a terenului 2.   

În luna decembrie se întreține curățenia din jurul Stadionului. 
     

La obiectivele Skate Park și Parcul de Câini se face săptămânal curățenia necesară și reparațiile 
curente. 
 

De asemenea, la data de 08.12.2018 a avut loc deschiderea Patinoarului. Acesta reprezintă o zonă 
de agrement, un loc de recreere, relaxare pentru cetățeni.  

Situația veniturilor în cadrul Patinoarului pentru perioada 06.12.2018 – 27.01.2019, conform tarifelor 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 486/2017, au fost în valoare de: 12.240 lei astfel: 

  
 

BILETE INTRARE TOTAL 
Luna Decembrie   5.805 lei 
Luna Ianuarie 6.435 lei 
Total  12.240 LEI 

 
 
 

Grădina Zoologică 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. 

  
 Numărul de animale al Grădinii Zoologice este de 131 de exemplare, 22 specii.  În anul 2018, familia 
Pavianului cu mantie (babuin) s-a mărit cu un exemplar femelă. De asemenea, s-a mărit și familia de lei și 
tigri prin achiziționarea unui exemplar leu și a două exemplare de tigru.  
 În anul 2018, suma încasată de Grădina Zoologică a fost de 57.310 lei. Un număr de 18.000 vizitatori 
au trecut pragul Grădinii Zoologice Hunedoara în anul 2018, în special din Municipiul Hunedoara. Având în 
vedere creșterea numărului de vizitatori, pe viitor se dorește creșterea numărului de efectiv de exemplare și 
diversificarea lor, precum și modernizarea Grădinii Zoologice din punct de vedere informațional.  
 

BILETE PREȚ BILET  

Bilet intrare Grădina Zoologică pentru elevi, studenți  2 lei 

Bilet intrare Grădina Zoologică pentru pensionari  3 lei 

Bilet intrare Grădina Zoologică pentru adulți 5 lei 

Bilet intrare Grădina Zoologică pentru familie  10 lei 
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(2 adulți + copii) 

Taxă Grădina Zoologică pentru fotografiere 3 lei 

Taxă Grădina Zoologică pentru filmare 5 lei 

Taxă intrare Grădina Zoologică pentru grup de elevi 
și studenți mai mare de 30 persoane 

1 leu de persoană 

Taxă intrare Grădina Zoologică pentru grup de 
pensionari mai mare de 30 persoane 

2 lei de persoană 

Taxă intrare Grădina Zoologică pentru grup de adulți 
mai mare de 30 persoane 

3 lei de persoană 

 
 
3.5 Structurile de primire și cazare turistică 
În anul 2018, la nivelul municipiului Hunedoara, capacitatea de cazare turistică existentă a cumulat 

un număr aproximativ de 589 de locuri de cazare. 
Situația unităților de cazare din municipiul Hunedoara la nivelul anului 2018: 
 

 

Categorie Denumire unitate de 
cazare Adresa Nr. de locuri de 

cazare  (aprox.) 

Hotel 

Hotel Rusca Bd. Dacia 196 
Hotel Ciuperca Str. Carol Davila 72 
Hotel Maier Str. Romanilor 60 
Hotel Krystal Pestișu Mare 30 
Hotel Best Bd. Traian 32 
Hotel Bulevard Str. Romanilor 26 

Vile turistice 
Vila HD Str. Moldovei 36 
Vila Gorunul Str. Gorunilor 16 
Vila Corviniana Str. Constantin Bursan 14 

Pensiuni 

Pensiunea Maria Str. Buituri 9 
Pensiunea Dănuț Peștișu Mare 8 
Pensiunea Clasic Peștișu Mare 10 
Pensiunea Ștefania Zlaști 16 

Hostel Hostel Păltiniș Bd. 1848 26 

Camere de închiriat Casa Ina Str. Constantin 
Dobrogeanu Gherea  

6 

TOTAL 589 
 
 

3.6  Agricultura 
În Municipiul Hunedoara au fost eliberate 67 de atestate și carnete de comercializare produse 

agricole pe anul calendaristic 2018.  
Terenurile aflate în proprietatea municipiului Hunedoara, în funcție de categorii, sunt următoarele: 

 
Categorii de teren TOTAL 

ha ari 
Pășuni naturale 472  37,49 
Teren agricol 472 37,49 

Păduri și alte terenuri cu 
vegetație: 

801 21.00 

din care păduri 801 21.00 
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Terenuri degradate și 
neproductive 

34 59.00 

Teren neagricol total 836 26.00 
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IV. Infrastructura socio-culturală 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 2018-2019: 

 

Nr. 
crt. 

Mediul 
Denumirea unității de învățământ 
cu personalitate juridică și 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 Gimnazială Nr. 2 Hunedoara, 
Str. Luncii, Nr.1 

• Fosta Școală Generală nr. 11 
• Fosta Școală Generală nr. 2 

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 
• Fosta Școală Generală nr. 3 
• Fosta Școală Generală nr. 8 

8. U Liceul Tehnologic „Constantin 
Bursan” Hunedoara, Str. 

Turnătorului, nr.1 

 

9. U Șc. Gimnazială Nr. 1 Hunedoara, Str. 
Trandafirilor, nr.10 

• fosta Șc. Generală Nr. 9 
Hunedoara 

• fosta Șc. Generală Nr. 12 
Hunedoara 

10. U Grădinița cu program prelungit nr. 1 
Hunedoara, Piața Florilor, nr. 1 bis 

• Grăd. Prog. Normal Nr. 3; 
• Grăd. Prog. Normal Nr. 4; 
• Grăd. Prog. Normal Nr. 6; 
• Grăd. Prog. Prelungit „Piticot”; 
• Grăd. Prog. Prelungit  

„Licurici”; 
• Grăd. Prog. Prelungit Nr. 5 

11. U Grăd. Prog. Prelungit „Dumbrava 
Minunată” Hunedoara, Aleea 

• Grăd. Prog. Normal Nr. 1; 
• Grăd. Prog. Normal Nr. 5; 
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Câmpului, nr.2 
 
 
 
 

• Grăd. Prog. Normal Nr. 7; 
• Grăd. Prog. Prelungit  

„Prichindelul”; 
• Grăd. Prog. Prelungit „Floarea 

Soarelui”; 
• Grăd. Prog. Normal „Zori de Zi” 

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 60 de locuri. Copiii sunt împărțiți pe trei grupe a 
câte 20 de copii repartizați în funcție de vârstă.  
 Programul de funcționare al creșei este de la ora 6:00 la ora 18:00, datorită acestui lucru personalul  
este repartizat  pe schimburi: 6:00-14.00, 7:00-15:00, 8:00-16:00, 10:00-18:00, fiind necesare 4-5 
persoane/grupă (2-3 persoane/schimb) în funcție de numărul de copii și grupa de vârstă a acestora. 

Pentru copiii care au frecventat creșa pe parcursul anului 2018 au fost pregătite 8.820 porții de hrană, 
iar părinții au plătit o contribuție de 83.610 lei care au fost predați la casieria primăriei conform borderoului 
de vărsământ și a registrului de casă. 

În anul 2016, Primăria Municipiului Hunedoara a achiziționat pentru cei mici 70 de pătuțuri. 
Investiția s-a ridicat 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. Paturile în care cei mici dormeau până atunci erau din fier, iar saltelele erau 
și ele vechi și uzate.  

Primăria Municipiului Hunedoara a depus la Ministerul Dezvoltării un proiect pentru realizarea unei 
noi creșe. Noua creșă va avea o capacitate de 60 de locuri și va fi construită în curtea fostei Școli Generale 
nr. 1. 

 
 

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

tradiție care deservește municipiul Hunedoara de 50 ani. 
Spitalul deservește populația municipiului de 72.567 locuitori, dar și localitățile aparținătoare, precum și 

întregul Ținut al Pădurenilor. 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 
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competitive sunt asigurate 13 linii de gardă. 
Tratamentul și 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. 

În cursul anului 2018, Primăria Municipiului Hunedoara a depus trei proiecte pe fonduri europene 
pentru reabilitarea și modernizarea Spitalului Municipal: Eficientizarea energetică a Spitalului Municipal 
„Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara și Modernizarea serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente 
performante și reabilitarea spațiilor aferente ambulatoriului integrat «Dr. Alexandru Simionescu» Hunedoara 
și Îmbunătățirea accesului populației din județul Hunedoara la servicii medicale de urgență. 

De asemenea, Primăria Municipiului Hunedoara a cumpărat în cursul anului 2018, o  Instalație Rx-
diagnostic de tip computer tomograf cu minim 16 slice-uri pentru Laboratorul de Radiologie Spitalul 
Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara. Fondurile pentru acest aparat provin de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  

 
În anul 2018  s-au perfectat următoarele contracte:  
 
• Lucrări:  
 
În cadrul spitalului s-au executat și continuă să se deruleze lucrări de reparații curente, renovări, 

igienizări, prin care s-a realizat reorganizarea funcțională și tehnică, pentru a putea respecta prevederile 
O.M.S. nr. 914/2006 și a legislației în vigoare privind spitalele. 

Aceste lucrări constau în lucrări de finisaje exterioare și interioare, instalații electrice, termice, 
sanitare, ventilație și fluide medicale și, de asemenea, reamenajarea anumitor spații și modernizarea 
circuitelor pacient - personal medical. 
 

 

1. În anul 2018 s-au achiziționat  din fondul de investiții și montat 5 ascensoare tip targă din care 2 buc. în 
clădirea secțiilor de boli infecțioase și 3 buc. în clădirea staționarului. Pentru a nu periclita buna desfășurare 
a activității din spital prin suprasolicitarea instalației electrice, a fost necesară realizarea lucrărilor de 
instalații electrice pe baza documentației tehnice - alimentare cu energie electrică ascensoare din clădirea 
staționarului corp D2, în valoare de 24.929,25 lei inclusiv TVA.  
2. Datorită faptului că grupul electrogen al Secției de Boli infecțioase nu  a fost  pus în funcțiune după mai 
mulți ani și se află în stare de repaus (fără revizie tehnică sau alte operațiuni de mentenanță, parțial ruginit, 
degradat etc), s-a  impus realizarea unei revizii generale, tehnice și estetice, pentru punerea în funcțiune a 
grupului electrogen, constând din: revizie grup electrogen 75 kVA, instalații electrice și de automatizare 
grup electrogen, consumabile schimbate cu manoperă, revizie instalații electrice și de automatizare, revizie 
estetică-reparații, vopsitorie, punere în funcțiune, reglaje. Următorul pas în realizarea funcționării cat mai 
rapide a grupului electrogen în clădirea secțiilor de boli infecțioase în cazul întreruperii alimentării cu 
energie electrică a clădirii  a fost conectarea automată a acestuia  la alimentarea cu energie electrică a 
clădirii. Aceasta s-a realizat prin achiziționarea de Lucrări instalații electrice – automatizare grup 
electrogen la clădirea Boli infecțioase, constând din Întocmire documentație tehnică și conectare – lucrări 
electrice de automatizare grup electrogen clădire  “Boli infecțioase”  în valoare de  12.220,11 lei inclusiv 
TVA. 
3. Pentru a ne conforma cerințelor I.S.U., instituția noastră a achiziționat 60 buc. lămpi semnalizare pentru 
care s-a întocmit documentația tehnică și s-au executat lucrări de instalații electrice - alimentare cu energie 
electrică electrică a lămpilor de semnalizare  evacuare și hidranți interiori în spital în valoare de 7.632,21 lei.  
4. În vederea conformării Ordinului nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind 
adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ 
N.P. 051-2012 – Revizuire N.P. 051/2000, s-a impus executarea documentației tehnice de proiectare privind 
accesul spre grupul sanitar pentru persoanele cu dizabilități și amenajarea acestuia în clădirea 
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Ambulatoriului integrat, constând din lucrări de reparații construcții (placări cu faianță, gresie, zugrăveli), 
instalații electrice și sanitare, în valoare de  40.310,28 lei inclusiv TVA. 
5. În urma  achiziționării noului computer tomograf, s-a demontat cel vechi și s-a montat cel nou, de ultimă 
generație. Pentru amplasarea  acestuia a fost necesară pregătirea spațiului, respectiv executarea de reparații, 
înlocuirea  covorului PVC special pentru unități sanitare (antibacterian, antifungic, antistatic) în încăperile: 
cameră expunere, cameră dezbrăcare pacienți, cabinet medical pentru anestezie din cadrul Laboratorului de 
imagistică – Computer tomograf, în sumă de 27.101,63 lei și montarea unei uși plumbate noi, în valoare de 
14.137,20 lei inclusiv TVA. 
6. Ca măsură de conformare în urma acreditării spitalului nostru, datorită perioadelor lungi de tratare și 
recuperare a bolnavilor internați în secțiile de boli infecțioase (infecțioase, pneumologie-TBC, dermatologie) 
s-a impus asigurarea zonei de recreere și plimbare în aer liber pentru pacienți, fiind necesară reabilitarea 
terenului, a spațiilor verzi, sub forma unui parc bine delimitat în cadrul curții interioare. Din aceste 
considerente, s-au achiziționat de lucrări de reabilitare a terenului,  respectiv lucrări de nivelare teren 
(orizontal și rampe înclinate), scoatere și evacuare cioate, toaletare arbori și arbuști, sistematizare arbori prin 
rărirea acestora și înierbarea suprafețelor (spațiilor verzi)  din incinta clădirii secției boli infecțioase, valoarea 
acestor lucrări fiind în cuantum de 159.000,04 lei inclusiv TVA. 
 

• Servicii  
 

7. 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 aplicațiile 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. 
8. S-a continuat achiziționarea de servicii pentru implementarea și menținerea (redevența) calității 
serviciilor medicale, necesare menținerii acreditării spitalului, respectiv pentru recertificare spital (TUV, 
HACCP), laboratorul de analize medicale (RENAR) etc.   
9. Pe tot parcursul anului 2018 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 sub exploatare, 
astfel încât să nu perturbe activitatea medicală din cadrul secțiilor și ambulatoriului. De asemenea, s-a 
organizat și s-au efectuat lucrări de defrișare, curățare de vegetație, igienizare în zona verde din incinta 
staționarului și a secției boli infecțioase.      

 
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 
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 construită în 
stil gotic. La etaj se găsesc Sala Dietei și Turnul Capistrano. Curtea Castelului adăpostește o fântână adâncă 
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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, dar se dorește redeschiderea ei cât de curând. 
Printr-un parteneriat dintre Primăria Municipiului Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara, se lucrează 
la reabilitarea instituției de cultură și redeschiderea ei pentru publicul larg. 

 
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. Vă prezentăm mai jos lista cu evenimentele 
desfășurate în cursul anului 2018, la Galeria de Arte din Municipiul Hunedoara: 

 
LUNA IANUARIE 2018 

 

ACTIVITATEA  DATA  OBSERVAȚII 

EXPOZIȚIE PERSONALĂ  
LIVIU LĂZĂRESCU  

05.01.2018 - ORA 17.00 GALERIA DE ARTE 

 
 

LUNA FEBRUARIE 2018 
 

ACTIVITATEA  DATA  OBSERVAȚII 
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EXPOZIȚIE U.A.P. TURDA 
ALEXANDRU PICOVICI, 
ALIN BALCU, MARIANA 
PICOVICI , DUMITRU POPA 

06.02.2018 GALERIA DE ARTE 

 
LUNA MARTIE 2018 

 

ACTIVITATEA  DATA  OBSERVAȚII 

U.A.P. REȘIȚA  
VIOREL COTOIU, PETRU 
COMISARCHI, DORINA 
BOBEICA, EVA 
COMISARSCHI, ION 
BOBEICA  

09.03.2018 GALERIA DE ARTE 

 
 

LUNA APRILIE 2018 
 

ACTIVITATEA  DATA  OBSERVAȚII 

U.A.P. TIMIȘOARA  
ARMONII CROMATICE  
RODICA HERAC, DAN 
SASU, SEBASTIAN ALEXA 
ETC 

09.04.2018 GALERIA DE ARTE 

 
LUNA MAI 2018 

 

ACTIVITATEA  DATA  OBSERVAȚII 

TÂRGUL DE OFERTE 
EDUCAȚIONALE  
I.S.J. HUNEDOARA 

11.05.2018 
ORELE 09.00- 19.00 

GALERIA DE ARTE 

GRĂDINIțA PP1 
CONCURS CU LUCRĂRI 
ARTISTICO-PLASTICE 

14 - 18 MAI 2018 
ORELE - 10.00- 17.00 

GALERIA DE ARTE 

U.A.P. BISTRIȚA  
VERNISAJ 

29.MAI .2018 
ORELE - 17.00-20..30 

 
GALERIA DE ARTE 

LANSARE DE CARTE  
PROF. DUCA MIHAEL 
ADRIAN 

30.MAI .2018 
ORELE 16.00-17.30. 

 
GALERIA DE ARTE 
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LUNA IUNIE 2018 
 

ACTIVITATEA  DATA  OBSERVAȚII 

EXPOZIȚIE PERSONALĂ 
SANDU PODEA  

12.06.2018 
ORA 17.00 

 
GALERIA DE ARTE 

CLUBUL COPIILOR  
LANSARE DE CARTE  
,,LEGEA LUI OM''  
MARCEL N. POPESCU  

19.06.2018 
ORELE 11.00-13.30 

GALERIA DE ARTE 

 
 

LUNA IULIE 2018 
 

ACTIVITATEA  DATA  OBSERVAȚII 

EXPOZIȚIE U.A.P. DEVA  13.07.2018 
ORA 17.00 

 
GALERIA DE ARTE 

LANSARE DE CARTE  
ÎN PARTENERIAT CU 
BIBLIOTECA  

20.07.2018 
ORELE - 10.00 -14.00 

 
GALERIA DE ARTE 

 
 

LUNA AUGUST 2018 
 

ACTIVITATEA  DATA  OBSERVAȚII 

EXPOZIȚIE FOTO  
U.A.P. DEVA  
OVIDIU MUNTEANU  

04.08.2018 
ORA 17.00 

 
GALERIA DE ARTE 

EXPOZIȚIE PERSONALĂ  
SANDA MURZEA 

30.08.2018 
ORA 17.00 

GALERIA DE ARTE 

 
LUNA SEPTEMBRIE 2018 

 

ACTIVITATEA  DATA  OBSERVAȚII 

EXPOZIȚIE U.A.P. 
UNGARIA 
SZOMBATHELY 

21.09.2018 
 

 
GALERIA DE ARTE 

 
LUNA OCTOMBRIE 2018 

 

ACTIVITATEA  DATA  OBSERVAȚII 
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EXPOZIȚIE PERSONALĂ 
IOANA MIHĂESCU  

12.10.2018 
ORA 17.00 

 
GALERIA DE ARTE 

 
LUNA NOIEMBRIE 2018 

 

ACTIVITATEA  DATA  OBSERVAȚII 

ASOCIAȚIA ,,ORDINUL 
CAVALERILOR'' 
RECRUTARE MEMBRII 

09.11.2018 
ORELE - 17.00-20.00 

GALERIA DE ARTE  

EXPOZIȚIE PERSONALĂ  
ROȘIANU RADU 

10.11.2018 
ORELE - 17.00-20.00 

GALERIA DE ARTE  

ASOCIAȚIA DAKSHA 
,,SĂPTĂMÂNA ÎNGERILOR 
ȘI ARHANGHELILOR'' 

28 OCT- 04 NOV. 
ORELE - 18.00-21.00 

GALERIA DE ARTE  

 
LUNA DECEMBRIE 2018 

 

ACTIVITATEA  DATA  OBSERVAȚII 

Lansare de carte 
PETRE MIHAI 

03.12.2018 
ORA 17.00 

GALERIA DE ARTE  

VERNISAJ UAP - 
HUNEDOARA 
HORIA GHERGHINA  

07.12.2016 
ORA 17.00 

GALERIA DE ARTE  

LANSARE DE CARTE 
,,SUFLET ȘII VIRTUAL'' 
LIGIA SEMAN  

10 DEC.2018 
ORA - 10.00 -16.00 

GALERIA DE ARTE  

TÂRG DE CRĂCIUN 20.12.2018 
ORA -  10.00-15.00 

GALERIA DE ARTE  

EXPOZIȚIE ,,SALONUL DE 
IARNĂ'' 

21.12.2018 
ORELE 17.00 20.00 

GALERIA DE ARTE  

 
 

Biblioteca Municipală Hunedoara 
În acest an, 2019,  Biblioteca Municipală împlinește 69 de ani de activitate, cu toate că hunedorenii 

vârstnici povestesc de activitatea cu cartea sub egida ASTRA. 
Biblioteca Municipală Hunedoara, situată pe strada Brâncuși, nr. 2, Bl. X2, 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 
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.  



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2018 84 

 

 

 
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 Știință 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 2018 de către Biblioteca Municipală Hunedoara: 
• Ianuarie 
- 5 ianuarie – 140 de ani de la nașterea scriitorului Emil Gârleanu; 
- 10 ianuarie – Întâlnirea clubului de dezbateri, din Hunedoara și Deva, la biblioteca din 
Hunedoara; 
- 15 ianuarie – Mihai Eminescu, omagiat la Școala Gimnazială Nr. 7; 
- 15 ianuarie – Mihai Eminescu, omagiat la Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”; 
- 15 ianuarie – Ziua de naștere a lui Mihai Eminescu; Ziua Culturii Naționale – omagierea 
Luceafărului poeziei românești la bibliotecă – expoziție de carte, manuscrise Eminescu; 
- 23 ianuarie – „Un copil care citește devine un adult care gândește”; 
- 23 ianuarie – „Unirea Principatelor – de la idee la faptă” – acțiune organizată în cinstea Unirii din 
24 ianuarie 1859; 
- 24 ianuarie – „Unirea Principatelor – de la idee la faptă”, sărbătorită la Colegiul Economic 
„Emanuil Gojdu” – Școala Gimnazială Nr. 7; 
- 31 ianuarie – „Cărțile care-și așteaptă cititorii”. 
• Februarie 
- 8 februarie – „Jules Verne, scriitorul care a văzut viitorul acum două secole” – expoziție de carte 
cu prezentare; 
- 13 februarie – La mulți ani, Mihai Leu!;  
- 19 februarie – Scriitorul Ioan Evu la 65 de ani expoziție de fotografii și de carte cu prezentare; 
- 24 februarie – „Certificat de Dragobete, îndrăgostiților de carte”; 
- 28 februarie – Ziua Protecției civile. 
• Martie 
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- 1 martie –  „Cu drag, pentru Dumneavoastră, de 1 Martie”; 
- 2 martie – „Valeriu Bârgău, flacăra ce-a ars ascunsă” – In memoriam; 
- 6 martie – „Lecturiada 2018. Un secol de Istorie și istorii” – cercul de lectură; 
- 8 martie – „Ziua Internațională a Femeii” – La mulți ani, MAMA! 
- 13 martie – „In memoriam – Mircea Eliade” – expoziție de carte cu prezentare; 
- 21 martie – „Martie – Sărbătoarea Francofoniei” – expunerea proiectelor cu tema: „Continente / 
Țări francofone”; jocuri de rol; prezentare Power Point; realizarea unor desene și afișe cu tema 
„Francofonia”; expoziție de carte în limba franceză; prezentarea și degustarea preparatelor culinare; 
- 26 martie – „Comoara cu cărți și filme – BIBLIOTECA”, vizionare de filme pentru copii, sfaturi 
– cum se citește o carte; 
- 26 martie – Tehnici de acordare a primului ajutor; 
- 28 martie – „Împărăția cărților” – veniți la bibliotecă, pentru prima dată, elevi ai clasei 0  
- 28 martie – „Clinchetul primăvăratic al unei toamne târzii” – lansare de carte;  
- 29 martie – „Centenarul Marii Uniri” – expoziție de carte cu prezentare; 
- 30 martie – „Să visăm împreună!” – Maratonul de lectură al lunii aprilie; 
- 30 martie – „Manevre de resuscitare” – activități demonstrative de prim-ajutor prezentate 
elevilor; 
• Aprilie 
- 4 aprilie – „90 de ani de la nașterea pictorului Simion Lucaciu” – In memoriam; 
- 8 aprilie – „Sărbătorile de Paști, odinioară la Lunca Cernii” – fotografii MET;  
- 8 aprilie – „Ziua Internațională a Romilor”; 
- 18 aprilie – „Cenaclul Literar și de Jurnalism „Victor Isac” – un deceniu de la înființare”;  
- 23 aprilie – Ziua Națională a Bibliotecarului și Ziua Internațională a Cărții și a drepturilor de 
autor; 
• Mai 
- 3 mai – „Săptămâna Europeană a vaccinării” – Vaccinarea protejează sănătatea în fiecare etapă a 
vieții; 
- 4 mai – „Ziua veteranilor de război” 
- 6 mai – „Vizită la biblioteca din Hunedoara” – domnul profesor Valentin Orga, directorul 
Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, hunedorean de proveniență și domnul 
Francisc Remmel, jurnalist și scriitor;  
- 8 mai – „Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii”, expoziția de carte și desene cu aceeași 
temă; 
- 9 mai – „9 mai 1945 - Ziua Victoriei” – expoziție de carte la Centrul de documentare istorie și 
civilizație românească, precum și „Oră de istorie” la Școala Gimnazială Nr.7; 
- 9 mai - „9 mai 1877 – Ziua Independenței de stat a României” - expoziție de carte la Centrul de 
documentare istorie și civilizație românească, precum și „Oră de istorie” la Școala Gimnazială Nr.7; 
- 10 mai – Ziua Regelui sau Ziua Regalității - expoziție de carte, fotografii și presă la Centrul de 
documentare istorie și civilizație românească, precum și „oră de istorie” la Școala Gimnazială Nr.7; 
- 18 mai – „Drumuri și popasuri prin locuri legendare” – legende realizate de elevi; 
- 19 mai –  prezentarea revistei „Înserare lirică” – cronica de carte realizată de bibliotecari. 
- 23 mai – „Călătorie în lumea cărților”; 
- 24 mai – „Printre cărți și despre cărți”; 
- 22 mai – „Cartea cu zeci și mii de informații” – Despre ce era cartea pe care am răsfoit-o?”; 
- 23 mai – „Tehnici de acordare a primului ajutor”; 
- 29 mai – Maratonul de lectură al lunii iunie: „Poți citi ce dorești într-o limbă străină”, „Ce ne 
face plăcere să recitim?”, „Poți citi ce dorești în limba română”; 
• Iunie 
- 5 iunie – „Domnului învățător” – Ziua învățătorului -  respect, stimă, dragoste… învățătorilor de 
ziua lor; 
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- 6 iunie – Lansare de carte – Ionuț Copil – „Halou”; 
- 9 iunie – „Felicitări, Sanitarilor pricepuți din Hunedoara!” – concurs, faza județeană;  
- 18 iunie – „Noutăți în bibliotecă” 
- 27 iunie – „Daniel Marian – Revelații, resuscitări, regrete” – lansare de carte; 
- 29 iunie – Maratonul de lectură al lunii iulie – „Reviste de benzi desenate”; 
• Iulie 
- 4 iulie – „La mulți ani, Crucii Roșii Române!”; 
- 18 iulie – „Carte frumoasă cinste cui te-a scris”; 
- 19 iulie – „Hunedoara și Marea Unire” – acțiune organizată în cadrul Zilelor Hunedoarei; 
- 26 iulie – Maratoanele de lectură ale lunii august: „Poți citi ce dorești în limba română”; „Poți 
citi ce dorești în orice limbă străină”;  
- 29 iulie – „Ziua Imnului Național al României – Deșteaptă-te, române!” – prezentare materiale în 
cadrul bibliotecii; 
• August 
- 12 august – Concurs  de desene „My Bright Smile 2018”; 
- 21 august – „Dimitrie Cantemir (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723)” – expoziție de  carte 
cu prezentare; 
- 24 august – „Constantin (Costache) Negruzzi -–150 de ani de la moarte” – expoziție de  carte cu 
prezentare; 
- 28 august – „ Rodica Ojog-Brașoveanu – supranumită „Agatha Christie a României”! – expoziție 
de  carte cu prezentare; 
- 29 august – Maratonul de lectură al lunii septembrie – „Cine iubește lecturile scurte?”; 
- 29 august – „Paulina Popa – poet, publicist, editor” – expoziție de carte și fotografii cu 
prezentare;  
- 31 august – „Ziua Limbii Române”;  
- 31 august – „La mulți ani, doamna profesoară Raisa Boiangiu! – expoziție de  fotografii și carte 
cu prezentare; 
• Septembrie 
- 20 septembrie –  lansare de carte – Ioan Rodean – „Poezii”; 
- 5 septembrie – „La mulți ani, domnule profesor Francisc Remmel!” – expoziție de fotografii cu 
prezentare; 
- 10 septembrie - „In memoriam Eugen Evu”; 
- 24 septembrie – Oră de limba și literatura română susținută „La bibliotecă”; 
• Octombrie 
- 4 octombrie – „La bibliotecă” – Oră de limba și literatura română; 
- 6 - 7 octombrie – „Noaptea Bibliotecilor – ediția a VII-a – Anul Centenarului”; 
- 9 octombrie – „Comemorarea Holocaustului”; 
- 18 octombrie – „Marşul Cărţii – ediția a X-a – Anul Centenarului”; 
- 24 octombrie – „Shakespeare – contemporanul nostru” 
- 25 octombrie – „Ziua Armatei Române”; 
- 25 octombrie – „Ziua Regelui Mihai I al României” – expoziție de fotografii și carte cu 
prezentare; 
- 30 octombrie – „Duiliu Zamfirescu – 160 de ani de la naștere” – expoziție de carte cu prezentare; 
• Noiembrie 
- 8 noiembrie – „România în An Centenar”, concurs pe teme de istorie – Zona Hunedoara – Călan 
– Hațeg; 
- 9 noiembrie – Întâlnire cu poetul Mihai Victor Afilom – „4 ani în 4 ipostaze lirice” 
- 15 noiembrie – „Rapsodii de toamnă”; 
- 19 noiembrie – „A patriei cinstire, uniți sub tricolor”; 
- 20 noiembrie – „Sărbătorim împreună Centenarul”; 
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- 22 noiembrie – „Controlul  periodic salvează multe vieți!” 
- 27 noiembrie – „Copiii hunedoreni și Marea Unire”; 
- 27 noiembrie – „Centenarul – Lecție de istorie”; 
- 28 noiembrie – „Sărbătorind Centenarul”; 
- 28 noiembrie – „Ora de istorie”; 
- 28 noiembrie – „Sărbătorind Centenarul – Lecție de istorie”; 
- 28 noiembrie – „Hunedoara și Marea Unire” 
- 29 noiembrie – „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie!”; 
- 30 noiembrie – „Sfântul Apostol Andrei. Ziua Națională”. 
• Decembrie 
- 6 decembrie –  Lansare de carte – Valentin Orga și Cosmin Budeancă; 
- 7 decembrie – „Cadouri de Crăciun pentru copiii abandonați și bunicii uitați” – proiect realizat și 
la Hunedoara cu ocazia sărbătorilor de iarnă, timp de două săptămâni; 
- 17 decembrie – „O, ce veste minunată”; 
- 18 decembrie – „Pe strada din Viflaim” – colindători la bibliotecă. 
 

În anul 2018, 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 C.A.R.P. „Speranța” 
Hunedoara, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Deva, Centrul Educativ „Copii și tineri pentru 
comunitatea Europeană”, Subfiliala de Cruce Roșie Hunedoara, Direcția de Sănătate Publică a județului 
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 2018 au fost următoarele: 
 

 Ianuarie 2018 
• 21 ianuarie - Comemorare Maria Cioncan 
• 24 ianuarie - Hora Unirii (Parcul Tineretului) 

 
 Februarie 2018 

• 2 februarie - Comemorare Michael Klein 
• 24 februarie - Dragobete (Castelul Corvinilor) 

 
 Martie 2018 

• 8 martie – Cupa 8 Martie (Raliul Frumuseții) 
• 19 – 30 martie – Atelierul Iepurașului 
• 24 martie –  Ora Pământului (Castelul Corvinilor) 

 
 Aprilie 2018 

• 1 aprilie – Crucea de flori 
• 21 aprilie – Retro-parada primăverii 
• 28 aprilie – Ziua Internațională a Romilor 

 
 Mai 2018 
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• 11 – 13 mai – Trofeul Hunedoarei 
• 17 mai – Ziua Eroilor 
• 19 mai – Noaptea Muzeelor (Castelul Corvinilor) 
• 21 mai – Comemorare Constantin Bursan 
• 26 – 27 mai – Cupa Ioan Corvin 
• 25 – 27 mai – Târgul European al Castelelor 

 
 Iunie 2018 

• 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului (Parcul Tineretului) 
• 26 iunie – Ziua Drapelului Național  
• 16 – 17 iunie – Tuning Auto Show 

 
 Iulie 2018 

• 9 – 22 iulie – Hunedoara Lirică 
• 16 – 22 iulie – Zilele Hunedoarei (Gala de Excelență – „Hunedoreni de succes”) 

 
 August 2018 

• 11 august – Comemorare Iancu de Hunedoara 
• 27 – 29 august – Stradivarius Music Nights by the Castle 

 
 Septembrie 2018 

• 15 septembrie –  Let’s do it, Romania! – Ziua Națională de Curățenie 
• 23 - 30 septembrie – Zilele Maghiare 

 
 Octombrie 2018 

• 25 octombrie – Ziua Armatei 
 
 Noiembrie 2018 

• 16 noiembrie – Premierea elevilor și sportivilor 
• 30 noiembrie – Recepție Castel – Centenar  

 
 Decembrie 2018 

• 1 decembrie – Ziua Națională a României 
• 10 – 19 decembrie – Atelierul lui Moș Crăciun 
• 10 – 19 decembrie – Colinde în Orășelul lui Moș Crăciun 
• 22 decembrie – Comemorare 22 Decembrie 
• 31 decembrie – Foc de artificii 

 
 
 

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 și Degas au pictat orașul în lucrările lor. Argenteuil este traversat 
de Sena, râul devenind unul dintre simbolurile orașului, pe lângă culturile de sparanghel și vița 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. 
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Zenica – Bosnia și Herțegovina 
Situat chiar în inima Bosniei, Zenica este unul dintre cele mai frumoase orașe din Bosnia și 

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

Hunedoara este înfrățită cu Zenica din anul 1974. 
 
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. 
 
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. 
Hunedoara este înfrățită cu Derince din anul 2000. 
 
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. 
 
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. 
 
4.5 Direcția de Asistență Socială  
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara are sediul în municipiul Hunedoara, str. 

Libertății nr. 26, este serviciul public de interes local, înființat prin H.C.L. nr. 155/2018, cu personalitate 
juridică, în conformitate cu art. 41 alin (1) și ( 2) și  art. 113 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare precum și cu Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal, începând cu data de 01.06.2018, în subordinea  Consiliului Local al Municipiului 
Hunedoara.  
  Direcția de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara (D.A.S.)  este structură specializată în 
administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. 
 Scopul Direcției de Asistență Socială este de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul 
protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, 
grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. 
 Direcția de Asistență Socială este acreditată ca furnizor de servicii sociale de către Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale, pentru acordarea de servicii sociale cu caracter primar și specializat care au drept scop 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc din domeniul 
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protecției copilului, a persoanei singure, a familiei, grupurilor ori comunităților, ce pot duce la marginalizare 
sau excluziune socială și acordarea serviciilor de sănătate (servicii de medicină școlară). 

Principiile care stau la baza organizării și funcționării  Direcției de Asistență Socială a 
Municipiului Hunedoara  sunt următoarele: 
• Solidaritatea socială, potrivit căreia comunitatea participă la sprijinirea 
persoanelor care nu își pot asigura nevoile sociale; 
• Subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate acoperi integral 
nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociate și, complementar, statul; 
• Respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată 
dezvoltarea liberă și deplină a personalității; 
• Universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, 
în condițiile prevăzute de lege; 
• Parteneriatul, potrivit căruia instituțiile publice și organizațiile societății civile 
cooperează în vederea organizării și dezvoltării serviciilor sociale; 
• Nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție 
socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, religie, categorie socială, etc. 
 

Pentru realizarea scopului și obiectivelor pentru care se organizează, Direcția de Asistență Socială 
îndeplinește următoarele funcții:  
• de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale  prin evaluarea nevoilor 
sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în 
vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de 
risc de excluziune socială etc.; 
• de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere 
socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități; 
•  de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului 
anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 
• de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea 
beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale; 
• de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție; 
• de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor 
autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței 
sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ- teritoriale, cu 
reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare; 
• de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor 
vulnerabile; 
• de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale. 
 Direcția de Asistență Socială stabilește prin serviciile, birourile și compartimentele de specialitate 
măsuri individuale în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale a familiilor și persoanelor aflate 
în situație de risc social. 
 Direcția de Asistență Socială Hunedoara este organizată pe servicii, birouri și compartimente, astfel: 
 I. Serviciul de beneficii sociale și intervenție în situații de urgență are în subordine următoarele: 
1. Compartimentul de evidență și plata beneficiilor sociale. 
2. Compartimentul de intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri și 
prevenire marginalizare socială. 
3. Compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și 
fundațiile. 

II. Compartimentul comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială 
III. Compartimentul administrativ și arhivă  
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IV. Compartimentul buget, finanțe-contabilitate 
V. Compartimentul resurse umane, salarizare și securitate în muncă 
VI. Compartimentul achiziții, parteneriate, juridic și contencios 
VII. Serviciul administrarea și acordarea serviciilor sociale specializate are în subordine: 

1. Birou de evaluare inițială/reevaluare persoane cu dizabilități. 
2. Compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială. 
3. Biroul de monitorizare persoane cu dizabilități și a asistenților personali. 
4. Compartimentul de monitorizare și dezvoltare a serviciilor sociale 
5. Centrul de zi pentru copii „Lumină și Speranță” 
6. Centrul Interactiv pentru Educație Nonformală și Voluntariat 
7. Adăpostul de urgență pe timp de noapte 
8. Serviciul de îngrijire și asistență la domiciliu 
9. Centrul de recreere pentru pensionari 
 
 VIII. Serviciul de asistență medicală comunitară și școlară, format din:  
1. Compartimentul de asistenți medicali comunitari 
2. Compartimentul mediatori sanitari 
3. Compartimentul medici școlari 
4. Compartimentul asistenți medicali din cabinete medicale școlare  
5. Compartimentul medici dentiști 
6. Compartimentul asistenți medicali din cabinete medicale dentare  
 
SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
Direcția de Asistență Socială furnizează servicii sociale cu caracter primar și servicii sociale specializate. 
 a) SERVICIILE CU CARACTER PRIMAR 
 În anul 2018, pentru furnizarea serviciilor sociale cu caracter primar s-a avut în vedere: 
- informarea cetățenilor referitor beneficii de asistenta socială privind: 
• combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială prin acordarea ajutorului social, a ajutorului de 
încălzire a locuinței cu gaze naturale / energie electrică / lemne; 
• susținerea copilului și a familiei prin alocații pentru copii, indemnizații și stimulente pentru creșterea 
copilului, tichete pentru preșcolari, alocație pentru susținerea familiei; 
• sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale prin acordarea de indemnizații pentru persoane cu handicap 
și a unor drepturi și facilități potrivit legii; 
- preluarea cererilor și a documentației necesare pentru obținerea beneficiilor mai sus menționate; 
- efectuarea anchetelor sociale pentru stabilirea dreptului la ajutor social, 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 grav; 
- întocmirea rapoartelor statistice solicitate de instituțiile abilitate; 
- îndrumarea cetățenilor spre instituțiile competente pentru rezolvarea problemelor acestora cum ar fi 
D.G.A.S.P.C., Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă, instituții de învățământ; 
- 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. 
 
I. Serviciul de beneficii sociale și intervenție în situații de urgență: 
 1. Compartimentul de evidență și plata beneficiilor sociale 
 Serviciile cu caracter primar se desfășoară prin compartimentele și birourile direcției și cuprind 
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următoarele beneficii sociale: 
 
 Beneficiile sociale destinate persoanelor care se află în dificultate sunt următoarele: 
 a) Venitul minim garantat 
 b)  Ajutorul pentru încălzirea locuinței 
 c) Ajutoare de urgență 
 d)  Alocații și alte drepturi privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului 
 
 a)Venitul minim garantat 

Acordarea Venitului Minim Garantat are ca obiect principal de activitate: protejarea persoanelor 
singure sau a familiilor care, din cauza unor factori de natură economică, psihică, fizică sau socială nu-și 
pot asigura singure nevoile sociale, încadrându-se astfel în categoria persoanelor marginalizate social. 

În completarea legilor cu caracter general privind domeniul asistenței sociale – Legea nr.292/2011 
privind sistemul național de asistență socială și Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea 
marginalizării sociale – acordarea venitului minim garantat  presupune în principal, aplicarea prevederilor 
Legii nr. 416/2001 – actualizată – privind venitul minim garantat. 

În cursul anului 2018 au beneficiat un număr mediu de 199 familii și persoane singure, numărul 
maxim de dosare a fost de 219 în luna ianuarie iar în luna noiembrie numărul dosarelor au scăzut la 187, 
lucrul acesta s-a datorat faptului o parte din beneficiari, în urma consilierilor, au reușit să obțină un loc de 
muncă sau au refuzat să prezinte în termen actele solicitate, au obținut pensie etc. 

În anul 2018 au fost depuse 53 de dosare noi privind acordarea ajutorului social, iar un număr de 80 
de dosare au fost încetate. Pentru acordarea ajutorului social s-au efectuat 53 de anchete sociale la domiciliul 
persoanelor beneficiare, 420 de anchete de reevaluare a dosarelor, sau pentru modificarea cuantumului 
ajutorului social. Menționăm că anchetele de reevaluare se efectuează la un interval de 6 luni sau ori de câte 
ori este nevoie. 
   Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială a județului Hunedoara (A.J.P.I.S.) a plătit în anul 
2018 pentru ajutorul social acordat persoanelor din municipiul Hunedoara suma de 525.472 lei, suma fiind 
mult mai mică față de anul 2017, când totalul a fost de 706.677 lei. 
 Din bugetul local s-a plătit în anul 2018, pentru un număr de 35 familii și persoane singure 
beneficiare de venit minim garantat, suma de 9.976 lei reprezentând ajutorul de încălzire cu lemne pentru 
perioada sezonului rece (ianuarie-martie o familie a beneficiat de suma de 174 lei, noiembrie și decembrie 
2018 un număr de 34 de familii și persoane singure beneficiare de ajutor social în cuantum de 9.802 lei). 
 Cantina de ajutor social  
 În sprijinul persoanelor beneficiare de ajutor social / persoane cu venituri foarte mici, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 208/1997, a H.C.L. nr. 57/2009, modificată și completată cu H.C.L.. 66/2010 și a 
H.C.L. nr. 397/2016, Direcția de Asistență Socială a municipiului Hunedoara a oferit hrană caldă sau rece.  
 Cantina de ajutor social prestează servicii sociale gratuite sau contra-cost persoanelor aflate în 
situații economico-sociale sau medicale deosebite. Serviciile sociale oferite beneficiarilor prin Cantina de 
Ajutor Social reprezintă ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și a 
celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și 
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. Serviciile 
sociale oferite prin Cantina de Ajutor Social au caracter proactiv și presupun o abordare integrată a nevoilor 
persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de 
viață al acesteia.  
 În anul 2018, au beneficiat, conform legislației în vigoare, un număr mediu lunar de porții  de hrană 
rece: 35 (din care 1 persoană lunar contribuie cu 30% din prețul hranei) și un număr mediu lunar de 29 porții 
de hrană caldă pentru familii și persoane singure (din care 1 persoană lunar contribuie cu 30% din venit 
pentru hrană preparată). 
 Pentru hrana acordată prin cantina de ajutor social în anul 2018 din bugetul local s-a plătit suma de 
148.920 lei pentru hrana rece și 127.020 lei pentru cea caldă.  
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 Numărul mediu lunar de porții de hrană caldă față de cel din anul 2017 a scăzut de la 42 în 2017 la  
29 porții în 2018,  iar cel de hrană rece s-a menținut la 35 de porții mediu lunar.  
  
             b) Ajutoare pentru încălzire pentru beneficiarii de lemne 
 Conform O.U.G. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare în anul 2018 s-au înregistrat 
cereri pentru ajutorul de încălzirea locuinței, astfel:  
 În perioada ianuarie 2018 – martie 2018 au beneficiat de ajutorul de încălzire cu gaze naturale un 
număr mediu lunar de 518 persoane pentru care Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială a 
județului Hunedoara a plătit suma medie lunară  de 72.470 lei.  
 Având în vedere că nivelul de trai a crescut, pensia minimă s-a indexat precum și salariul minim pe 
economie a cunoscut o creștere, numărul de cereri pentru ajutorul de încălzire a locuinței a scăzut, astfel au 
fost 294 de cereri depuse în luna noiembrie și decembrie 2018  pentru acordarea ajutorului de încălzire cu 
gaze naturale din care 281 au fost aprobate și 13 respinse, A.J.P.I.S.  a plătit lunar suma de 51.689 lei. 
 Au beneficiat de  ajutorul de încălzire cu lemne și energie electrică după cum urmează: 
a) în perioada ianuarie 2018 – martie 2018 se aflau în plată 28 de familii și persoane singure beneficiare 
de ajutor de încălzire a locuinței cu energie electrică, iar în lunile noiembrie 2018, decembrie 2018 au 
beneficiat 15 familii și persoane singure; 
b) în perioada ianuarie 2018 – martie 2018, un număr de 7 familii și persoane singure beneficiare de 
ajutor de încălzire a locuinței cu lemne;   
c) în luna noiembrie – decembrie 2018 au fost 3 cereri depuse și aprobate în vederea obținerii ajutorului 
de încălzire a locuinței cu lemne.. 
  
 c) Ajutoare de urgență 

În anul 2018 s-au acordat ajutoare de urgență pentru îndeplinirea procedurilor de înhumare 
pentru 5 cadavre neidentificate / persoane decedate fără susținători legali / beneficiare de ajutor social 
/ cu situație financiară precară; în valoare totală de 2.720 lei din bugetul local.  
           Aceste ajutoare au fost acordate în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
completările și modificările ulterioare conform H.C.L. nr. 40/2007 și H.C.L. 185/2009. 
 d) Alocații și alte drepturi privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului 
 Alocația pentru susținerea familiei  
 Acordarea alocației pentru susținerea familiei se realizează în baza Legii 277/2010, cu modificările și 
completările ulterioare și are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții 
mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de 
vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, 
organizate potrivit legii. 
 Plata alocației pentru susținerea familiei se face de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție 
Socială. 
 În anul 2018 au beneficiat un număr mediu lunar de 216 de familii (90 de copii provenind din familii 
monoparentale și 491 de copii din familii cu venituri  sub 530 lei / lună / membru). 
 S-au înregistrat în cursul anului 2018 un număr de 41 de cereri aprobate privind acordarea alocației 
pentru susținerea familiei, față de anul 2017 când au fost înregistrate un număr de 89 de cereri noi.  
 Alocații de stat, indemnizații 
 În cursul anului 2018 au fost înregistrate un număr total de 323 de cereri pentru alocația de stat, 52 
de cereri pentru alocație de stat pentru copiii născuți în străinătate, 272 de cereri pentru indemnizații pentru 
creșterea și îngrijirea copilului de la 0-2 ani, 5 cereri pentru indemnizații pentru creșterea și îngrijirea 
copilului cu handicap de la 3-7 ani, 6 cereri de modificare a indemnizației pentru creșterea și îngrijirea 
copilului, 106 cereri  pentru  acordarea stimulentului de inserție.   
 

Stimulente educaționale pentru preșcolari 
 Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din 
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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 anul 2018 în perioada ianuarie – iunie au fost acordate un total de 352 tichete sociale și în 
perioada septembrie-decembrie pentru preșcolarii din municipiul Hunedoara, care frecventează regulat 
grădinița, au fost acordate un număr mediu lunar 70 de tichete sociale, pentru perioada ianuarie 2018 – iunie 
2018.  Pentru fiecare preșcolar se acordă lunar, în condițiile prezentei legi, un  tichet social în valoare de 50 
lei. 
 
 Compartimentul de intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație, 
repatrieri și prevenire marginalizare socială 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 în domeniul protecției copilului, Compartimentul 
de intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri și prevenire marginalizare 
socială desfășoară activități de identificare, monitorizare a familiilor și copiilor aflați în dificultate, de 
prevenire a situațiilor de risc, de prevenire a abandonului și separării copilului de familia sa, de reintegrare a 
copilului în familie, precum și alte acțiuni care vizează respectarea drepturilor copilului. În acest scop 
activitatea inspectorilor din compartimentului este centrată pe următoarele aspecte: 
• Asigurarea consilierii și informării familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor 
acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local; 
• Întocmirea planurilor de servicii atât pentru copiii aflați în dificultate în vederea prevenirii 
abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecție, cât și pentru familiile copiilor care sunt reintegrați în 
familie; 
• Urmărirea evoluției dezvoltării copilului (monitorizare post-reintegrare) și a modului în care 
părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o 
măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;  
• Intervenția pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a 
nașterii acestuia; 
• Promovarea protecției copilului prin alternative de tip familial (plasament la familia extinsă sau la 
familia substitut), precum și prin noile tipuri de servicii complementare care intervin în sprijinul copilului și 
al familiei sale; 
• Prevenirea abandonului copilului, a abuzului și a neglijării sub orice formă, precum și a tuturor 
fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate; 
• Eliberarea dovezilor pentru părintele / părinții care pleacă la muncă în străinătate (în baza unui 
contract de muncă) și ai căror copii rămân în grija altor persoane și  îndrumarea acestora în vederea 
desemnării unei persoane. 
 Pe parcursul anului 2018 au fost  întocmite de către inspectorii din cadrul compartimentului 
următoarele documente: 
• 189 anchete sociale efectuate la solicitarea D.G.A.S.P.C. pentru familiile copiilor aflați în situație de risc 
• pentru cei 519 copii care au unul sau ambii părinți plecați în străinătate s-au realizat: 
   - fișe de observație și fișe de risc pentru un număr de 92 copii; 
 - rapoarte de vizită pentru 201 copii; 
 - rapoarte de încetare a monitorizării pentru un  număr de 226 copii; 
 - anchete sociale pentru obținerea de burse sociale pentru 9 studenți;  
 - rapoarte trimestriale pentru 13 copii cărora li s-a instituit tutela;  
 - anchete sociale pentru 5 copii părăsiți de mamă în unitățile sanitare; 
 - anchete sociale privind acordarea sprijinului financiar prin Programul Național „Bani de liceu” 
pentru 31 de copii; 

• planuri de servicii pentru 23 de copii din care: 
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 - 18 pentru prevenirea separării copiilor de familie; 
 - 5 pentru supraveghere specializată. 
• 40 adrese/răspunsuri către  școli, licee; 
• 83 de adrese către diverse instituții privind situația unor minori sau familiile acestora;  
• 2 anchete sociale efectuate în vedera adopției; 
• 56 de răspunsuri la persoane; 
• 14 notificări de încetare a monitorizării copiilor ai căror părinți au plecat în străinătate datorită faptului 
că aceștia au revenit în țară sau au părăsit țara împreună cu copiii; 
• 20 notificări depuse la D.A.S. de către părinți care pleacă în străinătate; 
• numărul de copii fără acte de identitate:13, din care toți cei 13 copii au fost sprijiniți pentru obținerea 
actelor de identitate; 
• numărul de copii neînscriși într-o formă de învățământ obligatorie identificați este de 15 și pentru  toți 
cei 15 copii s-a oferit sprijin. 
  
 
 Compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu 
asociațiile 
 Compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile în 
anul 2018 a desfășurat următoarele activități: 
         Având în vedere că D.A.S. a obținut personalitate juridică a fost necesară efectuarea demersurilor 
pentru următoarele: 
• obținerea unei noi acreditări, astfel că a întocmit documentația în vederea acreditării Direcției de 
Asistență Socială a municipiului Hunedoara cu personalitate juridică obținând în data de 24.07.2018 noul 
certificat de acreditare cu valabilitate permanentă; 
• obținere de noi licențe pentru serviciile sociale care se aflau în subordinea D.A.S. și erau licențiate: 
Centrul de zi „Lumină și Speranță”, Serviciul de Îngrijire și Asistență la Domiciliu, Adăpostul de urgență pe 
timp de noapte; 
• obținerea licenței de funcționare pentru Centru de Recreere pentru Pensionari (centru de zi tip club) 
licență pentru 5 ani; 
• obținerea licenței provizorii de funcționare pentru Centru de Educație Nonformală și Voluntariat 
Hunedoara, valabilă un an. 
 Compartimentul a colaborat cu furnizori de servicii sociale de la nivel local în vederea dezvoltării 
serviciilor sociale la nivelul municipiului Hunedoara. 
 
SERVICIUL ADMINISTRAREA ȘI ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE 
 Birou de evaluare inițială/reevaluare persoane cu dizabilități 
  Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități reprezintă o obligație pentru 
autoritățile statului, pentru toate persoanele juridice de drept public și privat, precum și pentru toți cetățenii 
din România. 
 Statul, prin autoritățile administrației publice centrale și locale, are obligația de a asigura măsurile 
specifice de protecție și de asistență socială, în conformitate cu nevoile particulare ale persoanelor cu 
dizabilități, precum și în funcție de situația familială și socio-economică a acestora. 
 În baza principiului asigurării de oportunități egale, autoritățile publice competente au obligația să 
asigure toate măsurile necesare destinate persoanelor cu dizabilități în scopul: 
 a) accesului nemijlocit și neîngrădit la educație, sănătate, ocupare, justiție, precum și la toate tipurile 
de servicii publice de interes general și servicii sociale; 
 b) facilitării participării active la viața comunității din care face parte persoana și a societății în 
general. 
 Persoanele cu dizabilități, în funcție de nivelul deficienței, gradul de afectare a funcțiilor și a 
structurilor organismului, factorii de mediu și personali, incapacitatea manifestată se încadrează în grade de 
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handicap conform  Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 Principalele activități ale biroului în anul 2018 au fost: 
• efectuarea anchetelor sociale pentru persoane cu dizabilități, în vederea (re)evaluării (re)încadrării în 
grad de handicap; 
• anchete sociale pentru persoanele cu dizabilități și aparținătorii legali ai acestora în vederea 
internării/menținerii în centre de asistență și îngrijire specializată; 
• aplicarea cerințelor legislative privitoare la Legea 448/2006, verifică îndeplinirea condițiilor și 
efectuează demersurile privind gratuitatea transportului public prin curse regulate pe raza adminstrativ 
teritorială a municipiului Hunedoara; 
• efectuarea anchetelor sociale pentru Casa Județeană de Pensii, necesare în vederea obținerii pensiei de 
invaliditate; 
• efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele care au întocmit diferite sesizări precum și redactarea 
răspunsurilor către petent; 
• comunică beneficiarilor dispozițiile  cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit 
legii; 
• monitorizarea și analizarea situației persoanelor cu dizabilități din unitatea administrativ-teritorială, 
precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și 
informațiilor relevante; 
• colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul drepturilor 
persoanelor cu dizabilități și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu. 
• încheierea contractului cu familia copilului cu dizabilități și /sau C.E.S.. 
 
 
 Biroul de monitorizare persoane cu dizabilități și a asistenților personali. 
• întocmirea de anchete sociale în vederea acordării indemnizației lunare pentru persoane cu handicap 
grav; 
• efectuarea anchetelor sociale pentru angajare unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav, 
întocmirea dosarelor de acordare a indemnizației de către Primăria municipiului Hunedoara pentru persoanele 
cu handicap grav sau pentru reprezentanții lor legali; 
• monitorizarea semestrială a asistenților personali și a persoanelor cu handicap grav beneficiare de 
indemnizație lunară; 
• întocmirea situațiilor statistice privind persoanele cu handicap; 
• instruirea asistenților personali; 
• întocmirea statelor de plată pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap grav; 
• rapoarte semestriale de monitorizare a copiilor cu handicap. 
 
 În vederea promovării și respectării drepturilor persoanelor cu handicap în scopul integrării și 
incluziunii sociale a acestora  cele două birouri au realizat în conformitate cu  Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  următoarele:  
 - 2.237 anchete de încadrare și reîncadrare în grad de handicap; 
 - 247 de dispoziții de concediu pentru asistenții personali   
 - 1.433 anchete de revizuire pentru persoanele cu handicap grav beneficiare de asistent personal sau 
indemnizație lunară; 
 - 378 de raportări privind copii cu handicap conform Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind 
aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități 
în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și 
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în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (C.E.S.). 
 
SERVICIILE SPECIALIZATE 
 Acest tip de servicii se asigură prin cele 5 centre existente în cadrul Direcției de Asistență Socială: 
 

1. Centrul de zi „Lumină și Speranță” 
Centrul de zi „Lumină și Speranță” este un serviciu pentru protecția copilului a cărui misiune este de a 
preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, 
educație, recreere-socializare, consiliere, cât și a unor activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți 
sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire unul sau mai mulți copii. 
 Obiectul asistării în regim public a centrului de zi sunt copiii proveniți din medii sociale 
marginalizate sau defavorizate, copii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani. 
 Centrul de zi își desfășoară activitatea în baza H.C.L. nr. 41/2000 și oferă servicii pentru protecția 
copilului.  
 Activitatea centrului este menținută de personal cu studii superioare în următoarele domenii: 
asistență socială, asistență medicală, psihologie, economie. Centrul are șapte angajați:  
• asistent social 
• asistent medical 
• psiholog 
• inspector de specialitate (unul este cu atribuții de coordonator) 
• bucătar 
• îngrijitoare 
 Centrul are capacitatea de 24 de copii, iar  pentru un număr mediu lunar de 23 de copii de vârstă 
școlară și preșcolară sunt asigurate următoarele servicii: sprijin în vederea prevenirii separării acestora de 
familie și încurajării procesului educațional prin creșterea frecvenței cursurilor școlare primare, reducerea 
abandonului, absenteismului școlar și prevenirea vagabondajului și cerșetoriei. 
 Serviciile sociale sunt oferite de personalul centrului și presupun activități de: educație nonformală și 
informală, activități recreative și de socializare, servicii medicale primare, servicii de consiliere socială, 
servicii de menținere a capacității de funcționare a organismului prin asigurarea necesarului de hrană zilnică, 
îmbrăcăminte și încălțăminte. 
 Majoritatea copiilor care frecventează centrul au carențe afective, complexe de inferioritate, nu au 
cunoștințele minime necesare, au serioase lipsuri informaționale și de aici decurg aproape toate dificultățile 
pe care le întâmpină ei. Eforturile echipei se îndreaptă tocmai spre acoperirea acestui gol, atât cât este 
posibil. 
 De asemenea, toți cei 23 de copii au beneficiat de rechizite școlare (caiete, creioane, pixuri, liniare 
etc.) donate prin proiectul START PRIMA ZI DE ȘCOALĂ al ONG-ului „En-Hacore”. 
 Ocazional, personalul susține câte o temă, în funcție de vârsta și capacitatea copiilor, dintre care 
amintim:  

• Ziua mondială a limbii materne; 
• Ziua internațională a citirii de basme;  
• Ziua prieteniei;  
• Ziua internațională a păcii;  
• Ziua internetului;  
• Respectul; 
• Circulația rutieră; 
• Sărbătorim Centenarul; 
• În așteptarea sărbătorilor de iarnă. 

Activitățile educativ-recreative și de socializare au fost realizate de personalul centrului împreună cu 3 
voluntari.  
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 2. Adăpostul de Urgență pe Timp de Noapte 
 Adăpostul de Urgență pe Timp de Noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială, cu sediul în 
municipiul Hunedoara, str. Rotarilor, nr. 70, aflat în incinta fostei unități militare, funcționează în baza 
H.C.L. nr. 56/2005, este serviciul social licențiat conform licenței de funcționare seria LF, nr. 0001337 
eliberată în data de  04.10.2018  de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 
 În anul 2018  au beneficiat de serviciile adăpostului un număr de 33  persoane (32 de bărbați și 1 
femeie). Media lunară a persoanelor beneficiare de serviciile adăpostului a fost de 13 persoane. 
Serviciile oferite sunt următoarele: 
• cazare pe timpul nopții 19-07; 
• îmbrăcăminte și încălțăminte; 
• produse pentru igiena corporală; 
• asigurarea unui spațiu individual pentru păstrarea obiectelor personale; 
 
 Activități desfășurate: 
• efectuarea demersurilor necesare la diferite instituții: 
- SPCLEP HD  – pentru obținerea actelor de identitate; 
- Spital – pentru stabilirea stării de sănătate; 
- DAS – pentru obținerea ajutorului social, obținere hrană la cantina de ajutor social;  
- ALOFM  – pentru întocmire dosar în vederea angajării, consiliere în obținerea unui loc de muncă);   
• întocmirea actelor pentru intrarea în adăpost: 
- cerere pentru serviciile sociale oferite de adăpost și declarație privind veniturile; 
- fișă de evaluare inițială; 
- anchetă socială; 
- 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. 
 Au fost luate măsuri de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant pe tot parcursul anului 2018 
asigurându-se astfel buna funcționare a Adăpostului și oferirea de servicii de calitate beneficiarilor, după 
cum urmează: 

- s-au făcut zugrăveli exterioare precum și interioare în spațiile aflate la parterul clădirii, bucătărie, sală 
de mese, casa scării, spațiul de socializare; 
- s-au efectuat reparații în grupurile sanitare prin înlocuirea vaselor și rezervoarelor de toaletă sparte, 
baterii, robineți și racorduri defecte, s-au înlocuit corpurile de iluminat nefuncționale și reparații ale 
rețelei electrice necesare; 
- s-au amenajat în curtea interioară mesă și scaune unde beneficiarii pot socializa în anotimpurile în care 
temperaturile permit, seara după sosirea lor la  Adăpost; 
- s-a montat un sistem de alarmare în caz de incendiu conform legislației în vigoare; 
- s-au toaletat copacii și spațiile verzi din împrejurimile Adăpostului, reducându-se astfel pericolul de 
accidentare prin ruperea crengilor uscate și pericolul de extindere e paraziților de arbori la copacii 
neafectați. 
 

 3.  Serviciul de îngrijire și asistență la domiciliu 
      Este un serviciu social specializat înființat în anul 2005, cu sediul în municipiul Hunedoara, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 5, aflat în incinta Unității Medico-Sociale „Părintele Arsenie Boca”, având  licența de 
funcționare seria LF, nr. 0001336/2017, emisă de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 
 Serviciile sociale oferite sunt contra cost, în funcție de veniturile persoanelor beneficiare, și sunt 
parțial subvenționate din fonduri de la bugetul local. În cadrul serviciului sunt angajați specialiști în 
domeniul asistenței medicale, asistenței sociale și a îngrijirii la domiciliu. 
 Serviciul prevede un număr de 12 posturi și anume: 
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 - 1 asistent medical (coordonatorul serviciului); 
 - 2  inspectori de specialitate (cu atribuții de asistent social); 
 - 7 îngrijitoare. 
Menționăm că în cadrul serviciului există două posturi vacante și anume: 
 - 1 post de referent; 
 - 1 post de îngrijitoare. 
    Scopul Serviciului de îngrijire și asistență la domiciliu este acela de prevenire, limitare sau 
înlăturare a efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot afecta viața persoanei vârstnice sau 
pot genera riscul de excluziune socială a persoanelor vârstnice din municipiul Hunedoara. Pentru realizarea 
scopului se realizează îngrijirea persoanei, consiliere socială, sprijin pentru plata unor servicii și obligații 
curente, îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei. 
 Obiectivele  serviciului: 
 - Prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice;  
 - Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice; 
 - Obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu nevoi de îngrijire 
de lungă durată; 
 - Prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la 
marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor vârstnice. 
 Pe parcursul anului 2018, în vederea realizării obiectivelor, Serviciul de Îngrijire și Asistență la 
Domiciliu a acordat servicii pentru un număr de total de 37 persoane cu vârste cuprinse între 65 și 95 ani, 
numărul mediu lunar a fost de 24 de beneficiari. 
 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; Consiliere socială;  
Serviciile medicale, respectiv monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatura, respirația, pulsul, 
tensiunea arterială). 

Pentru măsurarea gradului de satisfacție privind serviciile sociale oferite  beneficiarilor, inspectorii de 
specialitate au aplicat chestionare. Serviciul a avut o colaborare bună cu medicii de familie, aparținătorii 
beneficiarilor în vederea oferirii unor servicii sociale de înaltă calitate. 
 

4. Centrul de Recreere pentru Pensionari 
   Centrul de Recreere pentru Pensionari (centru de zi tip club), situat în municipiul Hunedoara, 
bulevardul Corvin, nr. 9bis, este un serviciu nou înființat în cadrul Direcției de Asistență Socială a 
municipiului Hunedoara, destinat persoanelor vârstnice / pensionare. Serviciul social este licențiat conform 
licenței de funcționare seria LF  nr. 0005568, fiind autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale să 
funcționeze din data  de 10.10.2018. Are capacitatea de 80 de persoane.  
        Scopul serviciului este de a  promova participarea persoanelor vârstnice/pensionare la viața socială și 
implicarea comunității în problematica acestora.  
        Activitățile desfășurate / serviciile acordate în cadrul centrului sunt: servicii de consiliere și informare 
oferite de asistentul  social, activități de recreere și petrecere a timpului liber (jocuri de grup, vizionare TV 
etc.), activități artistice (dans, audiții muzicale etc.), consiliere medicală oferită de asistenții medicali 
comunitari.  
 Serviciile oferite de centru sunt gratuite, în baza evaluării persoanei beneficiare de către personalul 
de specialitate al centrului, urmată de semnarea contractului de furnizare de servicii sociale de către 
beneficiar și furnizorul servicii. 
 
 5. Centrul Interactiv de Educație Nonformală și Voluntariat  
  Centrul de zi  pentru copii „Centrul Interactiv pentru Educație Nonformală și Voluntariat”  cu sediul 
în municipiul Hunedoara str. Pădurii nr. 1, își desfășoară activitatea în baza H.C.L. nr. 64/2014 completat cu 
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H.C.L. nr. 6/2015. Din 01.06.2018 conform H.C.L. 155/2018 funcționează în subordinea Direcției de 
Asistență Socială Hunedoara. Centrul de zi este serviciu social destinat copilului care are licență de 
funcționare provizorie din data de 17.12.2018. 

Misiunea centrului de zi este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea pe 
timpul zilei, a unor activități de educație nonformală, recreere și socializare, a suplimentării aportului zilnic 
de vitamine și minerale prin oferirea unor fructe și legume (servite ca atare sau sub formă de salate / sucuri) 
pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinții sau reprezentanții legali, 
precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.  

Activitatea centrului este menținută de un număr de cinci persoane: coordonator centru, inspector de 
specialitate – animator socio-educativ, inspector de specialitate – nutriționist, referent- specialist outdoor, 
asigurând unui număr zilnic de aproximativ 34 de beneficiari suport în vederea prevenirii separării acestora 
de familie și încurajării procesului educațional prin creșterea frecvenței cursurilor școlare primare, reducerea 
abandonului și absenteismului școlar. 
 În anul 2018 au fost revizuite 103 dosare din cele 234 pe care centrul le avea în evidență.  
Au fost preluate 5 cazuri noi, în anul 2018.  

 
Informare și relații cu comunitatea 
Pentru identificarea posibililor beneficiari, precum și dezvoltarea armonioasă a copilului în 

comunitate, s-a dorit colaborarea cu instituțiile relevante la nivelul comunității și astfel s-au semnat 
convenții de colaborare cu Școala Gimnazială nr. 2 din Hunedoara,  Școala Gimnazială „Matei Corvin” – 
grupa Step by Step și Casa familială Maranatha. 
 
 Relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează Centrul de Zi 

Familiile beneficiarilor au fost îndrumate în accesarea drepturilor și serviciilor sociale pentru 
depășirea stării de dificultate. De asemenea, familiile beneficiarilor au fost sprijinite în a conștientiza 
importanța lor ca parteneri, în oferirea de servicii calitative menite să asigure o dezvoltare armonioasă a 
copiilor. 

În decursul anului 2018 au avut loc, în incinta centrului, patru întâlniri cu părinții / reprezentanții 
legali, având primordialitate responsabilizarea lor cu privire la respectarea și garantarea  drepturilor și 
obligațiilor pe care le au în vederea creșterii și  educării copiilor. 

 
Activități educaționale nonformale 
În perioada acestui an școlar, activitățile organizate de personalul centrului dar și cu ajutorul 

diferitelor persoane din comunitate au fost diversificate: competiții sportive desfășurate în incinta centrului 
de zi și în aer liber; jocuri și concursuri de cultură generală, jocuri de socializare, concursuri de desen și de 
pictură, lucru manual, lecții de bune maniere, drumeții, vizionare film, teatru, vizite și programe susținute în 
centre de bătrâni etc. Tot pe parcursul acestui an școlar s-au organizat serbări cu ocazia Crăciunului, Ziua 
Mamei, Sărbătoarea Paștelui, Ziua Națională, în care copii au pregătit un program muzical și câteva poezii. 
Cu ocazia serbării Zilei de 8 Martie, copii s-au folosit de îndemânarea lor practică și au creat ceva special 
pentru mamele lor.  

Copiii din Centrul Interactiv au beneficiat de activități recreative și de socializare care i-au ajutat să 
își mențină un echilibru psihic și fizic necesar dezvoltării lor armonioase. 
 
 Serviciul de asistență medicală comunitară și școlară 

Compartimentul de asistență medicală comunitară  
  Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de activități și servicii de sănătate care se acordă 
în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunității, pentru soluționarea problemelor medico-sociale 
ale individului, în vederea menținerii acestuia în propriul mediu de viață. 
  Asistența medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe și servicii de sănătate 
centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos și bolnav, precum și pe nevoile comunității, acordate în 
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sistem integrat cu serviciile sociale. 
  Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de următoarele categorii 
profesionale: asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar. 
 Asistentul medical comunitar are, în principal, atribuții privind: 

- identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității; 
- determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc; 
- supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic; 
- promovarea necesității de alăptare și practicile corecte de nutriție; 
- participarea, în echipă, la desfășurarea diferitelor acțiuni colective, pe teritoriul comunității: 

vaccinări, programe de screening populațional, implementarea programelor naționale de sănătate; 
- participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții; 
- identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și contribuire la înscrierea 

acestora. 
 Mediatorul sanitar are următoarele atribuții: 

- cultivă încrederea reciprocă între autoritățile publice locale și comunitatea de romi din care face 
parte; 

- facilitează comunicarea între membrii comunității de romi și personalul medico-sanitar; 
- catagrafiază gravidele și lăuzele, în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale 
și post-partum; le explică necesitatea și importanța efectuării acestor controale și le însoțește la 
aceste controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie și cu celelalte cadre sanitare; 

- explică avantajele igienei personale, a igienei locuinței și spațiilor comune; popularizează în 
comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autoritățile competente; 

- semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul comunității: focarele de 
boli transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igienă a apei etc.; 

În anul 2018, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică a realizat următoarele evenimente: 
Campanii de informare, conștientizare la nivel local pe diverse teme: 
 1. Ziua Sănătății Pielii;  
 2. Lupta împotriva cancerului; 
 3. Ziua internațională de luptă împotriva tuberculozei; 
 4. Ziua mondială a Sindromului Down; 
 5. Ziua mondială a apei; 
 6. Săptămâna europeană a vaccinării; 
 7. Ziua internațională de conștientizare a autismului; 
 8. Ziua mondială a sănătății; 
 9. Ziua internațională a  bolii Parkinson; 
 10. Ziua internațională a inimii; 
 11. Ziua internațională de luptă împotriva HTA; 
 12. Ziua mondială fără tutun; 
 13. Ziua europeană împotriva obezității; 
 14. Ziua mondială a mediului;  
 15. Ziua mondială a donatorului de sânge;  
 16. Ziua internațională a abuzului și a traficului ilicit de persoane; 
 17. Ziua internațională a persoanelor vârstnice. 
În anul 2018 asistentul medical comunitar împreună cu mediatorul sanitar au realizat următoarele: 

- 169 anchete medicale; 
- 707  copii monitorizați  (101 nou născuți); 
- 166 femei monitorizate  (din care 36 de gravide); 
- 79 persoane vârstnice; 
- 49 persoane cu dizabilități.    
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          Cei doi asistenți medicali comunitari au desfășurat  activități și la Centru de Recreere pentru 
Pensionari prin monitorizarea săptămânală a tensiunii arteriale, oferire de informații și consiliere pentru o 
viață sănătoasă. 
 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare: 
„Autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistență medicală comunitară, 
asistență medicală în unitățile de învățământ și asistență medico-socială a populației din zonă și în special a 
celei din comunitățile defavorizate”. 
 Asistența medicală preventivă din colectivitățile de copii preșcolari, școlari și studenți se asigură prin 
cabinetele medicale organizate, conform legii, în unitățile de învățământ preșcolar, școlar sau universitar, 
publice ori private, sau prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, după caz”. 
 
 Activitățile desfășurate în cadrul cabinetelor școlare sunt: 

- triajul epidemiologic: consult în vederea depistării bolilor contagioase, parazitare, recoltare 
exudat faringian; 

- examen bilanț: depistare tulburări de vedere, auz, dezvoltare fizică etc.; 
- asistență medicală la bacalaureat, examen de absolvire. 
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 
preșcolari, elevi și studenți din unitățile de învățământ de pe raza unității administrativ-teritoriale, respectiv 
11 grădinițe, 7 școli gimnaziale, 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 ale 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 2018, 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 I, a 

IV-a, a VIII-a, a XII-a și anul III SAM, precum și la studenți; 
• măsurători somatometrice și aprecieri somatoscopice la preșcolari și la elevii din școlile generale și 

licee. 
 
 

 Centrul  Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice Hunedoara, situat pe str. Rotarilor 
nr. 70, este o instituție care asigură – 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 Centru 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. 
•  
• Obiectivele fundamentale ale Centrului Pentru Persoane Vârstnice sunt următoarele: 
• să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum de autonomie și siguranță; 
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• să ofere condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și intimitatea persoanei 
vârstnice; 

• să permită menținerea, ameliorarea sau recuperarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor 
vârstnice; 

• să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viața socială, să faciliteze și să încurajeze legăturile 
interumane și – cu prioritate – menținerea relațiilor cu membrii familiei; 

• să asigure supraveghere și îngrijire medicală în condițiile prevăzute de lege; 
• să prevină și să trateze consecințele legate de procesul de îmbătrânire. 

•  
În anul 2018, au fost asigurate servicii de natură socio-medicală, în vederea prevenirii marginalizării și 
pentru reintegrare socială, a persoanelor vârstnice. Serviciile sociale, acordate zilnic, de întreg personalul de 
lucru al Căminului pentru Persoane Vârstnice, au fost de calitate, efectuate cu responsabilitate, respectiv:  
• igienă corporală; 
• îmbrăcare și dezbrăcare; 
• igiena eliminărilor; 
• hrănire și hidratare; 
• transfer și mobilizare; 
• deplasare în interior și exterior; 
• ajutor pentru servirea hranei; 
• sprijin pentru efectuarea diverselor activități din cămin; 
• ajutor pentru efectuarea cumpărăturilor; 
• activități de administrare și gestionare a bunurilor. 

 
Serviciile medico-sociale de natură medicală, acordate de un medic și  asistenții medicali sunt  
următoarele:  

• diagnostic, tratament, îngrijire și altele asemenea, recomandate și realizate în conformitate cu tipurile 
de afecțiuni pe care le prezintă beneficiarii căminului; 
• administrarea la dormitorul beneficiarului a tratamentelor injectabile, îndrumare și control privind 
dozarea corectă a medicației prescrise; 
• consiliere pe probleme de sănătate; 
• evaluări periodice la nevoie; 
• internare în spital a beneficiarilor care au avut nevoie de îngrijiri medicale specializate; 
• asigurarea consultațiilor medicale de specialitate la diferite cabinete medicale; 
• însoțirea beneficiarului pentru orice investigație medicală. 

•  
Serviciile cu caracter educațional în anul 2018 au fost îndeplinite astfel: 

• orientarea către cetățeni și comunitatea locală prin informare directă cu sprijinul mass-media, precum 
și întâlniri cu reprezentanți ai pensionarilor din oraș; 

• instruirea permanentă a personalului în vederea oferirii de servicii sociale de calitate persoanelor 
vârstnice; 

• soluționarea în timp util a situațiilor sesizate de persoanele vârstnice din comunitate; 
• conștientizarea mentalității cu privire la vârsta a treia și impactul negativ asupra imaginii bătrânului; 
• prevenirea și diminuarea simptomelor sindromului de instituționalizare; 
• distribuirea unor pliante informative conform legislației în vigoare 
• s-a depus documentația și s-a obținut licențierea Centrului Social Multifuncțional pentru persoane 

vârstnice 
În anul 2018 au fost înregistrate: 
- internări – 23 persoane 
- externări – 11 persoane 
- decese – 15 persoane 
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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 
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 2018 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. 
 În anul 2018, în perioada 1.01. – 31.05. unitatea a funcționat cu 60 de paturi, iar din 1.06. unitatea 
funcționează cu 70 de paturi. 
 Serviciile unității au fost asigurate de o echipă complexă, alcătuită în medie din 49 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 2018 au fost: 
• îmbunătățirea continuă a activității medico-sociale; 
• dotarea bucătăriei cu bunurile necesare în vederea obținerii autorizațiilor pentru punerea în funcțiune 
a acesteia; 
• 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 (începerea lucrărilor la instalații electrice); 
• participarea personalului la cursuri, instruiri, conferințe, simpozioane și mese rotunde cu teme 
specifice domeniului nostru de activitate; 
• reintegrare în familie: 1 persoană. 
• reintegrare în societate: 1 persoană. 
• organizarea diferitelor activități socio-culturale pentru beneficiari: spectacole oferite de                    
copii cu diverse ocazii (1 și 8 Martie, Sfintele Sărbători Pascale, 1 Iunie, 15 August, Moș Nicolae, 1 
Decembrie, Crăciun), programe artistice de muzică populară și poezie cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Internaționale a Persoanelor Vârstnice, aniversare zilelor de naștere ale beneficiarilor, activități organizate în 
aer liber (cu pregătire de diferite bucate tradiționale: grătare, mici, gulaș, slănină, brânză, legume, tort, 
prăjituri, sucuri și bere fără alcool). 
• menținerea relațiilor de colaborare cu instituțiile publice și asociațiile cu care am colaborat până 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 activității medico-sociale și de îngrijire, care s-a integrat eforturilor celorlalte instituții 
și autorității locale, pe linia evoluției continue a Municipiului Hunedoara în plan socio-economic. 
 

  4.6 Situația demografică  
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.  

Potrivit datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara, în luna iulie 2018, populația 
la nivelul municipiului Hunedoara era de 72.567 de persoane. Dintre acestea, 35.118 sunt bărbați și 37.449 
sunt femei.  

Majoritatea populației este formată din populația matură (25 – 64 de ani), respectiv aproximativ 
60,51% din totalul populației. Ponderea populației în vârstă de peste 85 de ani este de 1,30, iar grupa sub 5 
ani este de 3.419 locuitori, respectiv 4,71 din totalul populației.  

 
Distribuția populației municipiului Hunedoara pe categorii de vârstă, anul 2018:  
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Tip populație Grupa de vârstă 
Număr 

persoane 
Ponderea 

Copii 0 – 14 ani 9339 12,87% 
Populație tânără 15 – 24 ani 6745 9,30% 
Populație matură 25 – 64 ani 43.912 60,51% 

Populație în vârstă Peste 65 ani 12.571 17,32% 
TOTAL 72.567 100,00% 

 
 Referitor la structura populației municipiului Hunedoara după etnia declarată, aceasta se prezintă 
astfel: populația majoritară, 84%, este de etnie română; un procent semnificativ îl deține populația de etnie 
maghiară, 4,6%, iar pe locul următor se situează populația de etnie romă, cu o proporție de 1,6%. Populația 
de etnie germană este în procentaj de 0,28%. 

De remarcat faptul că restul populației cuprinde o diversitate de etnii: greci, italieni, slovaci, 
ucraineni, bulgari, sârbi, chinezi, evrei, ruși-lipoveni, turci, macedoneni, polonezi, ceangăi, altă etnie. 
 Prin compararea rezultatelor recensămintelor anterioare, care au avut loc în anii 1992 și 2002, cu 
rezultatele celui mai recent recensământ, cel 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 84,00% 4,60% 1,60% 0,28% 9,54% 

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

Datele furnizate de Direcția Județeană de Statistică reflectă următoarea structură a populației după religia 
declarată: 77% ortodocși; 3,4% romano-catolici; 3,1% penticostali; 2,8% reformați; 1,1% baptiști; 0,7% 
greco-catolici. 

Populația municipiului care aparține altor religii are ponderea de 1,9%, respectiv: martorii lui Iehova; 
adventiști de ziua a șaptea; unitarieni; creștini după evanghelie; musulmani; evangheliști; evangheliști 
lutherani; evangheliști de confesiune augustană; mozaicani; creștini de rit vechi, alte religii. 

Un număr de 106 persoane au declarat faptul că sunt „fără religie”, iar 60 persoane sunt atei. Pentru 
alte persoane (9,51%), această informație este indisponibilă. 

 
4.7 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 putând conduce la deteriorarea stării de sănătate a copiilor și a tinerilor și pune în pericol, pe toate 
planurile, viitorul acestei națiuni.  

Hunedoara are tradiție în sporturi precum: atletism, lupte, handbal, fotbal. Este cunoscut faptul că, 
de-a lungul timpului, Hunedoara a avut sportivi de excepție, care au obținut rezultate excepționale precum 
titluri de campioni mondiali, europeni. 

 
Clubul Sportiv Hunedoara este o structură sportivă de drept public, cu personalitate juridică, 

înființată ca instituţie publică în anul 2016, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Hunedoara, prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 274/2016, în temeiul Legii nr. 
69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 215/2001 
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privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
C.S. Hunedoara are deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu 

strategiile și politicile sportive ale autorităților locale. 
În vederea realizării obiectivelor propuse, C.S.Hunedoara colaborează cu toate instituțiile locale sau 

centrale de stat, de drept public sau privat, de asemenea, pe linie de specialitate atât din punct de vedere 
metodologic cât și organizatoric, colaborează cu federațiile sportive (Federația Română de Fotbal și 
Federația Română de Box), asociațiile județene pe ramuri de sport (Asociația Județeană de Fotbal), cu 
Ministerul Tineretului și Sportului, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Hunedoara. 

Clubul funcționează pe perioadă nedeterminată, este  o structură polisportivă cu mai multe secții, pe 
ramuri de sport, în acest moment funcționând secția de fotbal și cea de box. Prin Hotărâre de Consiliu Local 
este aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli anual. 

Clubul Sportiv Hunedoara este condus de un Consiliu de Administrație care are rol deliberativ și un 
Director care are atribuții executive. C.A. este format din șef serviciu, doi membrii numiți prin Hotărâre de 
Consiliu local și doi membri numiți de Primarul Municipiului Hunedoara.  

C.S. Hunedoara prezintă în structura funcțională o organigramă ce cuprinde patru posturi, respectiv 
șef serviciu, contabil, inspector de specialitate și administrator.  

Reprezentanții Clublui au întocmit și depus la FRF- Direcția Afilieri – documentația pentru afilierea 
clubului la Federația Română de Fotbal.  

Promovarea imaginii clubului și prezentarea activității se face pe pagina de facebook a clubului. 
SCOP 
Scopul Clubului Sportiv Hunedoara  îl constituie organizarea și administrarea de activități sportive, 

sociale și educaționale cu consecință directă de dezvoltare a sportului de performanță la nivelul municipiului 
Hunedoara, selecția continuă, pregătirea sportivă și participarea sportivilor legitimați la competiții interne și 
internaționale, precum și organizarea de competiţii şi evenimente sportive, în baza regulamentelor și 
statutelor federațiilor sportive naționale. 

 
OBIECTIVELE CLUBULUI SPORTIV HUNEDOARA 
 
C.S. Hunedoara are ca obiectiv prioritar dezvoltarea sportului hunedorean, a activității sportive și a 

sportului de performanță. Anul 2018 a reprezentat pentru clubul hunedorean o etapă importantă în realizarea 
obiectivelor din strategia proprie. În deplin acord cu preocupările conducerii clubului, activitatea sportivă la 
C.S Hunedoara a gravitat în jurul ideii consolidării preocupărilor pentru practicarea sportului şi a obţinerii 
unor rezultate cât mai bune la competiţiile oficiale cu accent pe promovarea ideii de a atrage și încuraja cât 
mai mulți tineri și copii pentru practicarea unor activități sportive. 

 
1. Dezvoltarea continuă a activității sportive prin:  

- desfășurarea unor activități susținute de popularizare a sportului; inițierea, desfășurarea și participarea la 
proiecte și acțiuni cu mesaj sau caracter sportiv, dar și social și educațional; 

- promovarea acțiunilor/activităților cuprinse în sfera de activitate, mai ales în rândul tinerilor pentru 
încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive în mod continuu, formarea deprinderilor necesare pentru 
a putea fi promovați și selectați pentru sportul de performanță, mărind astfel baza de selecție a tinerelor 
talente pentru viitor. 
 

2. Dezvoltarea sportului de performanță prin: 
- atragerea, selecționarea și pregătirea copiilor și tinerilor dornici de a practică un sport și asigurarea 
participării acestora la o viață sportiăa organizată; 
- promovarea fotbalului și a boxului ca discipline sportive, și/sau a altor discipline, în cazul înființării de noi 
secții sportive; 
- susţinerea activităţii sportive la nivelul copiilor şi juniorilor; 
- promovarea și asigurarea condițiilor organizatorice și financiare pentru dezvoltarea jocurilor sportive cu 
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impact pozitiv în comunitate; 
- asigurarea aplicării ferme a regulilor de organizare și desfășurare a pregătirii sportive, conștientizarea 
spiritului de responsabilitate și respectarea normelor vieții sportive la toți sportivii clubului; 
- asigurarea celor mai bune condiții de participare la competiții a echipelor/sportivilor; 
- respectarea prevederilor din normele și regulamentele federațiilor  naționale; 
- cultivarea spiritului de competiție și a fair-playului la tinerii practicanți ai sportului de performanță, al 
suporterilor și nu numai, precum și a respectului pentru valorile moștenite ale fotbalului hunedorean; 

 
ANALIZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR : 
La C.S. Hunedoara s-au aflat în pregatire sportivă un număr de aproximativ 170 de sportivi, din care 

120 de sportivi legitimați care participă la competiții, iar aproximativ 50 de copii sunt nelegitimați, fiind 
într-o selecție continuu. 

 
Secția Fotbal 
 
La nivelul clubul sunt încheiate Contracte de Activitate Sportivă, conform legislației, cu 31 de 

sportivi, seniori și juniori. De asemenea, pentru bunul mers al activității clubului și conform regulamentelor 
de organizare a federațiilor sportive, clubul are încheiate Contracte de Activitate Sportivă și cu un număr de 
6 antrenori calificați pe categorii de vârstă. Pentru prevenirea acccidentărilor pentru tratarea și îngrijirea 
sportivilor, pentru prescrierea de medicație și vitaminizare corespunzătoare, clubul are încheiate Contracte 
de Activitate Sportivă cu medic, asistent medical și maseur, care asigură zilnic asistența medicală 
specializată sportivilor clubului. La club mai lucrează și un magaziner, un  îngrijitor curățenie și un muncitor 
la întreținere. 

Pentru ca specialiștii care se ocupă de bunul mers al activității să fie bine calificați, bine instruiți și 
documentați, pregătirea formală este continuă. Astfel, în anul 2018, la fel ca în toți anii, antrenorii clubului 
au participat la cursuri de perfecționare, cursuri organizate de Federația Română de Fotbal. De asemenea, 
antrenorii clubului au participat și la cursuri de perfecționare organizate de Asociația Județeană de Fotbal 
Hunedoara. 

 
Echipa de seniori 
În anul 2018, C.S. Hunedoara - Lotul de seniori a evoluat în Liga 4 – Județeană, unde a disputant un 

număr de 14 jocuri contând pentru Campionatul Judțtean de Fotbal 2017-2018- retur. Au fost înregistrate 
următoarele rezultate: 
- 12 victorii cu echipele: CSM Dacia Orăștie 2010, CSO Mihai Viteazu  Vulcan, CS  Inter Petrila, ACS 
Victoria Călan, AS Aurul Certej, CSM Jiul Petroșani, ACS Minerul Uricani, CSO Retezatul Hațeg,  CSA 
Aurul Brad, Gloria Proinstal Geoagiu, Universitatea  Petroșani și CNS Cetate Deva.  
- 1 egal cu ACS Șoimul Băița  
- 1 înfrângere cu AS Hercules Lupeni. 

Astfel, în retur au  fost acumulate 37 puncte, s-au marcat 79 goluri, s-au primit 10 goluri. La sfârșitul 
campionatului s-au acumulat 77 de  puncte din 84 posibile și un golaveraj de 141 goluri marcate și 18 
primite, având cel mai bun atac și cea mai bună apărare din campionat. 

Cei mai buni marcatori au fost: 
 Tecsi Iulian - 25 goluri 
 Popa Robert -15 goluri 
 Marcu Alexandru -14 goluri 
 Bloj Ervin- 5 goluri 
 Herci Aurelian și Creciunesc Daniel -  4 goluri. 
S-au primit 19 cartonașe galbene și 2 roșii la un număr de 25 de jucători utilizați cu o medie de vârstă 

de 22 ani. 
La sfârșitul campionatului echipa s-a clasat pe  locul I, loc ce oferă șansa participarii la jocurile de 
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baraj pentru promovare în Liga 3. Jocurile tur și retur au fost desfășurate cu ocupanta locului I din județul 
Caraș Severin, respectiv  Voința Lupac. 

În jocurile de baraj pentru promovarea în Liga 3, C.S. Hunedoara a întâlnit S.C Voința Lupac, jocul 
tur  s-a desfășurat la Hunedoara unde echipa a  pierdut cu 1-0, iar în retur echipa hunedoreană s-a impus pe 
terenul din Lupac cu 2-1, ambele goluri înscrise de Tecsi Iulian și astfel C.S. Hunedoara a realizat 
promovarea în Liga 3 datorită golurilor marcate în deplasare. 

În Competiția - Cupa României - CS Hunedoara a disputat două jocuri învingând  cu  9-0 pe CSO 
Retezatul Hateg și cu 1-0 pe deținătoarea trofeului Inter Petrila, calificându-se în finala Cupei cu AS Gloria 
Proinstal Geoagiu, joc câștigat de  hunedoreni cu 5-2 având marcatori pe Bloj, Herci, Tecsi, Marcu și 
Apachitei și astfel CS Hunedoara a câștigat și Cupa României, faza județeană. 

În primul tur al Cupei României, C.S. Hunedoara a disputat un meci pe terenul echipei  Sportul 
Petrești din județul Alba unde echipa a fost învinsă cu scorul de 3-1, ratând astfel continuarea în această 
competiție. 

Odată cu promovarea în Liga 3, echipa a început pregătirile în data de 16 iulie cu un lot tânăr, media 
de vârstă fiind de 21 ani, jucători hunedoreni, excepție jucătorul Scânteie Vladimir de la Bacău.  

S-au disputat 15 jocuri având următoarele rezultate: 
Pentru Campionatul național Liga 3: 
- 5 victorii cu echipele: Millenium Giarmata, ACS Avrig, CS Ocna Mureș, ACS Dumbrăvița și CS 

Șoimii Lipova 
- 4 egaluri cu echipele: Metalurgistul Cugir, CSC Ghiroda, CS Crișul Chișineu Criș și CNS Cetate 

Deva 
- 6 înfrângeri cu echiplele: AFC Unirea Alba Iulia, CSM Școlar Reșița, CS Național Sebiș, ACS 

Industria Gâlda, CS Gloria Cermei și CSM Lugoj 
Astfel, au fost  acumulate 19 puncte, 25 goluri marcate și 27 primite, echipa poziționându-se pe locul 

10. Cei mai buni marcatori Tecsi 10 goluri, Marcu 4 goluri, Bloj 3 goluri. Au fost folosiți 29 jucători. 
Loturile de juniori 
Juniorii A1- sub 19 ani, antrenor Spătaru Raul, echipa s-a clasat pe locul 1 cu punctaj maxim, fiind 

neînvinsă în campionat. Au fost folosiți 25 jucători. La turneul zonal echipa nu a participat deoarece jocurile 
se suprapuneau cu jocurile de baraj ale lotului de seniori, iar din acest lot au  făcut parte un număr de 6 
juniori A1. 

Totodată, în vara anului 2018, în urma promovării în Liga 3 și datorită faptului că juniorii A 1 nu mai 
aveau competiții, conducerea clubului a hotărât ca din juniorii A1 și C să se formeze grupele  de juniori A și 
B și ca acestea să participe  în Campionatul Național U 19 și U 17 organizat de Federația Română de Fotbal, 
pe zone geografice. Astfel s-a întocmit și depus documentația necesară la Federația Română de Fotbal, 
precum și cererea de aprobare pentru participarea în competiții, cerere ce a fost aprobată. 

Juniorii B1- antrenor Spătaru Raul, la jocuri și antrenamente au participat 20 de jucători, echipa a 
ocupat locul 1 la Turneul Județean, cu punctaj maxim și a participat la turneul semifinal organizat la 
Sânnicolau Mare – Județul Timiș, unde a ocupat locul 2. 

În clasamentul final ne-am clasat pe locul 3 la nivel național. 
Juniorii C- antrenor Dubinciuc Florin, la jocuri și antrenamente au participat 25 jucători, echipa a 

ocupat locul 1 în Campionatul Județean și a participat la turneul zonal la Arad unde a ocupat locul 2 în 
grupă, însă s-au calificat decât cei de pe locul 1. Din acest lot s-a evidențiat jucătorul Sandulache  David 
care a fost  convocat la mai multe trialuri pentru lotul național.  

Juniorii D- antrenor Dăscălescu Daniel, la jocuri și antrenamente au participat 19 jucători, echipa a 
ocupat locul 1 în Campionatul Județean și a participat la turneul zonal organizat în municipiul Reșișa, unde a 
ocupat locul 2. Juniorii D au efectuat în luna februarie un cantonament centralizat de o săptămână la 
Câmpeni județul Alba. 

Juniorii E- antrenor  Popovici Alexandru, la jocuri și antrenamente au participat 16 jucători, echipa 
a ocupat locul 2 în Campionatul Județean, pierzând incredibil titlul  după ce s-a poziționat pe locul 1 tot 
campionatul. În luna febuarie 2018 juniorii E au participat la un cantonament centralizat la Huedin, județul 
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Cluj. În vară au participat la Turneul Țării Hațegului, cei născuți în 2007 ocupând locul 4, iar cei născuți 
2008 au ocupat locul 6. De asemenea, au mai participat la Cupa Crăciunului la Simeria unde au ocupat locul 
1. 

Astfel din vara anului 2018 Centrul de Copii și Juniori este organizat pe grupe de vârstă după cum 
urmează: 

Juniorii U19- antrenor Spătaru Raul, au fost folosiți 19 jucători ce evoluează în Campionatul național 
de juniori U 19 organizat de Federația Română de Fotbal și unde la sfârșitul turului  ocupă locul 4. Tot cu 
grupa U 19 am jucat și în șaisprezecimile Cupei României cu AFC Unirea Alba Iulia 1924, învingând acasă 
cu 3 – 0, calificându-ne în optimile competiției, jucând la Arad cu UTA fiind învinși cu 2 – 0. 

Juniorii U17- antrenor Dubinciuc Florin, au fost folosiți 26 jucători ce evoluează în Campionatul 
național de juniori U17 organizat de Federația Română de Fotbal și unde la sfârșitul turului  ocupă locul 5. 

Juniorii U15- antrenor Dăscălescu Daniel, au fost folosiți 19 jucători ce evoluează în Campionatul 
Județean și unde la sfârșitul turului ocupă locul 1, loc ce duce la calificare în play off. La această grupă sunt 
doi jucători selecționați pentru lotul național, Achim Mario și Dăscălescu Andrei. De asemenea, 7 jucători 
sunt incluși în selecționata județului Hunedoara. 

La juniorii U13-  antrenor Popovici Alexandru, au fost folosiți 16 jucători ce evoluează în 
Campionatul Județean organizat de Asociația Județeană de Fotbal și unde la sfârșitul turului ocupă locul 3, 
participând mai departe la Cupa Grassrouts. 

La juniori U11 - antrenor Popovici Alexandru, au fost folosiți 20 jucători ce evoluează în 
Campionatul Județean organizat de Asociația Județeană de Fotbal și unde la sfârșitul turului ocupă locul 2, 
participând mai departe în play off. 

Începând cu luna octombie 2018 a fost cooptat ca antrenor și profesorul Ocnean Teodor care a 
preluat grupele copilor născuți 2010 și 2011 cu un număr de 26 copii nelegitimați și a  înființat grupa 2013 
cu 5 copii. Grupele 2010 și 2011 au participat la Turneul Centenarului la Simeria. De asemenea, au 
participat și la Tuneul Legend Cup la Hunedoara. 

 
Secția Box 
 
Tot în anul 2018 a fost aprobată funcționarea secției de box în cadrul clubului  C.S. Hunedoara. 

Astfel, a fost întocmită și depusă  la Federația Română de Box, documentația pentru afilierea clubului la 
FRB și a fost efectuat transferul sportivului Gârleanu Petre de la CSȘ Hunedoara la CS Hunedoara. 

Au fost încheiate Contracte de Activitate Sportivă atât cu sportivul Gârleanu Petre, care este 
component al lotului național al României, cât și cu antrenorul Captari Ilie. 

Secția de box a clubului a  efectuat în luna ianuarie un stagiu de pregătire pe plan local    beneficiind  
de medicație și vitaminizare. 

 Sportivul Gârleanu Cosmin Petre a participat la următoarele competiții:  
- În luna februarie la Finala Campionatului U 22 la Tg. Jiu unde a obținut locul la categ 52 kg. 
- În luna noiembrie la Campionatul European al Uniunii Europene la Valencia – Spania, unde a 

obținut locul V la categ. 52 kg. 
- Tot în luna noiembrie la Campionatul Național de seniori la Iași unde a obținut locul 1 

Pentru acțiunile organizate în țară, clubul asigură condiții optime de cazare, masă și vitaminizare. 
Pentru acțiunile care se desfășoară cu lotul național, clubul asigură transportul sportivului la lot și 

vitaminizare. 
La toate solicitările antrenorului Secției de box, CS Hunedoara a răspuns promt, rezolvând cererile 

adresate.  
 
Cheltuieli specifice 
Pentru buna desfăşurare a activităţii sportive au fost încheiate Contracte de Activitate Sportivă cu 

sportivii, antrenorii și personalul auxiliar de la secția fotbal și box, au fost cumpărate susţinătoare de efort şi 
medicamenate pentru sportivi, au fost alocate fondurile necesare pentru participarea sportivilor clubului la 
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competiţiile interne şi internaţionale, precum și la activităţile de pregătire, nivelul alocării acestor fonduri se 
regăseşte în execuţia bugerată pe anul 2018. 

Sportul în general și cel de performanţă în special, reprezintă un domeniu de activitate costisitor şi 
dezvoltarea lui necesită multă cunoaştere şi implicare. Asigurarea bugetului printr-o subvenţionare 
corespunzătoare este o necesitate pentru realizarea programelor stabilite.  

 
Colaborarea cu alte instituții 
Pentru organizarea jocurilor de acasă, în urma solicitării formulate de club către Inspectoratul 

Județean de Jandarmi Hunedoara, în fiecare zi de marți premergătoare jocului organizat pe teren propriu, la 
sediul clubului au loc întâlniri de lucru cu reprezentanții I.J.J. Hunedoara, reprezentantul Poliției Locale 
Hunedoara, reprezentantul Poliției Municipiului Hunedoara, reprezentantul societății care asigură ordinea și 
siguranța pe stadion, precum și responsabilul cu ordinea și siguranța clubului. 

 
 
Relaţii de colaborare deosebite sau stabilit cu: 
- Inspectoratul Județean de Jandarmi Hunedoara - pentru prevenirea și combaterea violențelor cu 

ocazia desfășurării competițiilor și jocurilor sportive (conform Regulamentelor FRF, Legea 4/2008) - măsuri 
impuse de către reprezentanții instituției mai sus amintite. 

- Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara 
- Inspectoratul Poliției Județene Hunedoara 
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara cu măsurile impuse de reprezentanții acestei 

instituții; 
- Direcția de Sănătate Publică Hunedoara 
- Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara 
Pe parcursul anului 2018,  pentru buna funcționare a activității clubului au mai fost încheiate 

contracte de prestări servicii pentru: servicii privind transportul sportivilor, servicii pentru masă și cazare la 
unități de învățământ din oraș, servicii de pază și ordine pentru jocurile oficiale. 

În colaborare cu Penitenciarul Bârcea Mare s-au organizat mai multe acțiuni privind partea social-
educativă. Astfel, la fel ca și în anii precedenți, prin parteneriatul cu penitenciarul s-a desfășurat o acțiune 
intitulată – Prevenirea și Combaterea Violenței – acțiune ce  a avut loc în cadrul penitenciarului, dar și alte 
activități ce au avut loc pe terenul I al complexului, unde au participat lotul de seniori și juniorii de 
perspectivă ai clubului pe de o parte și persoane private de libertate, condamnate petru infracțiuni ca tâlharii, 
omor, și furt calificat, pe de altă parte. Sportivii noștri au interacționat cu persoanele condamnate ascultând 
poveștile de viață și experiențele negative ale acestora, activitatea având caracter interactiv, la final jucătorii 
adresând întrebări detinuților prezenți. 

O activitate de suflet pentru  club a reprezentat-o participarea la educația moral-religioasă a 
jucătorilor de la echipele de juniori și seniori ai clubului dar și a părinților ce au dorit să participe la 
întâlnirea cu părintele Radu Trifon, acțiune ce s-a desfățurat în aula Facultății de Inginerie Hunedoara și a 
avut ca scop promovarea valorilor moral-religioase-bunătate, iubire, iertare, modestie, ajutorarea celor 
nevoiași, mulțumire pentru cele oferite de Dumnezeu. Participanții au adresat diverse întrebări părintelui în 
legatură cu aceste subiecte. De la această activitate, Motto-ul clubului este - ,,Nimic fără Dumnezeu’’. 

Luna septembrie, Ziua Națională a Curățeniei a găsit echipa de fotbal - jucători, antrenori și 
conducere - în Pădurea Chizid, la o activitate de curățenie și educare a tinerilor participanți, acțiune 
organizată de Primăria Municipiului Hunedoara ce a avut ca scop implicarea și responsabilizarea copiilor și 
tinerilor sportivi. Aceștia au învățat ce înseamnă un comportament responsabil față de mediu și care sunt 
lucrurile pe care le pot face zi de zi pentru a proteja planeta. 

De două ori pe an, sportivii participă la acțiuni organizate de conducerea clubului în parteneriat cu 
Asociația Județeană de Fotbal - Comisia Județeana de Arbitri, unde sunt prezentate noile reglementări 
privind Legile jocului.  

 Un accent deosebit s-a pus pe prezentarea consecințelor ca urmare a sancțiunilor aplicate de către 
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FRF, legislația referitoare la aceste infracțiuni, precum și poziția conducerii clubului în legătură cu măsurile 
ce se impun pentru cei care participă la trucarea rezultatelor și jocurile la pariuri sportive. Jucătorii au fost 
informați cu privire la exemple concrete negative de persoane sancițonate (jucători și oficiali). 

Anul 2019 vizează și alte acțiuni sociale, educaționale, moral-religioase, de cunoaștere a 
personalităților sportive ale orașului, de promovare a fairplay-ului și dezvoltarea personală, deoarece prin 
definiție, sportul reprezintă disciplină, autocunoaștere, respect, muncă în echipă, competiție sportivă. 

 
Pentru o bună desfășurare a activității sportive, pe parcursul anului 2018 a fost achiziționat 

echipament de joc, de prezentare și de antrenament pentru toți sportivii clubului. Au fost achiziționate mingi 
pentru toate grupele de copii și juniori cât și pentru seniori. 

Echipa de seniori și juniorii de perspectivă ai clubului, au efectuat în luna februarie 2018 un 
semicantonament constând în două antrenamente și masă. în luna iulie 2018 a fost organizat  un 
cantonament de pregătire centralizată pe plan local, cu cazare și trei mese pe zi, din lot făcând parte seniorii 
și juniorii de perspectivă ai clubului.  
 

C.S.Ș. Hunedoara este un club public din oraș, aflat în subordinea Inspectoratului Școlar Județean 
(I.Ș.J.) Hunedoara, cu sportivi legitimați în diverse discipline sportive pe categorii de vârstă, care au stabilit 
în anul 2018 performanțe bune și foarte bune, unele sporturi cu performanțe excepționale raportat la 
condițiile de pregătire de care beneficiază. Vă prezentăm o sinteză a activității a CSȘ Hunedoara și anume 
date statistice și rezultate sportive, obținute de sportivii noștri în anul 2018, astfel: 
 
Nr. 
crt. 

Indicatori 
la 31.12.2018 

Total 
elevi club Categorie Atletism Box Handbal Lupte Natație 

1. Elevi sportivi 454  74 54 196 54 76 
2. Legitimați 153  28 12 42 23 48 

3. 

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

32 Cat. III 7 - - 5 20 
17 Cat. II 3 - - 6 8 
11 Cat. I 2 - - - 9 

1 Maestru - - - - 1 

4. Absolvenți ai 
C.S.Ș. 

11  3 1 5 - 2 

5. 

Sportivi 
transferați la 
cluburi de juniori 
și seniori  

3 Seniori  2 1 - - - 

1 Juniori  - - 1 - - 

6.* 
Sportivi în 
loturile naționale 

1 Seniori  - 1 - - - 

13 Juniori  8 1 2 - 2 

7. 
Sportivi cu dublă 
legitimare 3 Juniori  3 - - - - 

8.* 

Rezultate 
sportive 
internaționale: 
europene, 
mondiale, 
olimpiade 

7 Juniori 2 1 - - 4 

9. 
Recorduri cadeți, 
juniori, tineret, 
seniori 

1  -    1 
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10.* 
Campioni 
naționali și Cupa 
României (loc I) 

- Copii  - - - - - 

8 Juniori  5 1 -  2 

7 Seniori  1 2   4 

11.* 

Campionate 
naționale și Cupa 
României (loc II 
și III ) 

5 Copii  2 1 - 2 - 

31 Juniori  18 1 - 8 4 

11 Tineret  2 3 - - 6 

5 Seniori  2    3 

12. 
Săli sportive 
proprii – nr. - 
dimensiuni 

Parter : 2 Săli lupte libere – 15 m x 6,55 m = 98,25 mp / sală 
Etaj II : 2 Săli box – 15 m x 6,55 m = 98,25 mp / sală 

13. 
Terenuri sportive 
proprii – nr., 
dimensiuni 

NU 

 
Sportivi în loturile naționale 2018 

 
Nr. 
crt. Disciplina sportivă Numele și prenumele sportivilor 

1. Atletism 1. Lazar Mihai  

2. Bolohan Anamaria 
3. Radu Mădălina 
4. Salomia Andrei 
5. Andrei Felicia 
6. Bolohan Estera 
7. Popa Mihai Patrik 
8. Pop Mihaela 

2. Box  9. Gîrleanu Cosmin 
3. Natație 10. Iacob Victor Ștefan 

11. Mera Raluca 

4. Handbal 12. Maxim Adrian – sportiv 
promovat la Centrul de Excelență de 
Handbal Sighișoara – băieți 

13. Cozmaciuc Alin  – sportiv 
promovat la Centrul de Excelență de 
Handbal Sighișoara – băieți 
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Rezultate internaționale 2018: 
 

Nr 
crt. 

Numele și 
prenumele 
sportivului / 
denumirea echipei 

Disciplina 
Data 
competi- 
ției 

Denumirea 
competiției Localitatea  

Categoria 
de vârstă / 
proba 

Loc 
ocupat 

1. Mera Raluca a făcut 
parte din ștafeta 
României, echipă care 
a câștigat proba în 
clasamentul Open, 
stabilind un nou 
record național de 
seniori în proba 4x100 
m Mixt Feminin 

Natație 24.05-
27.05.2018 

Campionatele 
Internaționale 
de Înot ale 
României 
 

București Tineret  Loc II,  
Open 

2. Bădărău Raul Natație 24.05-
27.05.2018 

Campionatele 
Internaționale 
de Înot ale 
României 
 

București Juniori  Loc II, 
Juniori 

3. Iacob Victor  Natație 24.05-
27.05.2018 

Campionatele 
Internaționale 
de Înot ale 
României 
 

București Juniori  Loc V, 
Juniori 

4. Ștafeta 4x100m Liber 
Combinat: Iacob 
Victor, Bădărău Raul, 
Mera Raluca, Mira 
Maria 

Natație 24.05-
27.05.2018 

Campionatele 
Internaționale 
de Înot ale 
României 
 

București Junior  loc III,  
Juniori 

5. Ștafeta 4x100m Mixt 
Combinat, Mera 
Raluca, Iloviceanu 
George, Budriș Daria, 
Bădărău Raul 

Natație 24.05-
27.05.2018 

Campionatele 
Internaționale 
de Înot ale 
României 
 

București Tineret  loc III,  
Juniori 

6. Ștafeta 4x100m Liber 
Masculin, Bădărău 
Raul, Iacob Victor, 
Iloviceanu George, 
Timofte Marius 

Natație 24.05-
27.05.2018 

Campionatele 
Internaționale 
de Înot ale 
României 
 

București Juniori Loc V 
Juniori 

7. Ștafeta 4x100 m Liber 
Feminin,  
Budriș Daria, Mira 
Maria, Mera Raluca, 
Hăulică Anca 

Natație 24.05-
27.05.2018 

Campionatele 
Internaționale 
de Înot ale 
României 
 

București Juniori-
Tineret 

Loc VI 
Juniori 

8. Schiopu Vlad Box  21-
30.05.2018 

Campionatele 
Europene 
Școlare  

Albena, 
Bulgaria 

Cadet-
Juniori 

Loc IX 

9. Lazăr Mihai  Atletism 21-
22.06.2018   

Campionatul 
Balcanic 
Juniori 1 

Turcia Junori  Loc 2 

10. Radu, Maria Mădălina Atletism 2-
9.05..2018 

Gimnaziada 
2018, ediția a 
XVll-a   

Marrakech, 
Maroc  

Juniori  Loc 8 

11. Mera Raluca 
 

Natație 2-9.05.2018 Gimnaziada 
2018, ediția a 
XVll-a  

Marrakech, 
Maroc  

Juniori  Loc 15 
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Campioni Naționali  și câștigători ai Cupei României 2018 – medaliați cu aur: 
 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 
sportivului 
sau 
denumirea 
echipei 

Disciplina 
Data 
competi- 
ției 

Denumirea 
competiției Localitatea  

Categoria de 
vârstă / 
proba 

Loc 
ocupat 

1. Bucur Cezara  
 

Atletism 16–
17.06.2018 

Campionatul 
Național 
Juniori 2 

București  LOC 1 –
campioane 
naționale 

Ștafeta 
4x100
m 
49,72 

2. Gheata 
Andrada 

Atletism 16–
17.06.2018 

Campionatul 
Național 
Juniori 2 

București  LOC 1 –
campioane 
naționale 

Ștafeta 
4x100
m 
49,72 

3. Scurtu Sarah  Atletism 16–
17.06.2018 

Campionatul 
Național 
Juniori 2 

București  LOC 1 –
campioane 
naționale 

Ștafeta 
4x100
m 
49,72 

4. Pivniceru 
Petrina 

Atletism 16–
17.06.2018 

Campionatul 
Național 
Juniori 2 

București  LOC 1 –
campioane 
naționale 

Ștafeta 
4x100
m 
49,72 

5. Schiopu Vlad Box   13-
17.04.2018 

Cupa 
României  
Cadeți 
 

Brezoi - 
Vâlcea 

Loc 1 40 kg 

6. Schiopu Vlad Box 21-
27.10.2018 

Campionatul 
Național 
Cadeți  

Satu-Mare Loc 1 43 kg 

7. Gârleanu 
Daniel 

Box 21-
27.10.2018 

Campionatul 
Național 
Cadeți 

Satu-Mare Loc I 50 kg 

8. Marton 
Arnord-
Tineret 

Natație 21-
25.03.2018 

Campionatul 
Național de 
Seniori, 
Tineret, 
Juniori 

Bacău Loc 1 / tineret 200 m  
bras / 
2,26,40 

 
Campionate Naționale și Cupa României 2018 – loc II și III 

 
• ATLETISM 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 
sportivului sau 
denumirea echipei 

Data 
competiției Denumirea competiției Localitatea  

Categoria 
de vârstă / 
proba 

Loc 
ocupat 

1. Lazăr  Mihai 24-25.02.2018 Campionatul Național 
Juniori 1 - Etapa Finală 

București Juniori / 
400 m 

Loc 3 
 

2. Lazăr  Mihai 24-25.02.2018 Campionatul Național 
Juniori 1 - Etapa Finală 

București Juniori/  
4x400 m 

Loc 3 
 

3. CSȘ Hunedoara  
Scurtu Sarah  

03-04.03.2018 Campionatul Național 
Juniori 2 Etapa Finală  

București Juniori/ 
4x400 m 

Loc 3 

4. Gheata Andrada 03-04.03.2018 Campionatul Național București Juniori/ Loc 3  
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Sorina Juniori 2 Etapa Finală 4x400 m  
5. Rus Francesca 03-04.03.2018 Campionatul Național 

Juniori 2 Etapa Finală 
București Juniori/ 

4x400 m 
Loc 3 
 

6. Radu Maria 
Mădălina 

03-04.03.2018 Campionatul Național 
Juniori 2 Etapa Finală 

București Juniori/ 
4x400 m 

Loc 3 
  
 

7. Gheata, Andrada 
Sorina 

17- 18.03.2018 Campionatul Național 
 Juniori 3 Etapa Finală 
 

Bacău Juniori / 
60 m.g. 

Loc 2 

8. CSȘ Hunedoara  
Rus Francesca 
Loredana  

17- 18.03.2018 Campionatul Național 
 Juniori 3 Etapa Finală 

Bacău Juniori 3/ 
4x200 m 

Loc 2 
 

9. Gheata Andrada 17- 18.03.2018 Campionatul Național 
 Juniori 3 Etapa Finală 

Bacău Juniori 3/ 
4x200 m 

Loc 2 
 

10. Pivniceru Petrina 17- 18.03.2018 Campionatul Național 
 Juniori 3 Etapa Finală 

Bacău Juniori 3/ 
4x200 m 

Loc 2  
 

11. Radu Maria 17- 18.03.2018 Campionatul Național 
 Juniori 3 Etapa Finală 

Bacău Juniori 3/ 
4x200 M 

Loc 2  
 

12. Bolohan Anamaria 
 

25.03.2018 Campionatul Național 
de Marș -  J III 

Alba Iulia Juniori 3/ 
3 km marș 
echipe 

Loc 2 

13. Marton Iulia 25.03.2018 Campionatul Național 
de Marș -  J III 
 

Alba Iulia Juniori 3/ 
3 Km Mars 
Echipe 

Loc 2  

14. Stan Petronela 25.03.2018 Campionatul Național 
de Marș -  J III 
 

Alba Iulia Juniori 3/ 
3 Km Mars 
Echipe 

Loc 2 

15. Gafencu Emanuela 25.03.2018 Campionatul Național 
de Marș -  J III 
 

Alba Iulia Juniori 3/ 
3 Km Mars 
Echipe 

Loc 2 

16. Agrigoroaie 
Eduard 

30-31.03.2018 Campionatul Național 
Copii 1, 2, 3  
 

București Copii 1/ 
Greutate 

Loc 3 

17. Huțanu, Alexandru 
Mihai  

26-27.04.2018 Campionatul Național 
de Semimaraton 21 km 
 

Craiova Juniori I-
Tineret 

Loc 1 
Echipe 
J1 
Loc 2 
Echipe 
Tineret 

18. Agrigoroaie 
Eduard 

09-10.06.2018 Campionatul Național 
Copii 1, 2, 3  
 

București  Copii / 
Greutate 

Loc 3-
meda-
lie de 
bronz 

19 Tibichi Denisa 16-17.06.2018 Campionatul Național 
Juniori II 

București  Loc 2 –  
Medalie 
De Argint 

Ștafeta  
100 + 
200 + 
300 + 
400 m 
2:21.51 

20 Pivniceru Petrina 16-17.06.2018 Campionatul Național 
Juniori 2 

București  Loc 2- 
Medalie 
De Argint 

Ștafeta  
100+ 
200+ 
300+ 
400 m 
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2:21.51 
21 Gheata Andrada 

Sorina 
16-17.06.2018 Campionatul Național 

Juniori 2 
București  Loc 2- 

Medalie 
De Argint 

Ștafeta  
100+ 
200+ 
300+ 
400 m 
2:21.51 

22 Radu Maria 
Mădălina 

16-17.06.2018 Campionatul Național 
Juniori 2 

București  Loc 2 – 
Medalie 
De Argint 

Ștafeta  
100+ 
200+ 
300+ 
400 m 
2:21.51 

23 Lazar Mihai 30.06-
01.07.2018 

Campionatul Național 
de Juniori 1 – Etapa 
Finală 

Pitești Loc 2- 
Medalie 
De Argint 

200 m-
22.08 

24 Lazar Mihai 30.06-
01.07.2018 

Campionatul Național 
de Juniori 1 - Etapa 
Finală 

Pitești Loc 3 – 
Medalie 
De Bronz 
 

400 m-
48,60 
 

25 Bucur, Cezara  
 

30.06-
01.07.2018 

Campionatul Național 
de Juniori 1 - Etapa 
Finală  

Pitești Loc 3 – 
Medalie 
De Bronz 

F4 x 
100 m 
49.61 

26 Gheata, Andrada 30.06-
01.07.2018 

Campionatul Național 
de Juniori 1 - Etapa 
Finala 

Pitești Loc 3 – 
Medalie 
De Bronz 

F4 x 
100 m 
49.61 

27 Scurtu, Sarah  30.06-
01.07.2018 

Campionatul Național 
de Juniori 1 - Etapa 
Finală 

Pitești Loc 3 – 
Medalie 
De Bronz 

F4 x 
100 m 
49.61 

28 Pivniceru, Petrina  30.06-
01.07.2018 

Campionatul Național 
De Juniori 1 - Etapa 
Finală 

Pitești Loc 3 – 
Medalie 
De Bronz 

F4 x 
100 m 
49.61 

29 Bolohan Anamaria  21-22.07.2018 Campionatul Național - 
Juniori 3, Etapa Finală   

București Loc 2- 
Medalie 
Argint 

3.000 m 
marș - 
15:53.3
6 

30 Rus Francesca 
Loredana  

21-22.07.2018 Campionatul Național - 
Juniori 3, Etapa Finală 
   

București Loc 2- 
Medalie 
Argint 

Ștafetă 
4x400, 
300, 
200, 
100 m 
2:22.77 

31 Gheață Andrada 
Sorina  

21-22.07.2018 Campionatul Național - 
Juniori 3, Etapa Finală 
   

București Loc 2- 
Medalie 
Argint 

Ștafetă 
4x400, 
300, 
200, 
100 m 
2:22.77 

32 Pivniceru Petrina  21-22.07.2018 Campionatul Național - 
Juniori 3, Etapa Finala 
   

București Loc 2- 
Medalie 
Argint 

Ștafetă 
4x400, 
300, 
200, 
100 m 
2:22.77 
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33 Radu Maria  21-22.07.2018 Campionatul Național - 
Juniori 3, Etapa Finala 
   

București Loc 2- 
Medalie 
Argint 

Ștafetă 
4x400m
, 300, 
200, 
100 m 
2:22.77 

 
• BOX 2018 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 
sportivului sau 
denumirea 
echipei 

Data 
competiției Denumirea competiției Localitatea  

Categoria 
de vârstă / 
proba 

Loc 
ocupat 

1. Gârleanu Daniel 13-17.04.2018 Cupa României Cadeți 
 

Brezoi – 
Vâlcea 

46 kg Loc 3  

2. Dobondi Robert 21-27.10.2018 Campionatul Național 
Cadeți 

Satu-Mare 68 kg Loc 3 

 
• LUPTE 2018 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 
sportivului sau 
denumirea 
echipei 

Data 
competiției Denumirea competiției Localitatea  

Categori
a de 
vârstă / 
proba 

Loc 
ocupat 

1. Streulea Emanuela 23-25.03.2018 Campionatul Național J 
II 
 

Tg. Mureș Cadeți / 
53 kg 

Loc 3 

2. Buhaean Bogdan 14-17.06.2018 Campionatul Național 
Individual JI Finală 

Câmpulung 
Muscel 

Juniori / 
86 kg 

Loc 3 

3. Streulea Mădalina 01-04.11.2018 Campionatul Național 
Individual juniori III-IV  

Onești Jun IV /  
37 kg 

Loc 3 

4 Moldovan Lucian 01-04.11.2018 Campionatul Național 
Individual juniori III-IV  

Onești jun IV / 
85 kg 

Loc 3 

5. Borbeli Cristian 23-25.11.2018 Cupa României JII Tg. Jiu 45 kg Loc 2 
6. Streulea 

Emanuela/ 
Junioare 

14-16.12.2018 Cupa României juniori I 
 

Putna 55 kg Loc 2 

7. Simon Ramon/ 
Junior 

14-16.12.2018 Cupa României juniori I 
 

Putna 57 kg Loc 3 

 
• NATAȚIE  2018 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 
sportivului sau 
denumirea 
echipei 

Data  
competiției Denumirea competiției Localitatea  

Categoria 
de vârstă 
/ proba 

Loc 
ocupat 

1. Marton Arnord, 
Tineret 
 

21-25.03.2018 Campionatul Național 
de Seniori, Tineret, 
Juniori  

Bacău tineret / 
200 m 
bras / 
2,26,40 

Loc 3 – 
/ 200 m 
bras / 
2,26,40 

2. Mera Raluca 21-25.03.2018 Campionatul Național 
de Seniori, Tineret, 
Juniori  

Bacău tineret / 
100 m 
spate 

Loc 2 

4. Bădărău Raul 21-25.03.2018 Campionatul Național Bacău tineret / Loc 3 
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de Seniori, Tineret, 
Juniori  

400 m 
liber 

5. Iacob Victor 21-25.03.2018 Campionatul Național 
de Seniori, Tineret, 
Juniori  

Bacău tineret / 
200 m 
spate 

Loc 3 

6. Iacob Victor, 
Marton Arnold, 
Bădărău Raul, 
Păduraru Andrei 

21-25.03.2018 Campionatul Național 
de Seniori, Tineret, 
Juniori  

Bacău tineret / 
ștafeta 
4x200 m 
liber 

Loc 2 

7. Nagy Nandor 11.07-
15.07.2018 

Campionat Național 
Cadeți  

Târgoviște cadeți/ 
200 m 
spate 

Loc 3 

8. Mera Raluca 21-25.11.2018 Campionat Național 
Seniori, Tineret și 
Juniori, bazin 25m 
 

Miercurea-
Ciuc, 

tineret / 
100 m 
spate 

loc 2 

9. Mera Raluca 21-25.11.2018 Campionat Național 
Seniori, Tineret și 
Juniori, bazin 25 m 
 

Miercurea-
Ciuc, 

tineret – 
juniori / 
50 m 
spate 

loc 2 

10. Mera Raluca 21-25.11.2018 Campionat Național 
Seniori, Tineret și 
Juniori, bazin 25 m 
 

Miercurea-
Ciuc, 

fem. 
open./ 
50 m 
spate 

loc 3 

11. Hăulică Anca 21-25.11.2018 Campionat Național 
Seniori, Tineret și 
Juniori, bazin 25 m 
 

Miercurea-
Ciuc, 

juniori/ 
50 m 
spate 

loc 3 

12. Nagy Nandor 12-16.12.2018 
 
 

Campionat Național 
Poliatlon Cadeți 

Pitești Cadeți 
/200 m 
liber 

loc 3 

13. Mihaloianis 
Alexis 

12-16.12.2018 Campionat Național 
Poliatlon Cadeți 

Pitești  cadeți / 
100 m 
bras 

loc 3 

14. Nagy Nandor, 
Rădos Luca, 
Păunescu Cezar, 
Marin Răzvan / 
Băjan Anca 2006 
 

12-16.12.2018 Campionat Național 
Poliatlon Cadeți 

Pitești  cadeți 12 
ani / 
ștafeta 4 x 
50 m mixt 

loc 3 

 
CAMPIONATE  NAȚIONALE  ȘCOLARE  2018 – LOC I, II, III 
 

Nr. 
crt. 

Nume și 
prenume 

Anul 
Nașterii Categ. Disci- 

plina Competiția Loc 
Probă / 
timp / 

categorie 
1 Lazar, Mihai  1999 JI Atletism  Campionatele Naționale 

Școlare 
26-27.05.2018 

Loc 2 –
medalie 
argint 

400 m - 
49,45 

2 CSS 
Hunedoara 
Lazar Mihai 

1999 JI Atletism  Campionatele Naționale 
Școlare 
26-27.05.2018 

Loc 2 –
medalie 
argint 

ștafetă 
4x400 m - 
3,38,96 

3 Duca 
Sebastian 

1999 JI Atletism  Campionatele Naționale 
Școlare 

Loc 2 –
medalie 

ștafetă 
4x400 m - 
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26-27.05.2018 argint 3,38,96 
4 Bolboacă 

Sebastian 
2000 JI Atletism  Campionatele Naționale 

Școlare 
26-27.05.2018 

Loc 2 –
medalie 
argint 

ștafetă 
4x400 m - 
3,38,96 

5 Salomia Paul 2003 JI Atletism  Campionatele Naționale 
Școlare 
26-27.05.2018 

Loc 2 –
medalie 
argint 

ștafetă 
4x400 m - 
3,38,96 

8 CSȘ 
Hunedoara – 
Scurtu Sarah  
 

2002 JI Atletism  Campionatele Naționale 
Școlare 
26-27.05.2018 

Loc 3 –
medalie 
bronz 

ștafetă 
4x100 m - 
50,43 

9 Gheata 
Andrada 
Sorina 
 

2004 JI Atletism  Campionatele Naționale 
Școlare 
26-27.05.2018 

Loc 3 –
medalie 
bronz 

ștafetă 
4x100 m - 
50,43 

10 Pivniceru 
Petrina  

2004 JI Atletism  Campionatele Naționale 
Școlare 
26-27.05.2018 

Loc 3 –
medalie 
bronz 

ștafetă 
4x100 m - 
50,43 

11 Tibichi 
Denisa 

2002 JI Atletism  Campionatele Naționale 
Școlare 
26-27.05.2018 

Loc 3 –
medalie 
bronz 

ștafetă 
4x100 m - 
50,43 

12 CSȘ 
Hunedoara  – 
Scurtu Sarah  

2002 JI Atletism  Campionatele Naționale 
Școlare 
26-27.05.2018 

Loc 2 
argint  

ștafetă 
4x400 m - 
5,14,92 

13 Gheata, 
Andrada 
Sorina 

2004 JI Atletism  Campionatele Naționale 
Școlare 
26-27.05.2018 

Loc 2 
argint  

ștafetă 
4x400 m - 
5,14,92 

14 Pivniceru 
Petrina  

2004 JI Atletism  Campionatele Naționale 
Școlare 
26-27.05.2018 

Loc 2 
argint  

ștafetă 
4x400 m - 
5,14,92 

15 Tibichi 
Denisa 

2002 JI Atletism  Campionatele Naționale 
Școlare 
26-27.05.2018 

Loc 2 
argint  

ștafetă 
4x400 m - 
5,14,92 

16 Lăpușan 
Claudiu 

2002 JII Lupte 25-27.05.2018 
Campionatul  Național 
Școlar  Sf. Gheorghe 

Loc 3 48 kg 

17 Simon 
Ramon 

2001 JII Lupte 25-27.05.2018 
Campionatul  Național 
Școlar  Sf. Gheorghe 

Loc 3 55 kg 

18 Streulea 
Emanuela 

2001 JII Lupte 25-27.05.2018 
Campionatul  Național 
Școlar  Sf. Gheorghe 

Loc 1 53 kg 

19 Nagy Nandor 2006 
B 12 ani 

JII Natație Campionatul Național 
Școlar  – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 1 50 m liber 

20 Nagy Nandor 2006 
B 12 ani 

JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 1 50 m fluture 

21 Nagy Nandor 2006 
B 12 ani 

JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 3 100 m spate 

22 Nagy Nandor 2006 
B 12 ani 

JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 1 100 m liber 
băieți 12 ani 
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23 Nagy Nandor 2006 
B 12 ani 

JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 1 50 m spate 
băieți 12 ani 

24 Nagy Nandor 2006 
B 12 ani 

JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 3 100 m 
fluture băieți 
12 ani 

25 Boldor 
Alexandru 

2005 
B 13 ani 

JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 1 50 m liber 

26 Boldor 
Alexandru 

2005 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 1 50 m fluture 

27 Boldor 
Alexandru 

2005 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 2 100 m liber 
băieți 13 ani 

28 Boldor 
Alexandru 

2005 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 2 100 m 
fluture băieți 
13 ani 

29 Hrițcu Rareș 2005 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 2 100 m spate 
băieți 

30 Hrițcu Rareș 2005 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 2 50 m spate 
băieți 13 ani 

31 Mihaloianis 
Alexis 

2004 
 B 14 ani 

JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 1 100 m bras 
băieți 

32 Rădos Luca 2006 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 3 50 m bras 
băieți 12 ani 

33 Gyorfi Denis 2005 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 3 50 m spate 
băieți 13 ani 

34 Morar Delia 2005 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 3 100 m bras 

35 Haulica 
Anca 

2004 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

LOC 2 100 m spate 

36 Haulica 
Anca 

2004 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 1 50 m fluture 

37 Haulica 
Anca 

2004 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 2 50 m spate 
fete 14 ani 

38 Haulica 
Anca 

2004 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 2 100 m 
fluture fete 
14 ani 

39 Ștafeta 
B2006 SHD 

2006 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 2 4x50 m mixt 
băieți  

40 Ștafeta 
B2005 SHD 

2005 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 2 4x50 m mixt 
băieți 13 ani 
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41 Ștafeta 
B2006 SHD 

2006 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 1 4x50 m liber 
băieți 12 ani 

42 Ștafeta 
B2005 SHD 

2005 JII Natație Campionatul Național 
Școlar – cadeți –  
Reșița 4-6.05.2018 

Loc 2 4x50 m liber 
băieți 13 ani 

 
Astfel, în anul competițional 2018 sportivii și antrenorii de la CSȘ Hunedoara au obținut: 
 I. Competiții internaționale – 5 medalii: 

• 3 medalii de argint 
• 2 medalii de bronz 

 II. Campionatele Naționale și Cupa României – 48 medalii: 
• 9 medalii de aur 
• 17 medalii de argint 
• 22 medalii de bronz 

 III. Campionatele Naționale Școlare – 40 medalii:  
• 10 medalii de aur 
• 19 medalii de argint 
• 11 medalii de bronz 

 
Total = 93 medalii 
Sportivi în loturile naționale = 13 sportivi. 
 

4.8. Siguranța populației 
POLIȚIA LOCALĂ HUNEDOARA 
ANALIZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2018 
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 aprobându-
se 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: 

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

b) Birou Circulație;  
c) Birou Control Comercial, Disciplină în Construcții și 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, 53 de posturi de funcționari  publici de execuție 
(polițiști locali) și 4 posturi cu personal contractual. 
 
OBIECTIVE  
 
*   În domeniul ordinii și liniștii publice 
 a) menținerea ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite;  
 b) menținerea ordinii și liniștii publice în imediata apropiere a unităților de învățământ, a unităților 
sanitare, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Hunedoara, în zonele 
comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice stabilite;  
 c) participarea, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la 
activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, 
precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;  
 d)  identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a 
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reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedarea la încredințarea acestora Direcției de 
Asistență Socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;  
 e) constatarea de contravenții și aplicarea de  sancțiuni contravenționale, potrivit competențelor 
stabilite conform legislației în vigoare; 
 f) asigurarea protecției personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau 
serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;  
 g) participarea, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu 
ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale 
promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a 
altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;  
 j) executarea, în condițiile legii, a mandatelor de aducere emise de organele de urmărire penală și 
instanțele de judecată care arondează municipiul Hunedoara, pentru persoanele care locuiesc pe raza de 
competență;  
 k) participarea, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul 
integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;  
 l) cooperarea cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și / 
sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;  
 m) asigurarea de  măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;  
 n) acordarea, pe teritoriul municipiului Hunedoara, de sprijin imediat structurilor competente cu 
atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.  
 
• În domeniul Biroului Dispecerat, Baze de date și Monitorizare 
Principalii indicatori de activitate pe linie de dispecerat, bază de date și monitorizare. 
• Preluarea sesizărilor telefonice prin Dispecerat și transmiterea lor spre rezolvare către polițiștii locali 
aflați în teren sau comunicarea la organele abilitate a datelor cu privire la aspecte de încălcare a legii, altele 
decât cele stabilite în competența Poliției Locale; 
• supravegherea locurilor și zonelor stabilite, a obiectivelor mai importante, zone circulate  depuneri 
de dosare, ghișee sau altele de acest gen; 
• asigurarea controlului la acces, a ordinii și bunei desfășurări a activităților în cele două locații: 
Primăria I și Primăria II; 
• asigurarea ordinii și măsurilor care se impun pentru buna desfășurare a audiențelor programate; 
• asigurarea ordinii și bunei desfășurări a distribuirii de bilete, alte gratuități sau a altor activități de 
acest gen; 
• asigurarea ordinii și liniștii publice, prevenirea  și combaterea  încălcării normelor legale privind 
curățenia localității  și  a  comerțul stradal, precum  și  a  altor fapte stabilite drept contravenții prin hotărâri 
ale consiliului local; 
 
• În domeniul circulației pe drumurile publice:  
 a) asigurarea fluenței circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având 
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru 
îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;  
 b) verificarea integrității mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizarea neregulilor constatate privind 
funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordare de asistență în zonele 
unde se aplică marcaje rutiere;  
 c) participarea la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei 
și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;  
 d) participarea, împreună cu unitățile ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație 
ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni 
comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, 
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precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;  
 e) sprijinirea unităților Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor 
speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;  
 f) acordarea de  sprijin unităților Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și 
siguranței traficului;  
 g) asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, pazei locului acestor accidente și luarea de 
măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, 
transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitară;  
 h) constatarea de  contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind 
oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de 
ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;  
 i) constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa 
maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a 
conducătorilor acestor vehicule;  
 j) constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către 
pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;  
 k) constatarea de  contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 
referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe 
locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu 
handicap;  
 
• În domeniul protecției mediului:  
 a) respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor 
menajere și industriale;  
 b) sesizarea autorităților și instituțiilor publice competente despre cazurile de nerespectare a 
normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;  
 c) participarea la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;  
 d) identificarea bunurilor abandonate pe domeniul public sau pe spații aflate în administrarea 
autorităților administrației publice locale ori a altor instituții publice de interes local și aplicarea procedurile 
legale pentru ridicarea acestora;  
 e) verificarea igienizării surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;  
 f) verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 
îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;  
 g) verificarea existenței contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, 
potrivit legii;  
 h) verificarea ridicării deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu 
graficele stabilite;  
 i) verificarea și soluționarea, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice 
locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de 
apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;  
 j) constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 
realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.  
 
• În domeniul activității comerciale:  
 a) respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, 
respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;  
 b) verificarea legalității activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori 
economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și 
oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;  
 c) verificarea existenței la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, 
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a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a 
altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și 
locale;  
 d) verificarea respectării normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;  
 e) verificarea respectării normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de 
comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;  
 f) verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al 
operatorilor economici;  
 g) identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului 
sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale și aplicarea procedurilor legale 
de ridicare a acestora;  
 h) verificarea respectării regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte 
normative în competența autorităților administrației publice locale;  
 j) verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a 
produselor comercializate și a serviciilor și sesizarea autorităților competente în cazul în care identifică 
nereguli;  
 k) verificarea și soluționarea, în condițiile legii, a petițiilor primite în legătură cu actele și faptele de 
comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;  
 l) constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 
realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.  
 
 
• ACTIVITĂȚI  SPECIFICE  DESFĂȘURATE 
 
• Biroul Ordine Publică și Evidența Persoanelor   
 Misiunea specifică de ordine publică s-a  executat cu un număr mediu de 31 de polițiști locali: 
 Începând cu data de 01.05.2018, conform Protocolului de colaborare dintre Poliția Locală 
Hunedoara și Poliția municipiului Hunedoara, s-au organizat patrule mixte între agenții celor două 
instituții, în vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale și a infracționalității stradale pe raza 
municipiului Hunedoara. 
 În  perioada  analizată, pe timpul executării misiunii specifice de  ordine  publică 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 la efectuarea de acțiuni specifice = 759; 
• 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: 51; 
• 01.01 – 31.01.2018: măsuri de supraveghere a amenajărilor din Parcul Tineretului executate cu ocazia 
Sărbătorilor de iarnă; 
• 21.01.2018 – comemorarea atletei Maria Cioncan – depuneri de coroane;  
• 02.02.2018 – comemorare Michael Klein – 25 de ani – ceremonia de dezvelire a statuii lui Michael 
Klein; 
 – meci de fotbal demonstrativ în incinta complexului sportiv Constructorul între naționala României 
1990 – 2000 și Corvinul Hunedoara 1980 – 1990; 
• 08.03.2018 – „Raliul Frumuseții” - Str. Avram Iancu – Bd. Dacia – zona Gambrinus; 
• 17.03.2018 – Biserica Adventistă de ziua 7 – manifestări religioase – Parcul Tineretului 
• 24.03.2018 –  Curtea exterioară a Castelului Corvinilor – „Ora Pământului”; 
• 24.03.2018 – „Marșul pentru viață – o lume pentru viață” - Parcul Tineretului; 
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• 31.03.2018 – procesiunea Învierii Domnului (Biserica Catolică) – Str. Revoluției – Bd. Libertății – Bd. 
Republicii – Str. Aurel Vlaicu – Str. Revoluției 
• 01.04.2018– Parcul Tineretului – „Crucea de Flori”; 
• 09.04.2018 – manifestare religioasă a bisericilor evanghelice – „Marșul Învierii” – Str. Mihai Viteazul – 
Bd. Dacia – Bd. Corvin – Casa de Cultură; 
• 21.04.2018 – „Expoziție mașini de epocă” – curtea exterioară a Castelului Corvinilor; 
• 22.04.2018 – Parcul Tineretului – „Eveniment fitness”; 
• 28.04.2018 - „Ziua Internațională a Romilor” – str. Batiz; 
• 07.05.2018 - „Turul municipiului Deva” – DJ 687 – Peștișu Mare – Almașu Mic; 
• 12.05.2018 - „Trofeul Hunedoara 2018” – Centrul Vechi – Piața Libertății – str. Maior Stângă – Castelul 
Corvinilor; 
• 12.05.2018 – Competiția de karate „Cupa Huniazilor” – Colegiul „Traian Lalescu” – sala de sport; 
• 19.05.2018 – „Noaptea muzeelor” – Castelul Corvinilor; 
• 21.05.2018 – comemorare Constantin Bursan 
• 23.05.2018 – „Săptămâna Altfel” – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Rudolf Steiner”; 
• 01.06.2018 – Parcul Tineretului – „Ziua Internațională a Copilului”; 
• 03.06.2018 – „Maratonul virșlilor Hunedoara – Deva” –  str. Castelului – Piața Libertății – Bd. Libertății 
– str. G. Enescu – str. Ion Creangă – Bd. Dacia; 
• 05.06.2018 – Protest public organizat de ziua mediului – DJ 687 
• 08.06  – 10.06.2018 – Târgul meșteșugarilor romi – Curtea exterioară a Castelului Corvinilor; 
• 09.06  – 16.06.2018 și 25.06  – 29.06.2018  – protest împotriva Guvernului – Oprea Vasile 
• 16.06.2018 – Parcul Tineretului – Sport, exerciții fizice pe muzică; 
• 16.06  – 17.06.2018 – Expoziție de mașini modificate – Tuning auto Show – giratoriu hotel Rusca; 
• 18.06.2018 – Parcul Tineretului – spectacol de balet; 
• 25.06  – 29.06.2018 – Protest împotriva modificării legilor justiție – platou Casa de Cultură; 
• 14.07.2018,18.07.2018 și 19.07.2018 – Festivalul „Hunedoara Lirică”; 
• 17.07.2018 – Castelul Corvinilor – „West Bartending Challenge” 
• 19.07 – 22.07.2018 – Parada portului popular, SkirtBike; 
• 19.07.-22.07..2018 – „Zilele Municipiului Hunedoara”;  
• 09.08.2018 –comemorare Avram Iancu; 
• 13.08.2018 – Procesiunea Sfintei Cruci; 
• 29.09.2018 – Parcul Tineretului – miting pentru participarea la referendum;    
• 04.10.2018 – Parcul Tineretului – miting pentru participarea la referendum;   
• 01.011.2018 – Măsuri de ordine publică în zona cimitirelor; 
• 02.11.2018 – asigurare măsuri de ordine cu ocazia mitingului organizat de Sindicatul „Siderurgistul”; 
• 02.11.2018 – participarea împreună cu reprezentantul Asociațiilor de Proprietari și executorul 
judecătoresc la punerea în aplicare a hotărârii de evacuare (2 evacuări); 
• 03.11.2018 –  meci de fotbal liga a III stadionul Corvinul; 
• 06.11.2018 – verificare contracte de închiriere ale cetățenilor care locuiesc la blocul G2 de pe str. 
Mureșului; 
• 07.11 – 29.11.2018 – participarea împreună cu reprezentantul Asociațiilor de Proprietari și executorul 
judecătoresc la punerea în aplicare a hotărârilor de evacuare (6 evacuări); 
• 17.11.2018 -  meci de fotbal liga a III stadionul Corvinul; 
• 21.11.2018 – Măsuri de ordine publică cu ocazia desfășurării manifestărilor Tineretului Liberal-Castelul 
Corvinilor;  
• 25.11.2018 – Măsuri de ordine publică cu ocazia desfășurării manifestării „Centerun” –  alergare; 
–    30.11.2018 – meci de fotbal liga a III-a stadionul Corvinul; 
• 01.12.2018 – manifestări cultural-artistice și depuneri de coroane cu ocazia Zilei de 1 Decembrie și 
participarea la parada militară; 
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• 10.12 – 19.12.2018 – spectacol de colinde – Parcul Tineretului;  
• 22.12.2018 – depuneri de coroane în memoria eroilor căzuți în Revoluția din Decembrie 1989 – Parcul 
Tineretului; 
• 01.12 – 31.12.2018 - Măsuri de supraveghere a amenajărilor din parcul Tineretului, executate cu ocazia 
Sărbătorilor de iarnă. 
• 01.08 – 31.12.2018 – Măsuri de supraveghere a Bd. Corvin (amenajare pietonală). 
• aplanarea unor stări conflictuale = 78;  
• comunicări la organele abilitate a datelor cu privire la aspecte de încălcare a legii, altele decât  cele 
stabilite în competența Poliției Locale = 20; 
• infracțiuni constatate, făptuitori prinși și predați Poliției Române = 10; 
• soluționare sesizări ale cetățenilor = 1.714, din care  sesizări scrise 181 și 1.533 telefonice, 
preluate prin dispecerat; 
• cerșetori și vagabonzi depistați = 12; 
• avertismente verbale = 1.633; 
• persoane legitimate = 1.763. 

 
Pentru perioada analizată avem următoarea situație a sancțiunilor contravenționale aplicate: 

 

BIROU O.P.E.P. 
Natura contravenției / Act 

normativ sancț. 
Nr. amenzi Avertismente 

Valoare 
amendă 

HCL 254 / 2004 1 1 50 

HCL 261 / 2013 24 26 6.900 

HCL 3 / 2017 184 117 146.800 

HCL 495 / 2017 4 1 1.550 

L 12 / 1990 1 0 500 

L 145 / 2014 0 5 0 

L 349 / 2002 24 1 7.550 

L 54 / 2012 0 1 0 

L 61 / 1991 257 14 108.850 

OUG 97 / 2005 23 1 1.430 

TOTAL 518 167 273.630 

 685  

 
• CONCLUZII 
Apreciem că în această perioadă în urma acțiunilor întreprinse de personalul Biroului O.P.E.P. s-a diminuat 
numărul comercianților ambulanți care nu dețin documente corespunzătoare desfășurării unui comerț legal, 
s-a diminuat numărul actelor de depozitare ilegală a molozului și a deșeurilor menajere și industriale, 
îmbunătățindu-se astfel nivelul de curățenie a municipiului Hunedoara. Au fost legitimate un număr de 
1.763 de persoane care trezeau suspiciunea comiterii unei ilegalități sau persoane care au folosit un limbaj 
indecent în dialogul cu polițiștii locali aflați în misiune. 
 
 
• Biroul Control Comercial, Disciplină în Construcții și Mediu  
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Conform 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. nr. 236/2010, se 
înființează Direcția Poliția Locală în cadrul căreia funcționează Biroul Control Comercial, Disciplină în 
Construcții și Mediu. 
 

1.) Control comercial: 
Activitatea Biroului Control Comercial, Disciplină în Construcții și Mediu s-a desfășurat pe parcursul anului 
2018, 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 (Piața Obor 
și Piața 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; 
• 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.  

În parcursul anului 2018 au fost verificate un număr de 775 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 108 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. 
În vederea demarării proiectelor de modernizare a infrastructurii pe Bd. Corvin în porțiunea cuprinsă 
între Bd. Dacia și Str. G. Enescu au fost informați 61 de agenți economici pentru a-și desfășura 
activitatea comercială în condiții optime. 
 
Total sancțiuni – Birou comercial: 

Legea  12/1990  și O.G.. 99 / 2000:  
• 192 sancțiuni, din care: 

◦  173 avertismente verbale  
◦  13 avertismente  scrise 
◦  6 amenzi contravenționale. 

 
2.) Disciplina în construcții și afișajului stradal: 
În anul 2018, pe linie de disciplina în construcții și afișajului stradal au fost efectuate un număr de 228 
controale, constatându-se următoarele:  

• executarea de lucrări de termoizolație fără existența documentelor prevăzute de legislația în vigoare 
(autorizație de construire); 
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• existența de construcții nefinalizate și neintabulate – autorizații de construire expirate; 
• executarea de lucrări de construire / desființare fără existența documentelor prevăzute de legislația în 

vigoare (autorizație de construire/desființare); 
• lucrări de extindere pe verticală a unor construcții existente fără existența documentelor prevăzute de 

legislația în vigoare (autorizație de construire). 
În anul 2018, compartimentului disciplina în construcții și afișaj stradal i-au fost repartizate un număr de 29 
sesizări în urma cărora au fost întocmite 29 acte de constatare și 29 răspunsuri. 
Total sancțiuni:  
 Au fost aplicate un număr de 42 sancțiuni contravenționale, atât unor persoane fizice, cât și unor 
persoane juridice. De asemenea, au fost convocate la sediul Poliției Locale un număr de două asociații de 
proprietari care au fost avertizate verbal în legătură cu lucrările în curs de execuție (termoizolații), 
prelucrându-li-se totodată H.C.L. 254/2012, fiind îndrumați să urmeze etapele necesare intrării în legalitate 
(obținerea autorizațiilor de construire). 
3.) 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; 

• verificarea respectării normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice din municipiul 
Hunedoara;  

• verificarea și respectarea normelor privind păstrarea curățeniei albiilor râurilor și a cursurilor de ape 
ce traversează municipiul Hunedoara 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 776 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. 
 Pe parcursul anului 2018 au fost informate un număr de 197 de persoane, proprietari de imobile de 
pe raza municipiului Hunedoara cu privire la prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2017, referitor la 
scoaterea gunoaielor din imobile pe străzi, trotuare sau zone verzi, îndepărtarea gunoiului măturat de pe 
trotuare în rigole sau pe carosabil ori depozitarea acestuia în alte locuri decât cele special destinate acestui 
scop, obligația de curățire și măturare zilnică a trotuarelor, pergolelor și a șanțurilor din fața imobilelor și din 
jurul acestora, de curățire a gheții și zăpezii de pe trotuare în perioada sezonului rece, precum și obligația de 
a încheia contract cu operatorul serviciului de salubritate autorizat să presteze astfel de activități. 
 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 și toaletări  arbori. 
 Pe parcursul anului 2018 au fost informați proprietarii de garaje din zona Buituri privind obligația 
legală de a lua măsurile necesare pentru întreținerea clădirilor și împrejmuirilor acestora. 
 În vederea îndeplinirii atribuțiilor administrației publice locale prevăzute de art.3 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozie a fost demarată 
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procedura de verificare și identificare terenuri. 
 Pe parcursul anului 2018 s-au efectuat verificări ale stării de salubritate a cursurilor de apă din 
municipiul Hunedoara : râul Cerna, pârâul Zlaști și pârâul Petac, canalul Buituri. 
 În vederea respectării obligației de curățire a gheții și a zăpezii de pe trotuare au fost verificați agenți 
economici de pe raza municipiului Hunedoara, un număr de 31 de societăți comerciale au fost avertizate 
verbal și au fost aplicate două sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea avertismentelor aplicate de 
către agenții constatatori. 
 Au fost însoțiți pe teren reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean 
Hunedoara, Direcției de Sănătate Publică a județului Hunedoara, precum și ai Agenției pentru Protecția 
Mediului Hunedoara în vederea verificării respectării prevederilor legale de mediu pe raza administrativ 
teritorială a municipiului precum și a sesizărilor cetățenilor. 
 S-au întocmit răspunsuri la sesizări, note de audiență, note de constatare, acte de constatare privind 
verificările din teren, adrese. 
      
Total sancțiuni : 
O.U.G. 195/2005, L24/2007, H.C.L. 3/2017, L 101/2006 :    

• 183 avertismente din care: 
◦  164 avertismente verbale; 
◦  19 avertismente scrise; 
◦  19 amenzi contravenționale.  

 
Total societăți comerciale controlate: 776 
 
 
 

BIROU C.C.M.D.C 
 

Natura contravenției / Act 
normativ sancț. 

Nr. amenzi Avertismente Valoare amendă 

H.C.L. 3 / 2017 13 22 27.500 

L 101 / 2006 3 0 1.500 

L 12 / 1990 4 7 30.000 

L 211 / 2011 1 0 2.000 

L 24 / 2007 0 1 0 

L 50 / 1991 42 0 92.500 

O.G. 99/2000 3 5 2.000 

O.U.G. 195 / 2005 3 0 58.000 

TOTAL 69 35 213.500 

                       104 
 

  Biroul  Dispecerat, Baze de Date și Monitorizare 
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 liniștii 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 
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partea personalului (sau de altă natură). Măsurile specifice s-au executat cu un număr mediu de 10 de 
polițiști locali, astfel: 
 Primăria I – II: Dispecerat = 10 polițiști locali; 
 Apreciem că în această perioadă, când a existat un aflux mare de persoane cu diferite probleme de 
rezolvat în cadrul instituției noastre, urmare a acțiunilor întreprinse de personalul Biroului D.B.D.M., 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. etc.), fără perturbări ale activității din punctul de vedere al 
ordinii și liniștii publice, supravegherea persoanelor care solicită audiențe sau deplasarea la alte 
compartimente. 
 A fost anunțat serviciul „Ambulanța” de 17 ori (pentru diverse cazuri: bolnavi, bătrâni, căzuți, loviți) 
sau solicitări ale medicilor de gardă, privind persoane care au părăsit spitalul fără îngăduința acestora: 5. 
 A fost anunțat I.S.U. Hunedoara de 22 ori, Jandarmeria de 2 ori, situații sesizate de polițiști locali pe 
teren. Au fost legitimate la intrarea în sediul Primăriei un număr de 6.786 de 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 să se 
deplaseze. 
 Pe parcursul  anului 2018, activitatea Biroului D.B.D.M. s-a desfășurat având ca repere principale: 

• sesizări telefonice înregistrate prin dispecerat  =  1.533 
• sesizări preluate de la Dispeceratul Poliției Române (tel. 112) = 56; 
• sesizări primite de la școli (profesori de servici, responsabili cu ordinea în instituțiile de 

învățământ) = 5; 
• accesări Baza de Date a M.A.I. = 1.637; 
• au fost onorate toate cererile organelor abilitate (Poliția Română, Judecătorie, Parchet) cu privire 

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

• 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 distribuirii de bilete sau altele, gratuități sau a altor 

activități de acest gen = ori de câte ori se impune. 
 

• Biroul  Circulație  
Conform 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, se 
înființează Direcția Poliția Locală în cadrul căreia funcționează Biroul Circulație. Activitatea Biroului 
Circulație s-a desfășurat pe parcursul anului 2018 cu un număr 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 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, o patrulă pentru participarea la activități 
specifice, organizate în zona școlilor, parcări pe zona verde, parcări de domiciliu, indicatoare de circulație, 
în cazul unor evenimente neprevăzute (calamități naturale – inundarea unor sectoare de drum aflate în 
administrarea municipalității) sau la fluidizarea traficului în zonele unde se execută lucrări de reabilitarea 
drumurilor din municipiul Hunedoara sau marcarea acestora (amenajare sens giratoriu Dedeman, Bd. Dacia, 
Bd. M. Viteazul, strada Popa Șapcă, strada Bucegi, Bd. Traian, ieșirea din municipiul Hunedoara până la 
limita municipiului, amenajarea parcărilor de domiciliu etc.) avertizarea proprietarilor de mașini care 
parchează pe zona verde sau care își expun spre vânzare autovehiculele etc. 
 Participarea împreună cu Poliția Rutieră din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara la activități și 
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acțiuni specifice (sprijin în cazul producerii unor accidente) s-a desfășurat conform cererii sau planificării 
stabilite, fără incidente sau probleme deosebite.  
 

BIROU CIRCULAȚIE  

Natura contravenției / Act 
normativ sancț. 

Nr. amenzi Avertismente Valoare amendă 

H.C.L. 261 / 2013 19 29 4.400 

H.C.L. 3 / 2017 7 8 5.300 

L. 38 / 2003 2 0 2.610 

L. 448 / 2006 2 5 400 

L. 61 / 1991 5 0 1.750 

O.U.G. 195 / 2002 535 509 182.430 

TOTAL 570 551 196.890 

 1121  
 
• DIFICULTǍȚI, PROBLEME  ÎNTÂMPINATE  
 
Probleme constatate în cursul anului 2018: 
• existența unor sesizări telefonice, care la verificarea pe teren nu s-au confirmat; 
• existența unui aflux mai mare de persoane care doreau să achite impozitele, acestea fiind 
nemulțumite de ritmul de încasare și timpul pe care trebuiau să-l petreacă așteptând. Pe lângă persoanele 
care doreau să achite taxe și impozite s-au adăugat și persoanele cu diferite probleme de rezolvat în cadrul 
instituției noastre (gratuități la transportul în comun, depunerea de dosare de pensionare sau recalcularea 
pensiilor, depunerea dosarelor pentru Direcția de Asistență Socială) care în această perioadă au fost în număr 
mai mare.  
• afluxul mare de persoane (6.786 înregistrate pe parcursul anului) înscrise în audiență la Primar, 
Viceprimar, Secretar, a creat la anumite ore (începutul și spre terminarea audiențelor) o serie de nemulțumiri 
ale cetățenilor sau stări conflictuale (dorința de a intra mai repede sau înscrierea la sfârșitul programului de 
audiențe pentru a fi ascultați), situații care au fost lămurite prin explicarea modului de desfășurare a 
audiențelor și păstrarea unei ordini stricte cu privire la modul în care se  intră în audiență. 
• disfuncționalități ale camerelor de supraveghere sau camere de supraveghere scoase din funcțiune care 
au creat probleme în punerea la dispoziția organelor abilitate de înregistrări video pentru rezolvarea 
diverselor cazuri ivite.  

 
4.9 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 2018, aici s-au 
desfășurat o serie de activități cu caracter specific: 

 - stabilirea de către Consiliul Local prin Hotărârea nr. 485/2017 a prețurilor pentru locurile din 
cimitir și taxa de închiriere a Capelei începând cu 1 ianuarie 2018; 

- întreținerea interioară a cimitirului prin curățenie generală în ajunul sărbătorilor religioase precum 
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 78 
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locuri). 
- predarea  sumelor rezultate din vânzările de locuri de veci și taxele de închiriere a Capelei la 

casieria Primăriei Municipiului Hunedoara. 
 

În anul 2018 s-a depus la casierie suma de 71.554 lei, după cum urmează: 
◦  pentru taxa de închiriere a Capelei:  suma de 52.604 lei; 
◦  pentru răscumpărarea locurilor de înhumare pe termen de 7 ani: 5.900 lei; 
◦  pentru răscumpărarea locurilor de înhumare pe termen de 25 de ani: 1.050 lei. 
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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 2018 s-au achiziționat și s-au plantat 100 de arbori ornamentali pe zona 
pietonală de pe Bulevardul Corvin, precum și 100 de salcâmi în zona Pădurii Chizid.  
 Situația spațiilor verzi și a zonelor de agrement din municipiul Hunedoara, conform datelor furnizate 
de Primăria Municipiului pentru anul 2018, este următoarea: 

 

Nr. crt. 
Denumirea parcului / 

Zonei de agrement 
Caracteristici Aria (ha) 

1. Parcul Tineretului 

Situat între străzile: Bd. Dacia – Avram Iancu – Bd. 
Rusca 
Modernizat cu fonduri europene. 
Conține alei, zone verzi, rondouri de flori, filigorie, 
fântână arteziană, iluminat public, jardiniere, plantări 
de tei, mobilier urban, împrejmuire. 

2,3 

2. Parcul Corvin 

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

4 

3. Parcul Central 

Situat între străzile: Bd. Dacia – Republicii – 22 
Decembrie – Bd. Corvin 
Există: alei, fântână arteziană, mobilier urban, 
iluminat public, arbori, zone verzi 

1,5 

4. Parcul Poștei 

Situat între străzile: Bd. Dacia – Republicii – 22 
Decembrie – Bd. Corvin 
Există: alei, fântână arteziană, mobilier urban, 
iluminat public, arbori, zone verzi, unitate de 
alimentație publică 

0,51 

5. Parcul Libertății 
Situat în Piața 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 

 
TOTAL 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 
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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 poluante. 

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: 

• 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 a 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: 
 

Oraș Stația Tip stație Poluant Tip 
determinare 

Obs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deva A.P.M. Deva Urbană NH3 
manual 

STAS 
12574/87 

Pulberi 
sedimentabile 

manual 
" 

PM 10 manual 
Legea 

104/2011 
Stația I.R.E.  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 
" 
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Hune-
doara 

Huned
oara 
 

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 
" 

Simeri
a 

Simeria - stadion Urbană Pulberi în 
suspensie 

manual 
" 

NH3 manual " 
Petroș
ani 

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 

" 

Chișcă
daga 
 
 

Nr. 65 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual 
" 

Nr. 15 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual 
" 

Nr. 7 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual 
" 
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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 48,6 39,8 75,7 3,6 

2 HD Piața Obor 65 61,3 49,4 76,6  

3 HD Parcare OE2 90 83,5 58,1 88  

 
 

Luna februarie 
 
 

Nr. 
crt. 

Zona măsurători Val. adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 

dB 

Val. 
maximă dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 51,7 41,6 75,8 6,7 

2 HD Piața Obor 65 62,5 46,1 73,3  

3 HD Parcare OE2 90 68,7 55,4 87,4  

 
Luna martie 

 

Nr. 
crt. 

Zona măsurători Val. adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 

dB 

Val. 
maximă dB 

Depășire 
dB 

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

2 HD Piața Obor 65 62,1 47,4 73,4  

3 HD Parcare OE2 90 69,8 55,3 87,6  

 
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 49,4 77,8 5,2 

2 HD Piața Obor 65 62,4 49,2 76,1  
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3 HD Parcare OE2 90 82,2 57,2 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 50,1 42,2 70,3 5,1 

2 HD Piața Obor 65 56,2 44,2 78,5  

3 HD Parcare OE2 90 68,6 45,1 79,1  

 
 
 

Luna iunie 
 

Nr. 
crt. 

Zona măsurători Val. adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 

dB 

Val. 
maximă dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 51,1 40,4 76,3 6,1 

2 HD Piața Obor 65 63,1 49,5 76,6  

3 HD Parcare OE2 90 83,6 57,3 91,5  

 
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 49,5 76,2  

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

 
Luna august 

 

Nr. 
crt. 

Zona măsurători Val. adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 

dB 

Val. 
maximă dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 53,00 41,6 76,3 8,00 

2 HD Piața Obor 65 63,4 47,3 73,4  

3 HD Parcare OE2 90 69,3 54,2 86,4  
 

Luna septembrie 
 

Nr. Zona măsurători Val. adm. Media Val. Val. Depășire 
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crt. dB dB minimă 
dB 

maximă dB dB 

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

2 HD Piața Obor 65 63,2 49,4 76,2  

3 HD Parcare OE2 90 82,3 54„2 86,5  

 
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 42,7 77,3 6,1 

2 HD Piața Obor 65 61,2 49,2 76,4  

3 HD Parcare OE2 90 81,2 56,1 91,1  

 
Luna noiembrie 

 

Nr. 
crt. 

Zona măsurători Val. adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 

dB 

Val. 
maximă dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 51,2 42,6 76,2 6,2 

2 HD Piața Obor 65 61,6 45,2 74,2  

3 HD Parcare OE2 90 68,7 55,7 87,2  

 
Luna decembrie 

 
Nr. 
crt. 

Zona măsurători Val. adm. 
dB 

Media 
dB 

Val. 
minimă 

dB 

Val. 
maximă dB 

Depășire 
dB 

1 HD Parc Central 45 52,2 41,7 75,2 7,2 

2 HD Piața Obor 65 63,4 47,6 73,1  

3 HD Parcare OE2 90 71,2 55,5 87,4  

 
 5.3 Gestiunea deșeurilor 

Societatea SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L. este succesorul Serviciului Public de Salubrizare 
din municipiul Hunedoara și continuă derularea tuturor contractelor și litigiilor acestora, având calitatea de 
creditor sau debitor, după caz, precum și calitatea procesuală activă sau pasivă, după caz. 

Asociat unic este MUNICIPIUL HUNEDOARA, cu sediul în Municipiul Hunedoara, Bd. 
Libertății, nr. 17, Jud. Hunedoara, reprezentat de Bobouțanu Dan, având funcția de Primar și autoritate 
executivă. 

Începând cu data de 28.02.2018 au fost încheiate următoarele Contracte de prestări servicii de 
salubrizare: 

1. Contract încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Hunedoara de delegare a gestiunii serviciului 
public de salubrizare a Municipiului PRIN DELEGARE DIRECTĂ către societatea Salubprest 
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Hunedoara S.R.L., Nr. 15573/676 din 28.02.2018, conform H.C.L. nr. 41/2018. Obiectul contractului 
este exploatarea și prestarea unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare: 

a) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și / sau exterioară a acestora; 

b) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 
c) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau îngheț; 
d) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile 

de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare. 
2. Contract de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al 

Municipiului Hunedoara prin GESTIUNE DELEGATĂ către Societatea Salubprest Hunedoara 
S.R.L. nr. 15575/677 din 28.02.2018, conform H.C.L. nr. 42/2018. Obiectul contractului este 
exploatarea și prestarea unor activități din cadrul serviciului public de administrare a domeniului 
public și privat: 

 a)exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor; 
b)amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, 

a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii; 
c)instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în 

vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia. 
3. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara nr. 

69/36470 din 25.05.2015: 
a)colectare separate și transportul separat al deșeurilor municipal și al deșeurilor similar provenind 

din activități comerciale din industrie și instituții, inclusive fracții colectate separate, fără a aduce atingere 
fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; 

b)colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și 
reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; 
c)organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor; 
d)organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipal și a deșeurilor similare;  

 
Situația activității de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor, pe raza municipiului 

Hunedoara, de S.C. SALUBPREST  Hunedoara S.R.L. din anul 2018 este prezentată în tabelul de mai jos: 
 
Nr. 
crt. 

Luna calendaristică Cantitatea 
colectată 

(tone) 

Cantitatea transportată la: (tone) 

CMID-TMB 
Bârcea Mare 

CMID-Depozit* 
Bârcea Mare +refuz de ciur 

1 ianuarie 969,90 910,66 59,24*+404,11=463,35 
2 februarie 843,82 843,82 378,9 
3 martie 1.041,08 1.041,08 468,83 
4 aprilie 1.166.46 1.166.46 516.24 
5 mai 1.178.30 1.178.30 529,06 
6 iunie 1.206.96 1.206.96 545.2 
7 iulie 1.402.48 1.402.48 621,78 
8 august 1.422,88 1.422,88 639,61 
9 septembrie 1.215,24 1.215,24 561,99 

10 octombrie 1.211,12 1.211,12 543,37 
11 noiembrie 1.095 1095 489,97 
12 decembrie 939,96 939,96 425,97 

TOTAL 13.693,20 13.633,96 59,24+refuz de ciur 6.125,03 

 
Obs: Cantitatea de  deșeuri municipale colectată în anul 2018 provine de la: 
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• UAT Primăria Hunedoara: 13.693,20 tone 
• UAT Primăria Comunei Ghelari: 5,54 tone 
• UAT Primăria Comunei Cerbăl: 5,20 tone 

 
 

Contractele de preluare a deșeurilor sunt realizate și operate de către fiecare societate comercială 
(operator) în parte. Numărul de persoane deservite la sfârșitul anului 2018 de S.C. Salubprest Hunedoara 
S.R.L. precum și nr. de contracte încheiate este după cum urmează: 
 

Categorie deservită Nr. de contracte / Populație deservită 
Asociații de proprietari 130/23.805 
Persoane de la casele particulare 3.200/6.438 
Agenți economici 1.054 
Instituții publice 37 
Persoane blocuri / contracte individuale 3.427 /6.634 
Contracte  individuale blocuri sociale Primărie 805 

                                                                                                                                                                                                                                               
Tarifele practicate de S.C. SALUBPREST  Hunedoara S.R.L  în anul 2018: 

 
Categorie Tarif 

Persoane fizice Colectat, transportat și depozitat 
deșeuri menajere 5,52 lei / persoană / lună (fără TVA) 

Persoane juridice Colectat, transportat și depozitat 
deșeuri menajere 67,05 lei / m3 / lună (fără TVA) 

 
Colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile de la populație în municipiul Hunedoara 
 
SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L, a efectuat colectarea selectivă a deșeurilor pe raza municipiului 
Hunedoara unde a colectat și valorificat următoarele cantități: 
 

Deșeu reciclabil / Cod clasificare deșeu Cantități (tone) 
Plastic (PET-uri) / 15.01.02 48.078 

Plastic (Folie) / 15.01.02 0.52 
Plastic (PP+HDPE) / 15.01.02 3.904 

Hârtie+Carton / 15.01.01 87.702 
Metal / 15.01.04 (doze aluminiu) 0.3595 

Sticlă / 15.01.07 67.641 
Biodegradabile / 20.02.01 23.52 

 
 Menționăm că începând cu data de 28.12.2018 societatea SALUBPREST nu mai colectează 
gunoiul menajer, acesta fiind colectat de noul operator desemnat în urma adjudecării licitației.  

 
 În vederea colectării selective a gunoiului menajer în mod cât mai eficient din municipiu, Primăria 
Hunedoara a achiziționat și montat, în anul 2017, în diverse locații din municipiul Hunedoara, un număr de 
20 de platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în valoare de 1.043.913,46 lei. 
 Pe lângă aceste platforme subterane, în anul 2018, s-au achiziționat și 11 platforme supraterane 
modulare pentru colectarea selectivă a deșeurilor, în valoare totală de 158.389,00 lei. 
 Față de platformele subterane, platformele supraterane, sunt mai practice, nu necesită obținerea de 
avize și acorduri specifice, nu este necesar a se obține Autorizație de Construire, se pot amplasa în orice 
zonă ce permite acest lucru, nu necesită mecanisme pneumatice sau hidraulice, nu este necesară racordarea 
la energia electrică. 
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 Anul 2018 a venit cu noi provocări pentru administrația hunedoreană. Multă muncă, dar și rezultate 
pe măsură. Multe investiții finalizate și proiecte zeci de milioane de euro în curs de implementare. Ne 
dorim să dezvoltăm Hunedoara, din punct de vedere economic, și cultural, dar mai ales turistic. Ne dorim 
un oraș modern, dar mai ales curat. Și toate aceste proiecte sunt menite să transforme Hunedoara într-un 
oraș cu care să ne putem mândri. 

Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în acest an, pentru că toate acestea nu ar fi fost posibile 
fără sprijinul dumneavoastră! Vă mulțumesc că ne-ați semnalat diferite probleme și aștept din partea 
dumneavoastră aceeași implicare de până acum. 
 
 
 
 
 
 
 

Primar, 
Dan Bobouțanu 

 
 
 
 
 
 
 

   
     Întocmit, 
             Elena Iancău 


