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Introducere 
 
 

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

Alături de dezbaterile publice organizate, lucrarea de față este unul din instrumentele prin 
care Primăria Municipiului Hunedoara pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea 
instituției și despre nivelul la care se afla municipiul din punct de vedere al stării economice, sociale 
și de mediu pe anul 2015. 
 

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 aşezărilor umane din a doua etapa a Epocii Fierului, purtând amprenta 
civilizaţiei geto-dacice și apoi a civilizaţiei daco-romane, ca şi a unirii in primul mileniu a 
organizărilor prestatale de la Strei, Dobra si Hunedoara. În secolul al XIII-lea, Hunedoara devine 
autoguvernantă, iar în următoarele secole au fost scrise importante pagini de istorie: bătălia 
împotriva otomanilor condusă de Iancu de Hunedoara, răscoala iobagilor condusă de Horia, Cloşca 
și Crişan, participarea la evenimentele revoluţiei din 1848-1849 sub conducerea lui Avram Iancu, 
participarea masiva la crearea Statului Național Român şi participarea la cele doua războaie 
mondiale. 

Perioada paleolitică este reprezentată de descoperiri recente în punctele Grădina Castelului, 
Creasta din faţa turnului Neboisa, Buituri, Valea Seacă, iar în apropiere la Nandru-Peştera Curată şi 
Peştera Spurcată. Materialele descoperite completează tabloul arheologic al acestei perioade, în 
contextul cunoaşterii mai multor tipuri de habitat (în aer liber şi/sau în peşteră). 

Perioadele neolitică şi eneolitică au fost atent studiate, graţie cercetărilor din Hunedoara - 
Grădina Castelului, Cimitirul Reformat, Zlaşti - Gruniul lui Moş, Nandru - La Dos, Cerişor - 
Peştera Cauce şi Peştera nr. 1 (Peştera Mare). Aceste perioade se remarcă print-o bogăţie deosebită 
în planul culturii materiale, suport pentru aprofundarea unor relaţii de natură cronologică, în 
condiţiile plasării zonei Hunedoarei la interferenţa unor mari arii culturale. 
Odată cu debutul procesului de indo-europenizare, comunităţile epocii bronzului din zona 
Hunedoarei ocupă areale extinse, dezvoltând aşezări deschise, nefortificate, pe terase de râuri sau 
afluenţi ai acestora, sau locuind temporar în peşteri sau abri-uri (Grădina Castelului, Cimitirul 
Reformat, Cerişor-Peştera Cauce şi Peştera nr. 1 sau Peştera Mare). Metalurgia bronzului cunoaşte o 
dezvoltare fără precedent către finalul epocii bronzului, culminând cu prima etapă a următoarei 
etape istorice, perioada hallstattiană. 

Epoca dacică cunoaşte contexte arheologice deosebit de relevante pentru perioada cuprinsă 
între secolele II î. Chr.-I p. Chr., rezultate în urma cercetărilor sistematice din Hunedoara - punctele 
Grădina Castelului, Platou, Cimitirul Reformat. La acestea se adaugă descoperirea întâmplătoare a 
unor tezaure monetare, precum şi a celui mai mare tezaur de podoabe şi monede cunoscut în Dacia 
preromană la Cerbăl. 

Perioada romană este bogat reprezentată datorită rezervelor de minereu de fier, exploatate la 
Ghelari şi Teliuc, precum şi a depozitelor de marmură de la Alun. Aceste descoperiri sunt 
completate de existenţa unor aşezări civile, necropole, posturi de pază (Hunedoara-punctele Triaj, 
Dealul Sânpetru, Cimitirul Reformat). Reprezentative sunt urmele unor edificii de tip „Villa 
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rustica”, care demonstrează o viaţă şi o activitate bogată în această perioadă a ocupaţiei romane. 
De începutul Evului Mediu se leagă existenţa unei fortificaţii de pământ, în imediata 

apropiere a castelului, pe Dealul Sânpetru. Această cetate, de formă ovală, plasată la confluenţa 
râului Cerna cu pârâul Zlaşti închide accesul către zonele bogate în fier ale Munţilor Poiana Ruscă, 
fiind probabil construită în legătură cu centrul de comitat Hunedoara. 

Prima atestare documentară datează din anul 1265 într-un document care aminteşte un 
Arhidiaconus de Hungnod, fapt care presupune existența unei aşezări definitive, cel mai probabil o 
mică cetate cnezială românească, construită din piatra existentă din abundenţă în această zonă. 
În data de 18 octombrie 1409,  regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, dăruieşte domeniul 
Hunedoarei lui Voicu și verilor acestuia, Mogos și Radu, drept recunoaștere a meritelor militare. 
Construcţiile de anvergură, castelul, apar ceva mai târziu, până în anul 1441, pe vremea lui Ioan 
(Iancu) de Hunedoara, care a amenajat cetatea pentru locuit, a construit sala cavalerilor și sala dietei 
în stil neogotic, înfrumuseţat de logiile exterioare ale acestei săli şi, de asemenea, aripa și turnul “ne 
boisa” (nu te teme), un eventual loc de refugiu în caz de primejdie. Cetatea a fost utilizată drept 
centru judiciar administrativ şi militar regional, funcţie pe care o va păstra până la sfârșitul secolului 
al XIX-lea când este pus în funcțiune primul furnal iar localitatea devine, până de curând, un 
puternic centru siderurgic. 

În 11 august 1456, după moartea lui Iancu de Hunedoara, lângă Belgrad, în Ungaria au loc 
lupte interne pentru tron în care sunt implicaţi şi succesorii lui Iancu din Hunedoara, lupte care dau 
câştig de cauză fiului lui Iancu, Matei Corvin, care devine rege al Ungariei. Acesta din urmă, 
împreună cu mama sa, Elisabeta, vor continua lucrările de modernizare, remarcându-se în aripa 
Matei, o frescă murală ce sugerează originea românească a lui Iancu. Secolul XVII marchează noi 
lucrări la castel legate în mare parte de numele principelui Gabriel Bethlen, construindu-se în 1622 
aripa Bethlen, după cum apare într-o inscripţie descoperită pe ancadramentul unei ferestre. 
În timpul Corvineştilor, Hunedoara devine târg (opidum) al fierului, metal pe care localnicii îl 
valorifică pentru alte produse, căpătând astfel valoare de monedă. Din acest punct de vedere, 
Hunedoara va păstra şi va menţine un avantaj economic şi în secolele următoare. Oraşul va ajunge 
în secolul XVII la o stare prosperă, locuitorii fiind scutiţi de dări faţă de stat, privilegiu de care au 
beneficiat încă din vremea regelui Matei Corvin şi care se păstrează şi în secolele următoare. Ca 
urmare crește numărul locuitorilor care variază între 784 în 1512 şi 896 în secolul al XVII. 

În anul 1514 izbucneşte răscoala ţărănească, condusă de Gheorghe Doja, prilej cu care mulţi 
dintre ţăranii participanţi au fost închişi în cetate drept pedeapsă. Cu sprijinul nobilimii, Ioan 
Zapolya va înăbuşi răscoala. 
Sfârşitul secolului XVIII, precum şi secolele XIX si XX, ridică noi probleme legate de conştiinţa de 
neam, de spiritualitatea românească, un rol important avându-l numeroasele biserici şi mănăstiri 
ortodoxe, precum cele de la Cerna, Plosca, Prislop, Cinciş, Nădăştie, Mânerău, Zlaşti, în care mulţi 
cnezi români au îndeplinit funcţiile de preoţi şi dieci. 

După Al Doilea Război Mondial, industria hunedoreană a cunoscut o dezvoltare fără 
precedent, astfel că în preajma revoluţiei din 1989 se produceau peste 3 mil. tone de oţel, peste 2 
mil. tone cocs metalurgic, încălţăminte, tricotaje etc. Această dezvoltare a atras forţă de munca, 
populaţia oraşului ajungând la aproximativ 89.000 locuitori. Ca urmare, s-a dezvoltat spaţiul de 
locuit şi s-au construit noi aşezăminte de învăţământ, sănătate sau cultură. 

Primul primar al Hunedoarei de după Revoluţia din 1989 a fost dl.ing. Marcu Ioan, urmat 
apoi în 1990 de dl.ing. Doda Viorel. În urma alegerilor din 1992 a devenit primar dl.ec. Remus 
Mariş, care a fost reales până în anul 2004, după care au urmat, în 2004 dl.ing. Schiau Nicolae, din 
anul 2008 şi până în 2012 dl. Ovidiu Hada şi în anul 2012 a fost ales dl. Arion Viorel ca primar al 
municipiului Hunedoara. 
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1.2 Cadrul geografic 
Municipiul Hunedoara este situat la poalele Munţilor Poiana Ruscă, în zona confluenţei 

râului Cerna cu pârâul Zlaşti, la o altitudine medie de 255 m faţă de nivelul mării. Hunedoara este 
cel mai mare oraş din judeţul Hunedoara, situat în partea centrală a acestuia şi se întinde pe o 
suprafaţă de 9.743 ha, respectiv 97 Km, ocupând circa 2% din suprafaţa judeţului cu acelaşi nume. 

 
Poziţia geografică a municipiului Hunedoara şi a localităţilor aparţinătoare. 
Coordonatele geografice ale municipiului sunt 45046’11’ latitudine nordică şi 22055’13’ 

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

În teritoriul său administrativ sunt cuprinse localităţile Hunedoara, Răcăştia, satele Groș, 
Boş, Zlaşti, Buituri şi Hăşdat. 
 

1.3 Relieful 
Relieful în oraşul 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 Munţilor 
Poiana Ruscă, ce ţine de unitatea geo-morfologică numită depresiunea Petroşani-Haţeg-Strei, care a 
funcţionat ca golf al depresiunii Transilvaniei. Masivul Poiana Ruscă este constituit, în cea mai 
mare parte, din şisturi cristaline, calcare dolomitice şi roci magmatice (în nord-est şi nord). Acesta 
face parte din subunităţile cristalino-mezozoice, mai exact din Masivul Meridional, grupa 
cristalinului Lotrului, alături de Munţii Făgăraş, Lotru, Semenic, Cindrel. Văile care fragmentează 
masivul sunt, în general, adânci şi strâmte, atât din cauza calcarelor jurasice pe care le străbat în 
partea de est, cât şi din cauza ridicării acestor munţi pe verticală. Văile au fost locuite, în 
consecinţă, foarte puţin, aşezările fiind dispuse mai cu seamă pe culmile însorite şi domoale, sub 
forma unor cătune adunate, cum este cazul localităţilor Vadu Dobrii, Ghelari, Lunca Cernii, Poiana 
Răchiţelii, etc. Activitatea intensă din agricultură şi din industrie a făcut ca zona să fie despădurită. 
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În acelaşi timp, aşezările de la Hunedoara, Ghelari şi Teliuc, s-au dezvoltat în ritmul pe care-l 
cunoaştem datorită existenţei zăcămintelor de fier din Munţii Poiana Ruscă. 

 
1.4 Solul și subsolul 
Municipiul Hunedoara, situat în bazinul depresionar al Cernei, deci într-o zonă de contact cu 

diferite formaţiuni geologice cu un relief felurit și cu un microclimat caracteristic, prezintă o mare 
varietate de soluri. 

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

Resursele naturale constau în zăcăminte de piatră, minereuri feroase şi neferoase, lemn, talc 
și potenţial în creşterea animalelor. 
 

1.5 Clima 
Clima Municipiului Hunedoara se încadrează, în general, în clima părţii din Bazinul 

Mureşului, cuprinsă în triunghiul „Oraştie-Deva-Hunedoara” şi aparţine climei de tip continental-
temperată, caracteristică judeţului, deşi unele particularități, o deosebesc de restul  judeţului, 
permiţându-ne să vorbim despre un micro-climat al Hunedoarei, cu nuanţe banatice. 

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

Temperatura cea mai mică a fost înregistrată în ziua de 17 Ianuarie 1972, de – 15 grade 
Celsius, iar temperatura cea mai mare în ziua de 8 August 1971 şi anume de 35 grade Celsius. 

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

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

1.6. Hidrografia  
Reţeaua hidrografică a oraşului Hunedoara este reprezentată de râul Cerna şi afluenţii săi, 

având un bazin de recepţie de 748 km2. 
Izvoarele Cernei se află în Munţii Poiana Ruscă, cele doua ramuri ale sale, care se unesc în 

satul Hăşdău, alimentându-se dintr-o zonă cuprinsă între satele Vadu Dobrii şi Negoiu. Valea 
Cernei, de la izvoare până la lacul de acumulare Cinciş-Cerna, este strâmtă și adâncă din cauza 
munţilor ce se apropie tot mai mult, formând chei și defileuri. La ieşirea din acest lac îşi uneşte 
apele cu ale pârului Runc şi îşi continuă traseul prin satele Teliucu Superior și Teliucu Inferior până 
la Hunedoara. Între Teliucu Superior și Hunedoara albia străbate un defileu stâncos şi la intrare în 
Hunedoara se uneşte cu pârâul Hăşdat, iar din stânga primeşte apele cu debit constant ale pârului 
Zlaşti. De la confluenţa cu pârâul Zlaşti, aflată în zona Castelului Corvinilor, albia Cernei se 
lărgeşte formând o frumoasă vale cu cât se apropie de Mureş. Din Hunedoara îşi continuă drumul 
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prin satele Peştişu Mare, străbate apoi satele Bârcea Mică și Bârcea Mare, trece pe lângă satul 
Cristur, printre Sântandrei şi Sântuhalm, după care se varsă la est de Deva în Mureş. 
Râul Cerna prezintă pentru Hunedoara o importantă sursă de apă, fiind principala sursă de apă 
industrială pentru Combinatul Siderurgic. În acest sens amintim primul baraj construit in anul 1934 
la intrarea Cernei in 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 Cinciş-
Cerna pe cursul mijlociu al râului Cerna, la circa 300 de metri amonte de confluenţa cu pârâul Runc 
și la o distanţă de circa 7 km de Hunedoara. Lacul ocupa o suprafaţă de 260 ha, fiind cel mai mare 
dintre lacurile judeţului, având un bazin de recepţie de 466,7 km pătraţi şi o capacitate de 27 
milioane m3. 

Dintre afluenţii mai importanţi ai râului Cerna menţionăm pârâul Runc, care îşi adună 
izvoarele din vârfurile situate la nord-est de satul Vadul Dobrii şi pârâul Zlaşti, cu originile din 
aceeaşi zonă bogată în izvoare ale munţilor Poiana Ruscă. 
 

1.7 Vegetaţia și fauna 
Dată fiind aşezarea sa geografică şi condiţiile climatice menţionate, oraşul Hunedoara și 

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

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

În pajişti şi fâneţe se întâlnesc plante ierboase, comune pentru pajiştile din întreaga ţară şi 
anume gramineele furaje, diferite specii de trifoi şi plante efemere viu colorate, mai ales primăvara. 
În timpul toamnelor lungi şi frumoase apar brânduşele de toamnă(Colchicum autumnale). 

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

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

Zona forestieră de câmpie este slab prezentată. Stejarul (Quercus pedunculatus) este foarte 
rar, pe alocuri amestecat cu carpen (Carpinus  betulus). Dintre arbuşti, în această zonă, întâlnim 
sângerul (Capinus sanguinea) şi socul (Samlucus migra). În schimb, pădurile de cedru sunt bine 
reprezentate prin pâlcuri izolate, dar foarte dese, pe Valea Zlaştiului, ocupând versanţii înalţi cu 
soluri compacte şi superficiale, cu stâncărie la suprafaţă. Stratul ierbos este constituit din graminee, 
iar cel al cedrului s-a format din defrişări, pe care s-au construit terenuri agricole, cum ar fi în 
Lunca Boşului şi în Lunca Zlaştilor, sau păşuni şi fâneţe, în alcătuirea cărora intră diferite păşuni 
specifice. 

Aşezarea geografică a teritoriului, varietatea reliefului, clima și vegetaţia se resfrâng 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 
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Hunedoara şi în zonele învecinate. 
Din punct de vedere al faunei, dealul Buituriului prezintă o importanţă deosebită. Aici, pe o 

întindere de câteva sute de metri pătraţi, 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 colecţie de faună străveche. Cuibul fosilifer Buituri reprezintă un 
tezaur paleontologic de o inestimabilă valoare ştiinţifică, recent această zonă fiind declarată 
monument al naturii. 

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

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

1.8 Repere urbanistice zonale 
În teritoriul administrativ al municipiului sunt cuprinse localitatea Răcăştia şi satele 

aparținătoare Boş, Groş, Hăşdat şi Peştişu Mare. 
Localitatea componentă Răcăştia are o suprafaţă totala de 42,60 ha, este situată în partea de 

nord-vest a oraşului, la 3 km distanţă de acesta, legătura fiind făcută de drumul comunal 16. 
Satul aparţinător Boş are o suprafaţă totală de 68,95 ha şi este situat în partea sud-vestică a 

municipiului, pe drumul comunal 115, la o distanţă de 15 km faţă de oraş. 
Satul aparţinător Groş are o suprafaţă totală de 42,05 ha şi este situat în partea vestică a 

municipiului, pe drumul comunal 115, la o distanţă de 11 km faţă de oraş. 
Satul aparţinător Hăşdat are o suprafaţă totală de 29,50 ha şi este situat în partea sudică a 

municipiului, pe drumul judeţean 680, la o distanţă de 4 km faţă de oraş. 
Satul aparţinător Peştişu Mare are o suprafaţă totala de 71,55 ha şi este situat în partea 

nordică a municipiului, pe DN 60, la o distanţă de 8 km faţă de oraş. 
Suprafaţa municipiului Hunedoara este de 1625,04, 48 ha intravilan, la care se adaugă 

254,65 ha intravilanul localităţilor aparţinătoare, totalizând astfel 1879,69 ha. 
În conformitate cu criteriile definite prin Legea nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a “Reteaua de localități”, municipiul Hunedoara 
aparţine categoriei localităţilor de rangul II. Înscrierea în această categorie s-a realizat ca  urmare a 
satisfacerii unor cerinţe diverse, referitoare la: populaţie; rază de servire; accesul la căile de 
comunicaţie; funcţiuni economice;  nivel de dotare-echipare; instituţii de decizie politică, 
administrativă, juridică; educaţie, cercetare ştiinţifică; sănătate, asistenţă socială; cultură; comerţ; 
turism; finanţe, bănci, asigurări; sport, agrement; protecţia mediului; culte; transport/comunicaţii; 
ordine, securitate. 

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

1.9 Amenajare teritorială, patrimoniu, urbanism - anul 2015 
Patrimoniu arhitectural cu caracter public şi/sau privat deținut de municipiul Hunedoara în 

anul 2015 însumează un număr de 20 de obiective. 
În anul 2015 au fost eliberate un număr de 360 certificate de urbanism și 205 autorizații de 

construire privind diverse lucrări de construire pe raza municipiului Hunedoara. 
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Situația locuințelor proprietate privată și publică pe categorii, deținute și ocupate în anul 
2015 ale municipiului Hunedoara sunt după cum urmează: 
-  numărul total de  locuințe sociale este 101, 

-  numărul total de  locuințe de necesitate este 198, 

-  numărul total de  locuințe ANL este 108 , 

-  numărul total de  locuințe convenabile este 302, 

-  numărul total de case este 14. 
 
             1.10 Pieţe agroalimentare 
             Serviciul Public Administraţia Pieţelor, Târgurilor şi Oboarelor este un serviciu public 
de interes local în cadrul Consiliului Local al municipiului Hunedoara, care gestionează cele 2 
pieţe agroalimentare existente în municipiul Hunedoara, respectiv Piaţa Obor, din str. Bicaz nr.2, 
cu o capacitate de 415 mese pentru comercializare produse agroalimentare şi Complexul 
Comercial Dunărea, din str. Mihai Viteazu, nr.7A, cu o capacitate de 181 mese și 37 de spații 
comerciale. 
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II. Infrastructura tehnic ă 
 
 

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

care face legătura cu drumul european E 68 (Arad– Deva – Orăştie – Sibiu – Braşov – Bucureşti) şi 
drumurile judeţene care fac legătura între Hunedoara şi Călan, respectiv Hunedoara – Haţeg. 

Prin poziția sa geografică, municipiul este poziționat la o distanță de numai 14 km de 
Municipiul Deva, care va fi traversat de Coridorul IV Pan European, ce va face legătura între 
centrele Deva, Arad şi Timişoara, 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 şi cele aderate după 2004 precum şi cu Grecia. Traseul coridorului este 
Dresden/Nuremberg - Praga - Viena - Bratislava - Gyor - Budapesta - Arad după care se ramifică în 
două ramuri: 
- Timişoara - Deva - Sibiu - Piteşti - Bucureşti – Constanţa; 
- Timişoara - 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 deserveşte un trafic de tranzit intens şi totodată un trafic local şi de 
penetraţie de asemenea intens (generat de necesităţile de deplasări ale teritoriului studiat). 
Distanţele faţă de principalele centre naţionale pe reţeaua rutieră este prezentată în tabelul de mai 
jos: 
 

Destinaţie Distanţa (km) 

Arad 171 

Braşov 275 

Bucureşti 409 

Cluj Napoca 173 

Constanţa 640 

Iaşi 492 

Oradea 206 

Piatra Neamţ 362 

Sibiu 126 

Suceava 476 

Timişoara 175 

Târgu Mureş 194 
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Reţeaua de drumuri judeţene care leagă în mod direct Municipiul Hunedoara de localităţile 

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. 
Cerinţa actuală principală legată de aceste drumuri este necesitatea menţinerii 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 şi 
localităţi aparţinătoare, reţeaua drumurilor naţionale şi judeţene este completată cu drumurile 
comunale aferente acestor localităţi. Drumurile locale (comunale) care asigură deservirea  unor 
localităţi  rurale/zone periurbane ale Municipiului Hunedoara sunt următoarele: 

1. DC. 113 Hunedoara-Batiz ; 
2. DC. 113 A Hunedoara Buituri 

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

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

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

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

Activitatea de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere reprezintă o preocupare 
constantă a Primăriei Municipiului Hunedoara, împreună cu modernizarea parcărilor existente, 
precum și execuția de parcări noi. În anul 2015 au continuat lucrări ale Contractului Subsecvent III,  
nr.31/ 17795/ 20.03.2014, în valoare de 32.452.570,19 lei: 

În cadrul acestui contract, au fost reabilitate următoarele străzi: str. Prutului, str. Batiz, str. 
Ștrandului, Intrarea Lanului, str. Arenei, str. Barbu Ștefanescu Delavrancea, intrarea Spicului, str. 
Al. Vlahuță, str. Pinilor, str. Trandafirilor, B-dul Rusca, 

Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare: str. Cloșca. 
Prin urmare străzile modernizate cu covor asfaltic continuu în anul 2015 menționând 

suprafețele totale împreună cu trotuarele și parcările aferente sunt următoarele: 
� Str. Pinilor     S=6931mp. 
� B-dul Rusca     S=11.547 mp. 
� Str. Ștrandului     S=5500 mp. 
� Str. Al.Vlahuță    S=13.000 mp. 
� Str. Trandafirilor    S=29.000 mp. 
 
În anul 2016 se vor moderniza următoarele străzi:  
- Pescărușului     S=6178 mp. 
- B-dul Corvin și străzile adiacente  S=50.145 mp. 
- Str. Cloșca     S=2329 mp. 
 
Pentru anul 2016 se are în vedere activitatea de reabilitare și modernizare a infrastructurii 
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rutiere prin continuarea lucrărilor la Contractul Subsecvent IV, nr.64/35147/02.06.2014, în valoare 
de 23.937.743,52 lei: 

În cadrul acestui contract, se vor reabilita următoarele străzi: str. Crângului, str. Jiului, str. 
Streiului, str. Oltului, str. Stadionului, str. Căprioarei, str. Runcului, str. Gorunului. 

Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare: str. Cantacuzino, porțiunea de canalizare 
cuprinsă între strada Marinescu și strada Chizid. 

Suprafețele totale care au fost modernizate cu covor asfaltic continuu împreună cu trotuarele 
și parcările aferente sunt următoarele: 

Str. Crângului                  S = 6.700 mp 
Str. Jiului       S = 3.000 mp 
Str. Streiului       S = 5.000 mp 
Str. Oltului       S = 2.200 mp 
Str. Stadionului      S = 5.800 mp 
Str. Gorunilor                  S = 2.100 mp 
Str. Căprioarei                  S = 4.300 mp 
Str. Runcului       S = 8.100 mp 

 
Pentru anul 2016 se are în vedere activitatea de reabilitare și modernizare a infrastructurii 

rutiere prin continuarea lucrărilor la Contractul Subsecvent nr. 4 : 
 

Str. Brazilor       S = 6.700 mp 
Str. Carol Davilla      S = 8.300 mp 
Str. Cantacuzino      S = 1.400 mp 
Str. Chizid       S = 9.500 mp 
 Str. Viorele       S = 22.000 mp 

             Str. Ghioceilor               S = 10.000 mp 
Str. Mioriței       S = 4.000 mp 
Str. Rozelor       S = 3.400 mp 

În anul 2015 s-a executat proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 687 Sântuhalm – 
Hunedoara, sector Km 7+830 – 10+090 finanțat prin POR 2007 – 2013 Axa 2, domeniul 2.1. 

Traficul în Municipiul Hunedoara are în general un aspect fluent, fără congestii majore de 
circulație. Intersecții semaforizate în municipiul Hunedoara sunt în număr de 10: 

B-dul Republicii cu b-dul Dacia și str. 22 Decembrie; 
B-dul Republicii cu str. Avram Iancu; 
B-dul Traian cu str. Mihai Viteazu; 
B-dul Dacia cu str. Bucegi și str. Mureșului; 
B-dul Dacia cu str. Mihai Viteazu; 
B-dul Dacia cu str. Avram Iancu; 
B-dul 1848 cu str. Alexandru Vlahuță; 
B-dul 1848 cu str. Gh. Lazăr și str. Viorele 
Str. Aurel Vlaicu cu str. Victoriei și str. Revoluției; 
Str. Aurel Vlaicu cu b-dul Decebal. 

 
  În luna decembrie 2015 au fost semnate 14 contracte privind reabilitarea următoiarelor străzi 
din municipiul Hunedoara: 

− Str. Vânătorului 
− Piața Iancu de Hunedoara 
− Str. Alecu Russo 
− Str. Revoluției 
− Str. Cernei 
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− Str. Crișan 
− Str. 22 Decembrie 
− Str. Doctor Marinescu 
− Str. Bucegi 
− Str. Laminatorului 
− Str. Buituri 
− Str. Lătureni 
− Str. Grădinilor  
− Str. Cloșca 
 
Parcări de reședință  

 În municipiul Hunedoara prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 261 / 2013 a fost aprobat, 
Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință aflate pe raza 
municipiului Hunedoara. Acesta a început să fie pus în aplicare la începutul anului 2014, 
locuitorilor municipiului atribuindu-li-se la cerere locuri de parcare. Primul contract închiriere loc 
de parcare a fost la data de 26.02.2014, pe strada Cerbului.  
            În prezent, situația parcărilor de reședință din municipiul Hunedoara este după cum 
urmează:  
 
 
Microcartier, 
Strada  

 
Număr de 
locuri 
disponibile  

              Număr de locuri atribuite  
Comodat  
(persoane 
handicap) 

 
Chirie  

 
Total  

 

 
Număr de 
locuri r ămase 
libere  

Cerbului  587 20 292 312 275 

Transilvaniei  396 15 253 268 128 

Munteniei  314 3 206 209 105 

Micro 4 
Str./ Aleea 
Câmpului  

377 10 250 270 107 

Micro 5 
Str. 
Independenței 
Str. Rândunicii 

184 2 108 110 74 

  
 S-au trasat un numar de 230 de locuri de parcare în 29 parcări de reședință in 
Microcartierul nr.6, care urmează să fie atribuite locuitorilor doritori de parcări din  Microcartierul 
nr.6, conform  Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință aflate 
pe raza municipiului Hunedoara, regulament aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 261 / 
2013.  
            De asemenea, în Microcartierele nr.4 si nr.5, în urma reabilitărilor de străzi și parcări, se vor 
trasa și numerota noile parcări, iar atribuirea lor locuitorilor din aceste microcartiere se va face 
legal, în baza  Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință.  
 

2.2 Transportul public și în regim de taxi 
În baza Legii nr. 38 / 2003 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere cu modificările și completările ulterioare, cât și a Hotărâri Consiliului Local al 
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municipiului Hunedoara nr.25/2008 pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de transport 
în regim de taxi şi în regim de închiriere, companiile de taxiuri care s-au dezvoltat acoperă 
necesarul  de  transport  într-un  astfel  de  regim la  nivelul municipiului Hunedoara. 
  În anul 2015 au fost eliberate un număr de 18 autorizații de transport, asigurând transportul 
în regim de taxi cu un număr de 250 de taxiuri. 
 
    În baza Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local și a normei 353/2007 de 
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, au fost stabilite un număr de șapte 
stații de îmbarcare și debarcare călători pentru mijloacele de transport public local de persoane  prin 
curse regulate speciale, 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, astfel: 
- stație BUS nr. 1 - B-dul Decebal în dreptul imobilului Nr.2- sens de mers   str.A.Vlaicu – str. 
Rotarilor; 
- stație BUS nr. 2 - Str. Stefan cel Mare în dreptul Grădiniței PN3 - sens de mers str. N.Balcescu - 
B-dul Decebal 
- stație BUS nr. 3 - B-dul Dacia în dreptul service auto „Dacia Minut”- sens de mers str. M. Viteazu 
– str. A.Iancu; 
- stație BUS nr. 4 – B - dul Dacia în dreptul magazin  „ Profi .” - sens  de mers  str. Bucegi -   str. 
M.Viteazu; 
- stație BUS nr. 5 - Str. Viorele în dreptul Bl.5, nr.3 sens de mers str. Pinilor – str. A. Vlahuță; 
- stație BUS nr. 6 - Str. Muresului în dreptul blocului C42 - sens de mers B-dul Dacia - Str. Eroilor; 
- stație BUS nr. 7 - B-dul Dacia în dreptul fabricii „Maritan”sens de mers str. Eroilor - D-dul Traian. 
     Pentru aceste stații au fost  acordate  zece  avize de stații pentru curse regulate speciale unui 
număr de zece transportatori  autorizați.  
 În baza Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările si completările 
ulterioare, ale Ordinului nr. 353/2007 al Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale 
Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru 
efectuarea transportului public local, cât 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 două licențe de traseu pentru curse regulate speciale pentru 
doi transportatori autorizați. 
  

2.3 Rețeaua de apă și canalizare 
Proiectul cofinanțat din fondul de coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu: 
Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara. 
Valoarea totală a investițiilor în municipiul Hunedoara: 98.398.825 lei 
Lucrările executate pe teritoriul municipiului Hunedoara sunt lucrări de reabilitare și extindere a 
conductelor de aducțiune, rețelele de distribuție și rețelele de canalizare. 
1) Lucrările de înlocuire a conductelor de aducțiune în municipiul Hunedoara. 
5 străzi: str. Severin, str. Dacilor, str. G. Coșbuc, str. Prunilor, str. Rotarilor (DJ 687) 
Înlocuirea totalizează 1200 m de conducte cu diametrul de 225 mm, poziționate în trama stradală și 
trotuar : 
1. Str. Severin – 233 m 
2. Str. Dacilor- 185 m 
3. Str. G. Coșbuc -271 m 
4. Str. Prunilor – 413 m 
5. Str. Rotarilor -77 m 
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2) Lucrări de înlocuire a rețelei de distribuție existente pe 16 străzi din municipiul Hunedoara 
Înlocuirea totalizează 5460 m conducte cu diametrul cuprins între 110-315 mm poziționate în trama 
stradală și trotuar: 

1. Hășdat - 440 m – branșamente la 36 de case  
2. DJ 687 – 608 m – branșamente 23 
3. Str. Rotarilor – 629 m – branșamente 23 
4. B-dul 1848 – 98 m 
5. Str. C-tin Brâncuși – 265 m – branșamente 61 
6. Str. Spiru Haret – 147 m – branșamente 25 
7. Str. Theodor Aman – 367 m – branșamente 25 
8. Str. Nicolae Grigorescu – 214 m – branșamente 28 
9. Str. G. Coșbuc – 284 m – branșamente 28 
10. Str. Ion Stângă – 210 m -  branșamente 18 
11. Str. Stefan cel Mare – 143 m – branșamente 1 
12. Str. N. Bălcescu – 258 m – branșamente 13 
13. Str. Victoriei – 195 m – branșamente 9 
14. Str. Ghioceilor – 234 m – branșamente 44 
15. Str. Buituri – 506 m – branșamente 41 
16. B-dul Traian – 766 m – branșamente 16 

3)Lucrările de extindere a rețelei de distribuție apă pe 18 străzi din municipiul Hunedoara 
reprezentând 4570 m de conducte cu diametrul cuprins între 90 și 200 mm poziționată în trama 
stradală și trotuare astfel: 
1. Sat Hășdat astfel: 
- H1 – 446 m – branșamente 22 
- H2 – 65 m – branșamente 3 
- H3 – 46 m – branșamente 28 
- H4 – 176 m –branșamente 13 
- H5- 73 m – branșamente 2 
-H6 – 70 m – branșamente 3 
2.Strada Serei – 341 m – branșamente 22 
3.DJ 687 (Hășdat) – 816 m – branșamente 34 
4. Str. Rotarilor – 109 m- branșamente 7 
5. Str. Severin – 200 m – branșamente 18 
6. B-dul 1848 – 234 m – branșamente 15 
7. B-dul Decebal – 413 m – branșamente 21  
8. Localitatea Răcăștie – 205 m – branșamente 5 
9. Str. M. Eminescu – 143 m – branșamente 9 
10. Str. Libertății – 128 – branșamente 11 
11. Str. Revoluției – 300 m – branșamente 14 
12. Str. Carpați – 343 m – branșamente 12 
4)Lucrări de înlocuire a rețelei de canalizare existente pe 7 străzi din municipiul Hunedoara în 
lungime totală de 1849 m reprezentând conducte cu diametru între 200-315 mm poziționate în 
trama stradală astfel: 
1. Str. Alecu Russo – 433 m – racorduri 46 
2. Str. D. Merticariu – 258 m – racorduri 12 
3. Str. Perintei – 303 m – racorduri 25 
4. Str. Castelului – 326 m – racorduri 8 
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5. Str. M. Eminescu – 125 m – racorduri 10 
6. Str. 22 Decembrie – 350 m – racorduri 10 
7. Str. Carpați – 42 m – racorduri 3 
5) Lucrări de extindere a rețelei de canalizare pe 35 de străzi din municipiul Hunedoara în lungime 
totală de 11.080 m reprezentând conducte cu diametrul cuprins între 250 și 315 mm poziționat în 
trama stradală astfel: 
1. Sat Hășdat astfel:    
- H1 – 402 m – racorduri 22 
- H2 – 45 m – racorduri 3 
- H3 – 460 m – racorduri 31 
- H4 – 154 m – racorduri 14 
- H5- 83 m – racorduri  1 
-H6 – 511 m – racorduri 39 
-H7 – 221 m – racorduri 21 
-H8- 187 m – racorduri 11 
2) DJ 687 (Hășdat)  - 1426 m – racorduri 46 
3) Str. Rotarilor  - 1145 m – racorduri 58 
4) Str. Serei  
- S1 – 631 m – racorduri 36 
-S2 – 106 m – racorduri 9 
-S3 – 253 m – racorduri 16 
-S4 – 301 m – racorduri 37 
-S5 – 171 m – racorduri 7 
5) Str. Carierei – 126 m – racorduri 15 
6) Str. I. Slavici – 278 m –racorduri 12 
7) Str. D. Cantemir – 185 m – racorduri 16 
8) Str. Spatar Milescu – 62 m – racorduri 4 
9) Str. Pleșului – 159 m – racorduri 18 
10) Str. Corbului – 119 m- racorduri 8 
11) Str. E. Racoviță – 114 m – racorduri 9 
12) Str. Gen. Magheru – 217 – racorduri 11 
13) Str. Salciei – 106 m – racorduri 8 
14) Str. Furnalelor – 675 m – racorduri 29 
15) Str. Răcăștie – 200 m – racorduri 6 
16) Str. Urcușului – 514 m  - racorduri 14 
17) Str. G. Bethlen – 189 m – racorduri 9 
18) Str. Mr. Stângă – 184 m – racorduri 17 
19) Str. Cloșca  - 174 m – racorduri 8 
20) Str. Doinei – 183 m – racorduri 13 
21) Str. Carpați -  485 m –racorduri 15 
22) Str. P. Șandor  (fostă Rovine) – 225 m – racorduri 20 
23) Str. Panait Cerna – 122 m – racorduri 9 
24) Str. Buituri – 522 m – racorduri 42 
6) Înlocuirea colectorului general Hunedoara-Sântuhalm utilizând tehnologia pipe-jacking pe 
tronsonul care face legătura între ieșirea din municipiu și tronsonul colector înlocuit prin programul 
ISPA în lungime totală de 538 m, conductă din beton cu diametru de 1000 m.  
7) Execuția a 5 noi stații de pompare apă uzată (SPAU), în următoarele locații : 
1. SPAU 1 – Str. Rotarilor, având o conductă de refulare cu lungimea de 404 m și diametrul de 180 
mm 
2. SPAU 2 – Str. G. Bethlen, având o conductă de refulare cu lungimea de 35 m și diametrul de 90 
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mm 
3. SPAU 3 – Str. I. Slavici, având o conductă de refulare cu lungimea de 234 m și diametrul de 90 
mm 
4. SPAU 4 – Sat Hășdat, având o conductă de refulare cu lungimea de 105 m și diametrul de 90 mm 
5. SPAU 5 – Str. Serei, având o conductă de refulare cu lungimea de 108m și diametrul de 90 mm 
8) Reabilitarea rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă în Hunedoara : 
- reabilitarea rezervoarelor SânPetru, V=2x500 mc 
- reabilitarea rezervoarelor Chizid 1, V=2x2500 mc 
- reabilitarea rezervoarelor Chizid 2, V=2x1500 mc 
- reabilitarea rezervoarelor Ciuperca, V=2x5000 mc 
9) Construcție 3 stații noi de pompare apă potabilă în Hunedoara: 
- construcție stația de pompare apă potabilă SP Hășdat 1  
- construcție stația de pompare apă potabilă SP Hășdat 2 
- construcție stația de pompare apă potabilă SP Furnalelor  
10) Implementare SCADA  în sistemul de distribuție apă potabilă și sistemul de colectare a apei 
uzate  Hunedoara. 
 

2.4 Energia Electrică 
Energia electrică la nivelul Municipiului Hunedoara 
Primăria Municipiului Hunedoara a continuat să obțină prețuri avantajoase ale energiei 

electrice prin cumpărare pe Bursa de Valori Bucureşti, iar rezultatul a fost foarte favorabil 
municipiului Hunedoara, în termeni economici realizandu-se o economie financiară de cca. 4,5 % 
faţă de anul 2014 în condiţiile unui consum cu cca. 2,5 % mai mare faţa de cel din anul precedent. 

Beneficiarii direcţi ai acestei reduceri sunt Primăria Hunedoara şi toate instituţiile aflate în 
subordinea sa, şcolile, grădiniţele şi spitalul „Dr. Alexandru Simionescu”. 

Iluminatul public 
Sistemul de iluminat public în Municipiul Hunedoara se asigură pentru: 

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

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

Activităţile concesionarului constau în menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de 
iluminat public din Municipiul  Hunedoara,  precum  şi  executarea  lucrărilor de reabilitare, 
modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public. 

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

Sistemul de iluminat public a fost reabilitat la preluare de către concesionar, realizându-se o 
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investiţie cu perioadă de graţie de 6 ani. Reţeaua este instalată pe stâlpii Primariei care au fost 
modernizaţi, precum şi pe stâlpi mixti, în principal în zonele cu case şi unde reţeaua are alimentare 
permanentă şi asigură atât iluminat public cât şi alimentare cu energie electrică la nivel casnic. 

Furnizorul de energie electrică a fost din luna august 2014 până în luna iulie 2015  FIDELIS 
ENERGY S.A și s-a trecut apoi la furnizorul de energie electrică : RCS & RDS . 
 Costurile aferente iluminatului public, suportate de Primăria  Hunedoara au fost: 
 

 Costul Sistemului de Iluminat Public ( lei – inclusiv TVA ) 2015 

 Luxten  Fidelis / RCS & RDS  

Luna 
Total 

factură 
Mentenanţă 

Rata lunara 
reabilitare+ 
proiecte 
investiţii 

Valoare  
investitie 

Total 
factură 

Consum 
energie 
electrică 
activă 

(MWh) 

TOTAL  

ianuarie 72184,39 63078,34 9106,05 30822,92 167288,43 298,8209 239472,82 
februarie 75135,35 66007,08 9128,27 0 135832,99 242,7399 210968,34 
martie 71253,47 62125,2 9128,27 0 135443,23 240,7248 206696,7 
aprilie 50178,11 39282,65 10895,46 83059,8 106453,77 190,2370 156631,88 
mai 46208,98 34930,54 11278,44 14283,53 94877,63 169,263 141086,62 
iunie 33195,44 21234,76 11960,68 28736,19 83806,61 149,5059 117002,05 
Semestrul  1 351155,74 286658,57 61497,17 156902,44 723702,66 1291,2915 1071858,41 
iulie 25844,14 13078,86 12765,28 43872,92 99174,8 177,5463 125018,94 
august 27694,28 12913,46 14780,82 85015,42 111090,01 208,501 138784,29 
septembrie 34918,62 18098,07 16820,55 86916,78 117077,95 220,2786 151996,57 
octombrie 43261,34 25043,14 18218,2 50933,42 139567,9 263,6064 182829,24 
noiembrie 66854,82 47828,73 19026,09 28376,15 149364,69 281,8005 216219,51 
decembrie 56015,22 28385,62 27629,6 352760,17 170758,73 332,8080 226773,95 
Semestrul 2 254588,42 145347,88 109240,54 647874,86 787034,08 1484,5408 1041622,5 

Total anual 605744,16 432006,45 170737,71 804777,3 1510736,74 2775,8323 2113480,91 
 

Primăria Municipiului Hunedoara îşi doreşte extinderea şi modernizarea continuă a 
sitemului de iluminat public.  În acest sens, amintim că în luna octombrie 2015 s-au recepţionat 
lucrările privind reabilitarea  sistemului de iluminat public din Parcul Tineretului, în luna decembrie 
2015 cele privind reabilitarea  sistemului de iluminat public, bulevardul Dacia – aleea Sanitas  şi tot 
în decembrie 2015 a demarat investiţia : Realizare sistem iluminat public Pestişu Mare ( zona Izvor 
– staţia Petrom, cca. 2 km ) . 

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

Administrativ, modalitatea de exploatare şi întreţinere face obiectul sedinţelor operative ce 
se desfaşoară de 2 ori pe săptămână cu toţi concesionarii de reţele edilitare şi se stabilesc 
problemele şi soluţiile de la caz la caz. 
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Indicatori de performan ţă 2015 - iluminat public ( I.P. )   

Denumire Formula Valoare Unit.de măsura 

Lung.străzi,alei cu iluminat public - 
Li 

( n – 1 ) x d (aprox.) 163 km 

Distanţa medie între stâlpi - d  30...35 m 
Nr.de stâlpi, lampadare - n  4973 buc. 
Lungime totală străzi – Lt L int+L dj+L dc+L v 268,25 km 
Lung. străzi intraurban - Lint  90,5 km 
Lung. drumuri judeţene – L dj  9,75 km 
Lung. drumuri comunale – L c  15,5 km 
Lung. drumuri vicinale – L v  152,5 km 
Nr. avarii,intervenţii anual – Nin  20  
Durată intervenţii avarii anual – Din  300 ore 
Energie el. consum anual - Econs  2775,83 MWh 
Nr.reclamaţii (anual) – Nrecl. IP  538  
Grad acces pop.la servici – Ga IP 100 x Li / Lt 93 % 
Grad funcţionare servici - Gf Nin / Li 0,0125 nr.intrerup.neprog. / km 
Durata med.intrerup.neprog.- Dm Din / Nin 120 ore / intrerup 
Eficienţa en.globală a SIP – Eg Econs / Li 17438,8 kWh / km 

Gr.satisf.benef.faţă de SIP - G sat IP 
100 x (Nt – Nrecl. IP) / 
Nt 

98,6 % 

Cost total al S.I.P. * - C tot I.P.  2113481 lei 
Taxa pt SIP – T ilum. C tot IP / Nt 14,777 lei / loc 
Cost operaţional / km IP – C oper IP C tot IP / Li 5487,13 lei / km 
Lung. retea el.JT subterana – Lsub  122,38 km 
Lung. retea el.JT supraterana – 
Lsupra 

 62,44 km 

Nr.locuitori – Nt  60525 persoane 

 
O problemă obişnuită privind eficienţa iluminatului public este umbrirea din cauza 

vegetaţiei. În acest sens, se are în vedere toaletarea vegetaţiei, acolo unde se impune, care se 
realizează în fiecare an, primăvara şi toamna. Intervenţiile în perioada de vegetaţie se fac numai în 
cazuri extreme – furtuni, alunecări de teren, accidente de circulaţie. 

Modernizarea, întreţinerea şi menţinerea SIP se desfăşoară pe baza sesizărilor înregistrate de 
la cetăţeni, prin dispecerizarea proprie a Primăriei şi cea a concesionarului şi include: 
-  activităţi de înlocuire a elementelor defecte ale corpurilor de iluminat. 
- activităţi de întreţinere pentru menţinerea parametrilor optimi luminotehnici şi de securitate în 
exploatare. 

Această activitate este monitorizată anual prin indicatorii de performanţă a serviciului, 
evidenţiaţi în Rapoartele Tehnice Anuale, gradul se satisfacție al beneficiarilor față de SIP fiind de  
98,6 %. 

Caracteristici ale elementelor luminoase din S.I.P.: 
-  pe arterele principale, sunt predominante sursele cu vapori de sodiu de 150W/250W, care asigură 
un consum energetic scăzut raportat la fluxul luminos produs, 
- pe arterele secundare şi în cartierele de locuit, sunt surse cu vapori de sodiu de 70 W/100W, care 
asigură un consum energetic scăzut raportat la fluxul luminos produs. 
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Programul de funcţionare a SIP este realizat  prin ceasuri programate printr-un normativ al 
ANRSC privind folosirea raţionlă a energiei electrice ( P.E. 136/88 ), program cu reglare decadală. 

Încă din anul 2008, la nivelul municipiului Hunedoara s-a reuşit înlocuirea integrală a 
lămpilor pe bază de vapori de mercur, întregul SIP actual funcţionând numai pe bază de 
echipamente cu vapori de sodiu. 

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

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

Pe viitor, în municipiul Hunedoara se urmăreşte trecerea la utilizarea noilor soluţii de 
iluminat de maximă eficienţă energetică şi luminotehnică, pe tehnologie LED şi mixt 
LED/fotovoltaic independente energetic. Prin implementarea acestei tehnologii se urmăreşte: 
- reducerea consumului de energie electrică al SIP cu 10%. 
- scăderea emisiilor de C02 (singura tehnologie fără emisii CO2). 
- eliminarea poluarii luminotehnice. 
- scăderea costurilor de mentenanţă. 
- adecvarea sistemului de iluminat la soluţiile de producţie energie verde. 
 

2.5 Infrastructura pentru tehnologia informației și telecomunicațiilor  
Infrastructura IT și de comunicații la nivelul Municipiului Hunedoara 
Infrastructura de telecomunicații proprie Primăriei Municipiului Hunedoara a fost 

îmbunătățită în anul 2010 prin proiectului „Sistem de supraveghere video pentru siguranța 
cetățenilor în municipiul Hunedoara” și se bazează pe o rețea de camere video dedicată, 
infrastructură de fibră optică proprie. 

Principalele caracteristici ale rețelei existente sunt: 
Tip rețea: Fibră Optică 
Lungime totală: 4,4 km 
Număr de tronsoane: 2 
Număr de inele: 1 
Capacitate disponibilă: 10 fibre x 1Gbps 
Tip fibră optică: LanMark SP 0000_G.652.D Singlemode 
Puncte de tragere: 46 (dotate cu cameră de tragere 640x640mm cu capac carosabil) 

Fiind dezvoltată în cadrul proiectului sus-menționat, finanțat prin POR, Axa 1, rețeaua 
existentă nu poate fi modificată timp de 5 ani, dar infrastructura poate fi utilizată la punctele de 
prezență sau poate fi extinsă în funcție de necesități. 

Pe lângă infrastructura proprie, în Municipiul Hunedoara funcționează o serie de operatori 
comerciali, aceștia având o acoperire de cca. 75% din suprafața și 95% din totalul populației 
(conform rapoartelor statistice publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații – 
ANCOM) cu o posibilitate estimată de acoperire de aprox. 98%. De asemenea, operatorul 
guvernamental (Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS) are puncte de prezență la toate 
instituțiile publice din Municipiu, precum și capacitate de rezervă suficientă pentru asigurarea 
necesarului acestora, la cerere. În cazul Primăriei municipiului Hunedoara, aceasta este deservită 
atât de operatori comerciali (prin contract comercial), cât și de către Serviciul de Telecomunicații 
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Speciale, acest serviciu fiind reglementat prin acord de colaborare. 
Infrastructura IT și de comunicații la nivelul Prim ăriei Municipiului Hunedoara 
La nivelul Primăriei municipiului Hunedoara există o permanentă preocupare pentru IT&C, 

pentru îmbunătățirea calității serviciilor publice pentru cetățeni si mediul de afaceri, pentru 
propulsarea sistemelor informatice integrate in noua era a informatizării.  

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

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

De asemenea, o preocupare permanenta este aceea a securității informatice și a backup-
urilor pentru bazele de date. S-au identificat riscurile implicate de folosirea dispozitivelor 
informative, si s-au implementat soluții pentru înlăturarea lor. 

Cele 2 sedii ale Primăriei sunt interconectate prin fibră optică. 
Aplicațiile informatice gestionate de Compartimentul Informatică al Primăriei Municipiului 

Hunedoara: 
 

Denumire Funcționalități 
 
Managementul documentelor 
(sistem informatic din 1999)  
 

Registratură  
Centru de Informare Cetățeni 

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

Sistem informatic integrat 

Salarizare  

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

 
Solutii Antivirus 
WebFilter 
Soluții de Backup 
 

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

                                                                                                                                                                                                        
3.1 Date statistice la nivelul Municipiului Hunedoara 

 
Direcția economică din cadrul Municipiului Hunedoara are ca sarcina coordonarea 

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

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

- Serviciul buget – finanțe - contabilitate; 
- Biroul impozite și taxe locale, impunere, constatare, control;  
- Biroul executări silite; 
- Compartiment insolvență; 
- Compartiment juridic;  
- Biroul încasări și inventar. 

 
O parte a activității prestate de Direcția economică face referire la fundamentarea, estimarea, 

propunerea şi urmărirea evoluţiei bugetului general care pentru anul 2015 s-a concretizat astfel: 
            
                                  - mii lei - 
DENUMIRE INDICATOR COD Buget ini ţial aprobat prin 

HCL 48/13.02.2015 
Buget final rectificat prin 
Disp. 4177/31.12.2015 

  Venituri Cheltuieli Venituri Cheltuieli 
Bugetul local: 02 151.646,27 153.313,64 230.674,43 232.341,80 
Bugetul instituţiilor publice 
finanţate 
din venituri proprii şi 
subvenţii din 
bugetul local: 

10 49.018,99 51.355,07 59.749,45 62.085,53 

Bugetul creditelor interne 07 20.000 20.000 30.163,40 30.163,40 
Bugetul fondurilor externe 
nerambursabile: 

08 902,31 902,31 5.069,66 5.069,66 

TOTAL BUGET GENERAL 
AL MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA 

 221.567,57 225.571,02 
 

325.656,94 329.660,39 

 
S-au întocmit şi verificat angajamente bugetare, legale şi ordonanţări, pentru bugetul local astfel: 
– Cheltuieli de personal în valoare de 53.358.906 lei 
– Bunuri şi servicii în valoare de 22.421.201 lei, 
– Dobânzi, datorii publice interne în valoare 1.670.195 lei, 
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– Subvenţii în valoare de 282.390 lei 
– Transferuri între unităţile administraţiei publice în valoare de 949.134 lei, 
-  Alte transferuri în valoare de 222.991 lei, 
– Cheltuieli cu asociaţii şi fundaţii , burse scolare în valoare de 1.846.672 lei, 
– Rambursări de credite externe în valoare de 483.700 lei, 
– Transferuri de capital către instituţii publice în valoare de 2.881.315 lei 
– Proiecte de finanţare fonduri externe în valoare 32.028.436 lei, 
- Asistență socială 4.470.008 lei; 
– Cheltuieli de capital în valoare de 18.711.739 lei. 
- Active financiare în valoare de 999.900 lei. 

 
Bilantul contabil  încheiat la 31 decembrie 2015 a fost întocmit, în baza balanțelor de 

verificare a conturilor sintetice. 
             Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei a fost de 539.023.453 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 84.445.641 lei și se compune din 
stocuri, creanțe bugetare, conturi de trezorerie și conturi la banci. 
            Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei avem datorii 92.829.325 lei și se compun din datorii 
către furnizori, către bugete, către salariați, împrumuturi. 
 Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârșitul perioadei de 530.639.769 lei și este rezultatul 
diferenței dintre totalul activelor și totalul datoriilor. 

Pentru anul 2015 activitatea Biroului impozite și taxe locale, impunere, constatare și control  
se poate concretiza  prin câteva cifre: 

 
număr de roluri gestionate: 
clădiri:  
persoane fizice – 32.599 
persoane juridice – 1.651 
mijloace auto: 
persoane fizice – 5.005 
persoane juridice – 2.347 
teren: 
persoane fizice: - 4.205 
persoane juridice: - 492 
teren agricol: 
persoane fizice: - 28 
persoane juridice – 49 
număr de cereri scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale: 
 persoane fizice - 142 
persoane juridice – 54  
numărul de roluri la care s-au făcut completări/corecții: 
persoane fizice – 5.807 
persoane juridice - 385 
număr de compensări/restituiri operate: 
Persoane fizice - 582  
Persoane juridice – 98 
numărul  deciziilor de impunere emise și comunicate: 
Persoane fizice – 21 
Persoane juridice – 1.345 
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Înștiin țări de plată emise: 
Persoane fizice – 385 
Persoane juridice – 285 
numărul de certificate de atestare fiscală eliberate – 10.057 
numărul de inspecții fiscale efectuate – 26 
Situația încasărilor realizate în anul 2015 la unele impozite și taxe locale    
 
Nr. 
crt. 

Natura obligației Valoare incasari 2015 
(lei) 

1 Impozit clădiri de la persoane fizice 3.504.529 
2 Impozit auto de la persoane fizice 1.903.590 
3 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 587.828 
4 Impozit și taxa pe clădiri de la persoane 

juridice 
3.245.110 

5 Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice 833.504 
6 Impozit auto de la persoane juridice 745.975 
7 Impozit pe teren extravilan 11.436 
8 Taxe judiciare de timbre și alte taxe 329.652 
9 Taxe și tarife eliberare licențe și autorizații de 

funcționare 
591.468 

10 Amenzi, penalități, confiscări 1.251.698 
11 Alte impozite și taxe locale 236.467 
 TOTAL 13.241.257 
 
 

În anul 2015 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 10.147 somații în valoare de 6.710.142 lei, în urma 
comunicării somațiilor s-a încasat suma de 2.108.694 lei; 
- au fost înființate un număr de 1.456 popriri asupra disponibilităților din conturile bancare ale 
persoanelor fizice și juridice în valoare de 3.285.548 lei, în urma popririlor s-a încasat suma de 
868.393 lei; 
- au fost aplicate un număr de 8 sechestre asupra bunurilor imobile în valoare de 682.119 lei. 
 

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, au fost implementate diferite modalități de plată a 
impozitelor și taxelor locale. Pornind de la plata în numerar la casieriile instituției, s-a implementat 
începând cu anul 2012 plata online care poate fi făcută și de pe site-ul primăriei și plata prin 
sistemul național electronic de plăți (ghiseul.ro). 
 GHISEUL.RO și plata online rezolvă dintr-o dată mai multe probleme, atât a cetățenilor 
domicilați în municipiul Hunedoara cât și a Serviciului impozite și taxe locale, aducând un plus de 
confort, siguranță și rapiditate în ceea ce privește plata taxelor și impozitelor, utilizând un card 
bancar valabil, emis de orice bancă.   
 La nivelul anului 2015 au fost efectuate un număr de 108 plăți prin aceste noi modalități. 
  La nivelul municipiului Hunedoara avem înregistrate un număr de 602 de persoane cu 
parole pentru plata online.  
 

Alte informații legate de situația economică a orașului care pot fi furnizate de municipiul 
Hunedoara se referă și la situația autorizațiilor de funcționare a societăților.  Astfel, în anul 2015 au 
fost eliberate şi vizate un număr de 1352 autorizaţii pentru funcţionarea în spaţii, după cum 
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urmează: 
- producţie: 59; din care: 4 autorizații noi și 55 autorizații vizate 
- prestări servicii: 485; din care: 76 autorizații noi și 409 autorizații vizate 
- comerţ: 623; din care: 88 autorizații noi și 535 autorizații vizate 
- alimentaţie publică: 121 din care: 25 autorizații noi și 96 autorizații vizate 

           - terase sezoniere: 64, din care 33 autorizații noi pe domeniul public cu contract de închiriere 
sau acord şi 31 autorizații vizate pe teren privat sau concesionate, de la care s-a încasat  suma de 
367.386 lei. Din sponsorizări, cu ocazia Festivalului Tineretului și Zilelor Municipiului,  s-a 
colectat suma de 107.800 lei. 

 
3.2 Structuri suport de afaceri: Parcul Industrial Hunedoara, Centrul de Afaceri 

Hunedoara 
Parcul Industrial Hunedoara este situat pe DJ 687, la intrarea în municipiul Hunedoara, pe partea 
stângă în direcţia Deva – Sântuhalm- Hunedoara, cu deschidere spre Haţeg-Petroşani-Tg. Jiu, Haţeg 
– Reşita, Călan – Orăştie – Sibiu. Accesul în parc se face direct din drumul judeţean DJ 687: 
Hunedoara – Deva. 

Proprietarul parcului este Consiliul Local Hunedoara, aflat în administrarea societății PARC 
INDUSTRIAL S.R.L. Hunedoara.  

În prezent suprafaţa ocupată a parcului este de 16,996 ha dintr-o suprafaţă totală de 20,23 
ha. Suprafața rămasă disponibilă este de 3,234 ha. Terenurile dispun de Acord de mediu, studii geo 
și topo care pot fi puse la dispoziția investitorilor, în mod gratuit. 

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

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

Prețuri oferite de către SC PARC INDUSTRIAL : 
• Taxă concesiune (redevență): minim 0,10 euro/mp/an,  
• Taxă administrare: 0,09 euro/mp/lună, exclusiv TVA. 
• Închiriere spații în sediul administrativ al SC “PARC INDUSTRIAL” SRL, cu destinația 

birouri, la prețuri cuprinse între 1,5 şi 3,5 euro/mp/lună, exclusiv TVA.  
Facilităţi: 

• 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 urmatoarele 21 de luni, 
concesionarul să achite 0,06 euro/mp/lună, fără TVA din această taxă. Din luna 25 și până la 
49 de ani se va achita o taxă de 0,09 euro/mp/luna, fără TVA. 

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

poată achiziționa 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. 
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Centrul de Afaceri Hunedoara 
Începând cu anul 2016 municipiul Hunedoara pune la dispoziție o Clădire - Structură de 

Sprijinire a Afacerilor care va avea spaţii repartizate pentru un număr de 27 birouri, restaurant cu 
autoservire şi o sală de conferinţe cu o capacitate de 200 de locuri. Această clădire va dispune de 
toate facilităţile necesare: 

• energie electrică,  
• gaze naturale,  
• apă potabilă, 
• canalizare,  
• comunicaţii prin cablu,  
• dotări pentru stingere incendii, 
•  internet, etc.  

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

De asemenea, există o suprafață de teren de 20 de hectare care va fi parcelată şi care va pune la 
dispoziţia investitorilor infrastructura necesară dezvoltării de afaceri productive, fie printr-un 
contract de concesiune sau prin găsirea altor soluţii. 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. 
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Centrul de afaceri Hunedoara face parte din proiectul aflat în curs de execuție “Reabilitarea 
sitului industrial Hunedoara şi pregătirea sa pentru noi activităţi” – POR 2007 - 2013, Axa 4, 
Domeniul 4.2 

Valoarea proiectului cu TVA – 62.388.120,95 lei. 
 
Avantaje legate de forța de muncă: 
Existența unei forțe de muncă bine calificate în foarte multe meserii. Practic, pentru orice 

calificare industrială există muncitori bine pregătiți în Hunedoara; 
Tradiția industrială îndelungată. Hunedoara este un oraș industrial de circa 125 de ani. În 

statele din Europa Centrală și de Est sunt foarte puține locații care să beneficieze de o astfel de 
tradiție, care este un garant al calității forței de muncă; 

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

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

apte să pregătească absolvenți cu o pregătire ridicată. 
 
Avantaje legate de piață: 
Situarea în centrul provinciei istorice Transilvania. Pe o rază de 200 - 250 km, se află o piață 

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

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

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

Amplasarea la nu mai mult de 200 km de frontiera României. 
Avantaje legate de amplasament: 
Posibilitatea de a realiza construcții noi, moderne, neîngrădite, pe un loc în care există toate 

utilitățile. Se îmbină avantajele amplasamentului tip "greenfield" cu reducerea costului investiției; 
Posibilitatea realizării rapide a lucrărilor de investiție. În oraș există societăți de construcții 

cu organizare corespunzătoare și cu tradiție în realizarea construcțiilor civile și industriale; 
Existența în oraș a unor societăți de prestări servicii adecvate pentru realizarea lucrărilor de 
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întreținere a echipamentelor și utilajelor; 
Posibilități multiple de recreere. Locul este aproape de zona de turism montan a Masivului 

Retezat, de lacul Cinciș, lac cu dotări nautice și de site-uri importante pentru istoria antică: 
Sarmisegetuza, sau medievală: Castelul Corvinilor. 

În ceea ce priveşte municipiul Hunedoara, ramurile industriale reprezentative sunt: 
- industria siderurgică, metalurgică şi extractivă; 
- industria de exploatare şi prelucrare a lemnului; 
- industria uşoară (textile, încălţăminte, pielărie, covoare); 
- industria alimentară; 
- artizanat. 
 

3.3 Achiziții publice și proiecte cu finanțare europeană 
În 2015 Compartimentul Achiziții Publice a organizat proceduri pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie în conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv: 

• Prin procedura de licita ție deschisă au fost încheiate 3 contracte de produse: 
- “Dotare Clădire Structură de Sprijinire Afaceri aferentă proiectului “Reabilitarea Sitului Industrial 
Hunedoara și Pregătirea sa pentru noi activități”; 
 - Dotare Clădire Structură de Sprijinire Afaceri, respectiv furnizarea, montarea și punerea în 
funcțiune a unui lift nou pentru persoane; 
- Dotări de specialitate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea și echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului municipal Dr. Al. Simionescu Hunedoara”. 
 

• Prin procedura de negociere cu publicarea unui anunț de participare a fost încheiat 
contractul de servicii: 

- Acordare credite în valoare de maxim 57.352.285,66 lei în vederea finanțării obiectivelor de 
investiții de interes local. 
 

• Prin procedura cerere de ofertă au fost încheiate următoarele contracte: 
a) Contracte lucrări:  
- Modernizare Piața Obor din municipiul Hunedoara- zona lactate; 
- Construcții și reamenajare Clădire aferentă proiectului „Moștenirea culturală Castelul Corvinilor- 
Muzeul Casa Breslelor, municipiul Hunedoara”; 
- Reabilitarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului municipal Dr. Al. Simionescu Hunedoara; 
- Reabilitare DJ687 Santuhalm Hunedoara sector: km7 + 830- km 10 + 090. 
b) Contracte produse: 
- Produse pentru iluminatul ornamental festiv din perioada sărbătorilior de iarnă 2015-2016 din 
municipiul Hunedoara; 
- Combustibil, respectiv motorină E5 și benzină fără plumb CO95 pe bază de bonuri valorice; 
- Generator de valuri cu sferă pentru Zona de Agrement Ștrand din municipiul Hunedoara. 
c) Contracte servicii: 
- Închiriere autobasculantă capacitate 25 tone; 
- Servicii de dezinsecție a zonelor verzi de pe raza municipiului Hunedoara; 
- Închiriere utilaje de transport și terasament. 
 

• Achiziţii directe 
Lucrări – au fost încheiate 32 contracte și 15 comenzi. 
Produse – au fost încheiate  39 contracte și 643 comenzi. 
Servicii – au fost încheiate 95 contracte și 476 comenzi. 
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TABEL PROIECTE – 2015 

 
 
 

Titlul 
proiectului/ 

Valoarea totală a 
proiectului (lei) 

Data 
semnării 

contractului 

Data 
finalizării 
proiectului 

Obiectivele proiectului  

2 3 4  5 
„Reabilitarea 
sitului industrial 
Hunedoara şi 
pregătirea sa 
pentru noi 
activităţi” 
Cod SMIS 29982 
Contract nr. 
3136/05.06.2012 
Valoarea: 
33.967.524,35 

05.06.2012 23.02.2016. Obiective: Obiectivul general - Prin scopul propus, proiectul de faţă contribuie la creşterea calităţii 
vieţii populaţiei, a calităţii mediului înconjurator din zonă şi reducerea poluării istorice prin 
ecologizarea fostei zone industriale şi la dezvoltarea de noi activităţi economice în zonă. 
 Faza A - Reabilitarea ecologică şi valorificarea economică a unei suprafeţe poluate de 20 ha 
aparţinand 
fostului Combinat Siderurgic Hunedoara, situată în partea vestică a fostei platforme siderurgice;  
decontaminarea  terenurilor, preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase, probe 
tehnologice. 
Faza B - Crearea unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor (cladire sediu) capabilă să răspundă 
nevoilor pieţei locale şi regionale, activităţi socio-economice (activităţi industriale nepoluante, 
activităţi  mesteşugăreşti, activităţi de informare turistică) capabile să aducă prosperitate locuitorilor 
şi oraşului Hunedoara prin pregătirea sitului pentru noi activităti, identificarea şi implementarea unor 
functiuni sustenabile - directionate spre valorificarea potentialului economic, a patrimoniului cultural 
si turistic al zonei. 
 

„Centru Social 
Multifuncţional 
pentru Persoane 
Vârstnice din 
municipiul 
Hunedoara” 
Cod SMIS 30122 
Contract nr. 
3608/29.01.2013 
Valoarea: 
3.585.295,75 
 

 
29.01.2013 

 
31.12.2015 

 

Obiective: Investitia va avea ca scop cazarea de tip locuinţă, asistenţă şi supraveghere prin asistenţi 
medicali şi infirmieri, asigurarea consilierii, asigurarea şi servirea hranei şi activităţi sociale, 
recreative şi ocupaţionale. Toate aceste activităţi se vor realiza prin amenajarea/reabilitarea a patru 
construcţii existente în incintă: 
- pavilionul 26 (fosta popotă) - va include bucătărie, sala de mese şi o sală polivalentă pentru 
activităţi recreative: dans, divertisment etc. Pavilionul 26 - suprafaţă construită de 356,30 mp 
- pavilionul 27 (fost dormitor) - aici va fi găzduit un număr maxim de 27 de persoane asistate în 12 
camere de 2 locuri şi 1 cameră de 3 locuri. Tot în acest pavilion se vor afla: două birouri pentru 
personalul administrativ şi grup sanitar, cameră asistenţi medicali, o sală pentru joc de cărţi, o sală de 
lectură şi birou consiliere. Pavilionul 27 parter şi etaj, suprafaţă construită 411,00 mp , suprafaţă 
desfăşurată 822,00 mp. 
- pavilionul 28 (fost dormitor) - aici va fi găzduit un număr maxim de 28 de persoane asistate în 12 
camere de 2 locuri, 1 cameră de 1 loc şi 1 cameră de 3 locuri. Tot în acest pavilion se vor afla: o sală 
pentru vizionare programe TV, birou administrativ cu grup sanitar. Pavilionul 28- parter şi etaj , 
suprafaţă construită de 411,00 mp, suprafaţă desfăşurată 822,00 mp. 
- pavilionul 31 (fost atelier mecanic) - aici se vor amenaja: un atelier mecanic, un atelier de tâmplărie, 
un atelier de modelaj şi un depozit pentru unelte de grădinărit. Pavilionul 31 - parter, suprafaţă 
construită 113,20 mp. 
Amenajarile exterioare constau in realizarea de trotuare, alei si platforme pietonale, garduri vii, 
inierbare si iluminat exterior cu corpuri de iluminat montate pe cladiri. 
Intre pavilioanele 27 si 28 se vor realiza platforme de odihna delimitate cu gard viu, legatura intre ele 
fiind facuta de alei pietonale. Platformele si aleile vor fi dotate cu mobilier de exterior, banci si mese 
individuale cu cate 6 scaune. 
 
 

„Reabilitarea, 
modernizarea şi 
echiparea 
ambulatoriului  
integrat al 
Spitalului 
Municipal Dr. 
Alexandru 
Simionescu” 
Cod SMIS 26442 
Contract nr. 
4832/04.11.2014 
Valoarea: 
4.823.998,04 
 

 
05.11.2014 

 

 
31.12.2015 

Obiective: Investitia va avea ca scop îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor medicale 
acordate de către Ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului municipal „Dr. Alexandru 
Simionescu” din Hunedoara, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale oferite şi ridicarea 
acestora la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate al populaţiei 
deservite. 
Acestea constau in realizarea unor lucrări de reabilitare în vederea eficientizării energetice a 
imobilului în care funcţionează ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului municipal „Dr. 
Alexandru Simionescu”, realizarea unor lucrări de recompartimentare, înlocuire completă tâmplărie 
interioara şi exterioară, înlocuire instalaţii interioare (electrice, sanitare, încălzire), şi realizarea unui 
acoperiş tip şarpantă, crearea unei rampe de acces pentru persoanele cu handicap locomotor. 
Deasemenea se va urmari îmbunătăţirea dotării cu echipamente a ambulatoriului integrat de 
specialitate al Spitalului municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara, prin achiziţionarea 
unor echipamente performante necesare cabinetelor de specialitate aferente. 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2015  31 

 

 

„Reabilitare 
Colegiu Emanuil 
Gojdu, Campus 
Şcolar din 
municipiul 
Hunedoara” 
Cod SMIS 53648 
Contract nr. 
4830/04.11.2014 
Valoarea: 
5.881.709,22 

 
05.11.2014 

 
31.12.2015 

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a 
echipării campusului preuniversitar „Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara” pentru 
asigurarea unui proces educaţional la standarde europene, a creşterii performanţelor şcolare şi 
menţinerea elevilor într-un sistem educaţional de înaltă performanţă. 
Atingerea obiectivului general se va face prin realizarea obiectivelor specifice ale proiectului, după 
cum urmează: 
Reabilitarea şi modernizarea campusului preuniversitar „Colegiul Economic Emanuil Gojdu 
Hunedoara”, pe perioada imlementării proiectului, prin realizarea urmatoarelor activităţi: 
Reabilitare şi modernizare: 
    Corp A „Liceu”: - lucrări de arhitectura; 
- lucrări de instalatii electrice; 
- lucrări de instalatii sanitare; 
- lucrări de instalatii termice. 
     Corp B „Şcoală generala”: - lucrari de arhitectura; 
- lucrări imprejmuire; 
- lucrări teren sport; 
- lucrări de instalatii electrice; 
- lucrări de instalatii ventilatie sala de sport. 
     Corp E „Cantină”; - lucrări de reabilitare; 
- lucrări de instalatii electrice; 
- lucrări de instalatii sanitare; 
- lucrări de instalatii termice; 
- refacerea canalizarii termice; 
- finisaje exterioare. 
     Corp F „Ateliere” si  Corp C Sală de Sport: 
- lucrări de reabilitare; 
- lucrări de instalatii; 
- finisaje exterioare. 

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

 
31.12.2014 

 
31.12.2015 

Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara sector km 
7+ 830 – 10+090, care se află pe raza unităţii administrative teritoriale a municipiului Hunedoara, 
constituindu-se  într-un proiect de reabilitare şi modernizare a reţelei de drumuri judeţene. 
 Realizarea acestui obiectiv conduce la  îmbunătăţirea infrastructurii reţelei de drumuri 
judeţene asigurând îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi 
serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile 
 Atingerea obiectivului general se va face prin realizarea obiectivelor specifice ale 
proiectului, după cum urmează: 
- reabilitarea unui număr de 2,260 kilometri aferenţi DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara sector km 7+ 
830 – 10+090 şi implicit asigurarea legăturii  de pe sectorul  de pe  DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara 
sector km 7+ 830 – 10+090 între drumurile naţionale DN 66 şi DN 7 precum şi cele europene E68 şi 
E79; 
- îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, inclusiv prin implementarea unor măsuri de fluidizare şi 
siguranţa circulaţiei 670 m parapet metalic. 
Îndeplinirea acestor obiective specifice va fi asigurată de derularea următoarelor activităţi: 
- realizarea casetei rutiere noi pentru amenajarea părţii carosabile cu 4 benzi de circulaţie; 
- refacerea degradărilor rezultate din acţiunea fenomenului îngheţ-dezgheţ ( burduşiri izolate) pe 
suprafaţa existentă; 
� refacerea îmbrăcămintei rutiere existente prin: frezarea îmbrăcămintei existente pe o 
grosime de 4...6 cm unde este cazul, reparaţii asupra suprafeţei existente, ranforsarea îmbrăcămintei 
bituminoase în trei straturi, reprofilare, legătura şi uzură; 
� înlocuirea bordurilor uzate și degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea fundațiilor 
acestora amenajare de trotuare noi, refacerea trotuarelor existente xecutarea de alveole în partea 
carosabilă pentru staţiile de autobuze; 
� - modernizarea sistemului de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, montarea de indicatoare 
verticale de dirijare şi reglementare a circulaţiei, marcaje orizontale; 

Construire si 
dotare Centru 
National de 
Informare 
Turistica in 
Municipiul 
Hunedoara 
Contract nr. 
5033/27.02.2015 
Valoarea: 
468.176,82 

28.02.2015 27.12.2015 Obiectivul general al proiectului îl constituie Crearea şi dotarea unui Centru Naţional de Informare şi 
promovare turistică în Municipiul Hunedoara  în scopul creşterii numărului turiştilor, respectiv pentru 
promovarea potenţialului turistic al resurselor turistice naturale şi antropice din zona municipiului 
Hunedoara, care să contribuie la îmbunătăţirea gradului de atractivitate a zonei ca destinaţie turistică 
şi de afaceri, la dezvoltarea economiei locale şi crearea de noi locuri de muncă. 
Astfel, următoarele obiective specifice vor contribui la atingerea obiectivului general al proiectului: 
- Construcția unei clădiri noi  pe o stradă cu circulație intensă, în apropierea obiectivelor de interes 
turistic, cu scopul de a crea Centrul Naţional de Informare şi Promovare turistică în Municipiul 
Hunedoara. 
- Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare turistică în Municipiul Hunedoara cu 
echipamentele şi dotările necesare pentru realizarea activităţii 
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- Realizarea unui site de informare şi promovare turistică. 
„Mo ştenirea 
culturală Castelul 
Corvinilor – 
Muzeul Casa 
Breslelor, 
municipiul 
Hunedoara, jud. 
Hunedoara”, 
finanţat prin 
Programul 
PA16/RO12 – 
Valoarea: 
2.626.660  
 

30.06.2015 30.04.2016 Obiectivul general al proiectului: Înființarea Muzeului „Casa Breslelor” la Castelul  
Corvinilor în vederea protejării, conservării patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și a 
facilitării accesului publicului la acesta.  
Obiectivele specific: Crearea, evaluarea, protejarea și punerea în valoare a unei colecții numismatice 
identificate pe teritoriul Castelului Corvinilor, colecții aferente celor patru bresle (cizmari, tăbăcari, 
țesători și cojocari) 
Crearea Muzeului „Casa Breslelor” Hunedoara – parte componentă a patrimoniului cultural al 
Castelului Corvinilor 
Implicarea și instruirea unui număr de 12 reprezentanți ai comunității rome în derularea de activități 
socio-economice 
Creșterea atractivității turistice a orașului Hunedoara și a Regiunii Vest. 

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

06.03.2015 30.04.2016 Obiectivul general al proiectului constă în reducerea efectelor situațiilor de risc în care se află copiii 
și tinerii până la 26 de ani prin dezvoltarea unei inițiative ce susține prevenirea abandonului școlar, 
reducerea inegalităților, a excluziunii sociale și diversificarea metodelor de educație, complementare 
celor formale, cu scopul formării unui stil de viață.  
Beneficiarii sunt copiii și tinerii cu vârsta cuprinsă între 6 și 26 de ani din municipiul Hunedoara. 

 
 
 
 

 
 
 

3.4 Turismul și obiectivele culturale cu funcții turistice: patrimoniul cultural, P ădurea 
Chizid, Castelul Corvinilor, Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae, Biserica Reformată, Catedrala 
Ortodoxă, Mănăstirea Prislop 

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

Oraşul Hunedoara este cel mai mare oraș din județul Hunedoara, situat în partea centrală a 
acestuia şi se întinde pe o suprafaţă de 9.743 ha, respectiv 97 Km, ocupând circa 2% din suprafaţa 
judeţului cu acelaşi nume. 

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

Clima şi stările de vreme reprezintă factori naturali care influenţează fenomenul turistic, în 
cadrul peisajului aducând o modificare continuă a fizionomiei şi cromaticii acestuia, fapt care 
conferă turiştilor largi posibilităţi de opţiune în timpul anului. 

Datorită factorilor climatici specifici Hunedoarei, iernile nu sunt prea lungi, primăverile sunt 
normale şi bogate în precipitaţii, verile destul de călduroase, iar toamnele lungi şi uneori secetoase, 
ceea ce permite practicarea tuturor sporturilor specifice fiecărui sezon şi vizitarea zonelor de 
agrement. 

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

În atragerea turiştilor un rol important îl au pădurile cu funcţii de recreere dezvoltate în jurul 
localităţilor, staţiunilor balneoclimaterice şi sanatoriilor, monumentelor de cultură, arheologice, 
istorice şi de artă plastică, zonelor de cazare şi taberelor şi în lungul căilor de comunicaţie. Pădurea 
Chizid, aflată pe dealurile din partea de est a oraşului, constituie o rezervaţie naturală ce a fost 
destinată ca parc de odihnă şi recreere pus la dispoziţia hunedorenilor. Pădurea este reprezentată 
prin arborete de gorun în amestec cu gârniţă  (Quercus cerris). 

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

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

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

 
Localizarea rezervației naturale Pădurea Chizid 

Rezervația naturală cu o suprafață de 50 ha, reprezintă un valoros document fitogeografic 
privitor la etajarea forestieră și un vestigiu al diversității ecosistemelor inițiale. Căi de acces: din 
DN68B care unește municipiile Deva și Hunedoara, sau din stația CFR Hunedoara. 

Resursele turistice antropice ale municipiului Hunedoara sunt deosebit de importante, atât 
prin  varietatea, cât şi prin valoarea acestora. Acestea derivă direct din îndelungata evoluţie a 
civilizaţiei umane pe aceste teritorii, cât şi de interferenţele între mozaicul etnic şi cultural. 

 
Patrimoniul cultural construit 
Analiza situaţiei existente privind patrimoniul cultural construit al municipiului Hunedoara 

s-a realizat în baza “Listei monumentelor istorice, 2010” publicată de către Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, prin Institutul Naţional al Patrimoniului. Această listă conţine pentru 
judeţul Hunedoara un număr de 520 de poziţii. 

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 Aşezare 
"Dealul Sânpetru” între pârâul Zlaşti şi Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Epoca medievală 
timpurie 

3 Aşezare 
"Dealul Sânpetru” între pârâul Zlaşti şi Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Epoca romană 

4 Aşezare 
"Dealul Sânpetru” între pârâul Zlaşti şi Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Hallstatt 
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Nr. 
crt. 

Denumire Adresă Datare 

5 Aşezare 
"Dealul Sânpetru” între pârâul Zlaşti şi Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Epoca dacică 

6 Aşezare 
"Dealul Sânpetru” între pârâul Zlaşti şi Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Epoca bronzului 

7 Aşezare 
"Dealul Sânpetru” între pârâul Zlaşti şi Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Neolitic 

8 Aşezare 
"Dealul Sânpetru” între pârâul Zlaşti şi Cerna, 
deasupra castelului medieval al Corvinilor 

Paleolitic 

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

11 
Administraţia 
Uzinelor de Fier 

Str. Bursan Constantin 8 1906 

12 
Clădire, azi sediul 
Ocolului Silvic 

Str. Castelului 22 sec. XIX 

13 
Castelul Corvinilor, 
azi muzeu 

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

14 
Ansamblul urban 
"Piaţa Libertăţii" 

Piaţa Libertăţii sf. sec. XIX 

15 
Catedrala "Sf. 
Împăraţi Constantin 
şi Elena" 

Piaţa Libertăţii 18 1934 - 1939 

16 Casă Piaţa Libertăţii 28 1812 

17 
Biserica 
"Schimbarea la 
Faţă" 

Str. Popa Şapcă 35 sec. XIX 

18 Clădire Str. Revoluţiei 5 1910 

19 
Biserica "Sf. 
Nicolae" 

Piaţa Unirii 2 
1458, 1827 turn, 
transf. 1634 

20 Şcoala 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 

turişti, şi care să acopere întreaga perioadă a anului, care cuprinde: vestigii arheologice aparţinând 
unor perioade istorice diferite (situri arheologice, aşezări istorice, clădiri, etc.); ansambluri şi clădiri 
istorice (castel); biserici diverse (ortodoxă şi reformată). 

Faptul că Hunedoara este cel mai mare oraş din județul Hunedoara şi deţine o poziţie 
centrală din punct de vedere geografic, constituie elemente de potenţare a beneficiilor care pot fi 
atrase de pe urma celorlalte obiective sau zone protejate din cadrul judeţului Hunedoara. 

Situaţia monumentelor istorice din municipiul Hunedoara după tipul lor: 
 

Nr. 
crt. 

Tip obiectiv Număr obiective 

1 Sit arheologic 1 
2 Aşezare istorică 7 
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3 Ansamblu urban 1 
4 Clădire 6 
5 Castel 1 
6 Biserici, din care: 4 
 - biserică ortodoxă 3 
 - biserică reformată 1 
T O T A L 20 

 
Gradul de valorificare al obiectivelor antropice este departe de cel meritat, ţinând cont de 

importanţa lor istorică susținută de inedit, unicitate şi de peisaje pitoreşti. Pentru a le putea promova 
este necesară punerea lor în valoare şi evidenţierea 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 

cetatea medievală a Hunedoarei. Ridicat în secolul XIV, pe locul unei vechi întărituri, pe o stâncă la 
picioarele căreia curge pârâul Zlaşti, castelul este o construcţie impunătoare, cu acoperişuri înalte şi 
divers colorate, cu turnuri si turnuleţe, ferestre şi balcoane împodobite cu dantelăria pietrei cioplite. 
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 DN7 (E15) până în dreptul localității Sântuhalm, dinspre est 
sau vest, continuând pe DJ 687 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 7000 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 husanilor și nișa ce adăpostește statuia Sfântul Ioan de 
Nepomuk, protectorul podurilor si al trecerilor peste apa. De aici poți admira Turnul nou de poartă, 
de forma rectangulară, ce impresionează prin masivitate. Tot de aici se ajunge, cu ușurință, în 
închisoarea castelului, care păstrează o ușă mare de lemn unde se spune ca ar fi fost “ găzduit” 
pentru o vreme chiar Vlad Țepeș. Pe partea stângă, chiar la ieșirea din Turnul nou de poartă, se află 
Loggia Matia, la etajul căreia se mai păstrează unica pictură laică în frescă din perioada Renașterii 
și mai ales o pictură referitoare la legenda cu corbul, de la care se zice că îşi trag numele urmaşii lui 
Iancu de Hunedoara (Corvini). Tot aici se află și Camera de Aur, în care se adăpostește expoziția 
“Obiecte din colecțiile Muzeului Castelului Corvinilor Hunedoara”. 

La primul nivel al Turnului nou de poartă se află Camera Domnițelor unde se poate vedea un 
set de mobilier aparținând secolului al XIX-lea, stilului electric, compus dintr-o masa, servantă, 
dulap. Traversând Scara spirala se ajunge în Sala Dietei, construită în stil gotic târziu, cu 
medalioane pictate pe pereţi, semnificative fiind portretele domnilor Matei Basarab din Ţara 
Românească şi Vasile Lupu din Moldova). La ieșire, scara din piatră conduce la etajul Turnului 
Capistrano (după numele unui călugăr). Prin partea dreaptă se poate urca la al doilea etaj al 
Palatului sudic 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, ușor 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 din cele mai interesante spații laice din Transilvania 
secolului al XV-lea, este la latura vestică a castelului la parterul Palatului Mare fiind împărțită în 
două sectoare de un șir de coloane octogonale. 

Funcționalitatea acestei săli era aceea de sală de mese la ocazii festive sau sală de judecată și 
întruniri pentru nobili, după model germanic. 
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În Sala Cavalerilor există un bust, turnat în bronz, reprezentându-l, după o stampă de epocă, 
pe Iancu de Hunedoara. Multa vreme bustul, care are o copie la Muzeul Militar National din 
București, a fost ținut ascuns într-unul din beciuri pentru ca unul dintre prim-secretarii de partid ai 
Hunedoarei a constatat ca prea are mustăți de ungur. Nu numai că a constatat, dar a și propus ca să-i 
fie tăiate mustățile cu bomfaierul, să arate și el a român. Până la urmă, bustul a rămas întreg, ca și 
fratele său de la Muzeul Militar. 

Una dintre cele mai mari și vestite proprietăţi ale lui Iancu de Hunedoara, castelul cunoaşte 
în timpul acestuia însemnate transformări. El devine o somptuoasă locuinţă, nu numai un punct 
strategic întărit. 

De-a lungul secolelor, castelul a avut mai mulţi proprietari, ce l-au deţinut însă pentru 
perioade scurte de timp, dar care i-au modificat înfățișarea, îmbogăţindu-l cu turnuri, săli şi camere 
de onoare. 

Galeria şi donjonul - ultimul turn de apărare ("Ne boisa" = "Nu te teme"), rămase 
neschimbate de pe timpul lui Iancu de Hunedoara, precum şi Turnul Capistrano reprezintă câteva 
dintre cele mai semnificative părţi ale construcţiei. 

Matei Corvin continuă după anul 1458 lucrările, insistând mai ales pe aspectul de 
înfrumuseţare a construcţiei existente, astfel pătrunzând influenţe renascentiste. 

Ultima etapă de construcţie are loc între anii 1618 - 1624, când principele Transilvaniei 
Gabriel Bethlen realizează ultimele construcţii de mare anvergură (turnul nou al porţii şi palatul 
baroc de pe latura de est - actualmente cu faţadă neogotică). În anul 1724 castelul intră în 
proprietatea tezaurizatului habsburgic, situaţie care se menţine până în 1880. Noua destinaţie, după 
anul 1724, produce monumentului daune însemnate, printre care şi 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 o nouă etapă de restaurare între anii 1956-1968. 

Unicitatea monumentului de la Hunedoara constă în gradul înalt de reprezentativitate pentru 
arhitectura militara din sud-estul Europei secolului XV, el întrunind cele mai dezvoltate elemente de 
arhitectură civilă, Palatul Mare fiind o construcţie de inspiraţie franceză, unică în spaţiul dominat de 
regatul maghiar în acea perioadă, ilustrând măreţia unei mari familii, cea a Hunedoreştilor, capabilă 
să împrumute modele arhitecturale dintr-un spaţiu care găzduieşte una dintre cele mai strălucite 
civilizaţii medievale: Franța. 

În anul 1974 castelul este transformat în muzeu, care cuprindea iniţial piese de lapidariu 
provenite de la lucrările de restaurare efectuate asupra monumentului la sfârşitul secolului al XIX-
lea şi începutul secolului al XX-lea. Actualmente muzeul deţine colecţii de arheologie (ceramica, 
piese litice, metalice şi osteologice provenite din săpăturile efectuate în zona Hunedoarei, acoperind 
cronologic perioadele istorice din paleolitic şi până în evul mediu), etnografie (piese şi recuzită din 
portul pădurenesc, unelte specifice acestei zone), artă decorativă (piese de mobilier sculptat, lăzi de 
breaslă, farfurii din ceramică şi metal, icoane pe lemn şi sticlă, tablouri pe pânză, statui din lemn), 
numismatică (monede din secolele XVI – XIX) şi tehnică militară (arme de tăiere, împingere, 
lovire, arme de foc). 

După 1997 începe proiectul de punere în valoare a monumentului care este unic în partea 
răsăriteană a Europei şi reprezentativ pentru arhitectura civilă şi militară medievală. 
Până în anul 1990 muzeul s-a aflat sub tutela Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva şi de 
atunci până în prezent funcţionează ca instituţie independentă, coordonată de Primăria Municipiului 
Hunedoara. 

Actualmente muzeul deţine colecţii de arheologie (ceramică, piese litice, metalice şi 
osteologice provenite din săpăturile efectuate în zona Hunedoarei, acoperind cronologic perioadele 
istorice din paleolitic şi până în evul mediu), etnografie (piese şi recuzită din portul pădurenesc, 
unelte specifice acestei zone), artă decorativă (piese de mobilier sculptat, lăzi de breaslă, farfurii din 
ceramică şi metal, icoane pe lemn şi sticlă, tablouri pe pânză, statui din lemn), numismatică 
(monede din secolele XVI – XIX) şi tehnică militară (arme de tăiere, împingere, lovire, arme de 
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foc). 
Una dintre legendele care îi atrag pe străini la castel, promovată în ultimii ani, a fost cea 

despre întemniţarea lui Dracula. Se spune că Vlad Ţepeş ar fi petrecut şapte ani într-o închisoare din 
castel şi că i-ar fi înspăimântat pe paznici prin cruzimea sa. Nu se ştie cum povestea celui 
supranumit contele Dracula a ajuns atât de răspândită printre vizitatorii străini. 

În ceea ce priveşte numărul vizitatorilor la monumentul de arhitectura Castelul Corvinilor, 
acesta a crescut foarte mult, marcând o valoare de 2,5 ori mai mare in 2015, faţă de anul 2012 
(288.781 mii vizitatori în 2015, faţă de 114 000 mii în anul 2012). 
 

Caracteristica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2015 

Vizitatori ai 
muzeului 

82400 82100 67000 114000 152,724 230,221 
288.781 

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

Local Hunedoara. În anul 2015 tarifele au fost stabilite astfel: adulți -20/25/30 lei,in functie de 
perioada calendaristica, pensionari – 10 lei, elevi și studenți 5 lei, ghid audio, video – 6 lei, ghidaj 
30 de lei, grupuri (mai mari de 30 de persoane) adulti – 15/20/25 de lei, in fucntie de perioada 
calendaristice, grupuri (mai mari de 30 de persoane) pensionari – 8 lei, grupuri  (mai mari de 30 de 
persoane) elevi și studenți – 4 lei. 

Evoluția numărului de vizitatori ai muzeului marchează o tendință predominant crescătoare, 
iar acest lucru se poate observa de la an la an. O reprezentare comparativă 2013-2015 poate fi 
urmărită mai jos. 
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Această evoluţie extraordinară demonstrează într-un mod relevant potenţialul cultural 
deosebit pe care îl deţine Castelul Corvinilor iar reprezentanții administrației locale vin în sprijinul 
promovării acestuia prin tot felul de acțiuni. 

 Și în anul 2015 Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost reprezentat la Târgul  Internațional 
de Turism de la Barcelona-I.B.T.M, din Spania, una din cele mai importante manifestări de acest 
gen din Europa, participare îin cadrul programelor naționale de promovare turistică susținute de 
Autoritatea Natională pentru Turism. 

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

culturală Castelul Corvinilor – Muzeul Casa Breslelor, municipiul Hunedoara, jud. Hunedoara”, 
finanţat prin Programul PA16/RO12 – Cerere de proiecte mari, finanțat prin Mecanismul Financiar 
SEE Grants 2009 – 2014. Proiectul a fost declarat eligibil si finantat in cursul lunii iunie a anului 
2015, in anul 2016 urmand a fi finalizat.  

 

 
Valoarea totală cu TVA: 4.344.307,92 lei 
Valoarea nerambursabilă: 4.344.307,92 lei 
Suprafaţa construit-desfăşurată „Casa Breslelor”: 544,69  mp 
 
Obiectivul general al proiectului: Înființarea Muzeului „Casa Breslelor” la Castelul 
Corvinilor în vederea protejării, conservării patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare 

și a facilitării accesului publicului la acesta. 
Obiectivele specific: 

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

Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara a fost înființat prin HCL 
335/23.12.2015 cu Avizul Ministerului Culturii/Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor Nr. 
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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 Nr. 1-3. Clădirea alcătuiește, alături de altele, ansamblul 
cunoscut sub numele de Curtea Husarilor. Cu ocazia restaurărilor din secolul al XIX-lea și al XX-
lea clădirea administrativă a suferit numeroase interventii. 

Datele de contact ale Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara sunt: 
e-mail: maiehunedoara@yahoo.com 

https://www.facebook.com/pages/Muzeul-de-Arheologie-Istorie-si-Etnografie-
Hunedoara 
Tel. 0740 80 86 57 
Tarifele de intrare la Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara sunt stabilite 

anual și votate de Consiliul Local Hunedoara. În anul 2015 tarifele au fost stabilite astfel: 
Nr. Crt. Denumire taxă Cuantum 
1 Taxe de vizitare - Adulţi 8 lei/pers.  

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

- Adulţi  
5 lei/pers. 
   . 

 Taxe de vizitare grupuri organizate >20 persoane  
 - Pensionari 

3 lei/pers. 

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

3 lei/pers 

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

4 Taxa foto în expoziție 5 lei/aparat 
5 Taxa video în expoziție 5 lei/aparat 
6 Taxa închiriere sală în sediul muzeului 2000 lei/zi 
7 Taxa demontare expoziții  100 lei/vitrină sau modul 

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

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

30 lei/oră 

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

teoretică 
100 lei 

12 Întocmire Studii istorice 20 lei/oră 
 
Pe parcursul anului 2015 s-a demarat procedura de trecere în evidență a patrimoniului 

cultural mobil.  
În paralel s-au efectuat o sere de cercetări arheologice preventive și sistematice în 

următoarele puncte: 
• Silvașul de Jos – Dealul Țapului – Cercetare sistematică în parteneriat cu Muzeul 

Banatului Timișoara. 
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• Geoagiu Băi – Dâmbul Romanilor – Cercetare arheologică preventivă 
• Hunedoara – Str. Voinii Nr. 2A – Supraveghere și Cercetare arheologică preventivă 
• Hunedoara – Str. Castelului – Supraveghere și Cercetare arheologică preventivă 
• Hunedoara – Str. C-tin Bursan, Nr. 3 – Diagnostic arheologic 
• Hunedoara – Str. Urcușului F.N - Diagnostic arheologic 
• Pricaz F.N. - Diagnostic arheologic 

În perioada 08.06.2015 – 13.10.2015 Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara a 
găzduit Expoziția de reptile a S.C. Gabonica SRL Arad. 
Începând cu data de 22.12.2015 a fost deschisă expoziția Hunedoara 18-25 decembrie 1989. 
 

Vestigiile arheologice 
Hunedoara şi împrejurimile acesteia cuprinde un repertoriu extrem de bogat de vestigii 

arheologice, care acoperă următoarele perioade istorice: epoca neolitică şi eneolitică; epoca 
bronzului;  hallstatt; latène; epoca daco-romană; epoca prefeudală; epoca medievală. 

Lista completă a descoperirilor arheologice de pe teritoriul judeţului Hunedoara cuprinde un 
număr de 486 de repere. Multitudinea acestor descoperiri reprezintă de asemenea o oportunitate la 
nivelul municipiului Hunedoara de susţinere a brand-ului acesteia prin amplificarea contextului 
istoric al localităţii Hunedoara şi a ambientului acesteia. 

Repartizarea descoperirilor arheologice pe localităţi şi perioade istorice - Zona 
administrativă a municipiului Hunedoara: 

 

Nr. crt. 
(din 
lucrare) 

Denumirea 
localităţii 

Epoca 
paleolitică 

Epoca 
neolitică 
şi 
eneolitică 

Epoca 
bronzul
ui 

Hallsta
tt 

Latène 
Epoca 
daco-
romană 

Epoca 
prefeuda
lă 

Epoca 
medieva
lă 

56. Boş - X X X - - - - 

212. Hunedoara X X X X X X X X 

299. Peştişu Mare - X X - - X - X 

331. Răcăştia  - - X X - - - - 
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486. Zlaşti - X - - X - - X 

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

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

Obiectivele religioase din municipiul Hunedoara şi împrejurimi completează paleta de oferte 
inedite şi se poate susţine că acestea au o valoare arhitecturală şi artistică deosebită şi reuşesc să se 
impună în faţa celor istorice aflate în patrimoniul UNESCO. 

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

Municipiul Hunedoara se remarcă prin prezenţa a numeroase edificii religioase, aparţinând 
unor culte religioase diverse. Dintre acestea, se detaşează prin vechime, valoare cultural-istorică şi 
artistică următoarele: 

Biserica ortodoxă “Sfântul Nicolae” din Hunedoara se numără printre cele mai vechi 
biserici ortodoxe din ţinutul Hunedoarei şi este cea mai veche din oraşul Hunedoara. Plasată pe 
malul drept al Cernei, în apropierea castelului Corvinilor, actuala biserică este legată de contextul 
disputei ideologice dintre vlădica Ioan de Caffa şi franciscanul Ioan de Capistrano, în urma căreia 
vechea biserică, probabil de lemn, a fost distrusă. 

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

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

Biserica reformată din Hunedoara - monument istoric și de arhitectură religioasă, biserică de 
plan patrulater, este finalizată în anul 1644 şi este o mixtură între stilul renascentist, faza târzie și 
elemente baroce. Ctitorul bisericii este considerat Péter Bethlen, nepotul lui Gabriel Bethlen. În anii 
1817 si 1888, precum și în 1994, au avut loc lucrări de restaurare. 

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

Catedrala Ortodoxă “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, amplasată în Piaţa Libertăţii din 
Hunedoara, construită în stil bizantin este zidită din cărămidă de Sântimbru şi plăci de piatră adusă 
din Bampotoc - 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, judeţul 
Hunedoara. 

Lucrările de edificare a acestei sfinte biserici au început în vara anului 1939 și au fost 
executate cu meșteri aduși din diferite regiuni ale tarii. Biserica a fost înzestrată iniţial cu toate 
obiectele de cult (cărţi de ritual, veştminte bisericeşti, prapori, epitaf, odoare bisericești, etc.) de 
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către ctitori, iar în prezent este înfrumuseţată şi întreţinută de către credincioşi. 
Încă din anul 1947 acest edificiu figurează înscris pe lista monumentelor de artă. 
Biserica romano – catolică din Hunedoara construită începând cu 1910 și sfinţită 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 şi un pedalier cu 25 de 
registre şi este una dintre creaţiile lui Angster József, renumit în Europa pentru măiestria cu care 
făurea asemenea instrumente muzicale. 

Mănăstirea Prislop, deşi nu se află pe teritoriul Municipiului Hunedoara, trebuie menţionată 
ca punct de atracţie turistic, datorită apropierii sale de acesta. Astfel, mănăstirea este amplasată într-
o zonă pitorească, la altitudinea de 580 m, într-o poieniţă străjuită de culmile domoale ale Munţilor 
Poiana Ruscă, la 13 km de oraşul Haţeg şi la 16 km de municipiul Hunedoara. 

S-au scurs aproape 50 de ani de când Prislopul a redevenit mănăstire ortodoxă, un timp 
relativ scurt în istoria ei de şase veacuri, dar cu fapte şi realizări vrednice de luat în seamă, şi tot aici 
îşi 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 veşnice, zeci de 
mii de oameni se adună în pelerinaj la Prislop, pentru rugăciune şi închinare la mormânt. 

Monumentele istorice au fost ridicate în memoria unor personalităţi marcante sau 
evenimente istorice, culturale, artistice. Istoria nuanţată, coroborată diversitatea şi bogăţia vieţii 
sociale şi culturale municipiului Hunedoara se reflectă într-un număr semnificativ de monumente, 
statui şi plăci comemorative, care celebrează personalităţile sau evenimentele de excepţie. Interesul 
turiştilor este trezit nu doar prin valoarea realizării artistice, ci şi graţie renumelui personalităţii sau 
rezonanţei 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 importanţi lideri militari şi politici 
ai secolului al XV-lea din Europa, are două statui în oraşul căruia i-a dus gloria în toată lumea 
creştină: un bust, situat în faţa Primăriei, şi o statuie plasată într-o intersecţie cu sens giratoriu. 

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

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

Un bust al lui Avram Iancu este aşezat lângă intrarea principală a Primăriei Municipiului 
Hunedoara. Avram Iancu a fost unul dintre conducătorii Revoluţiei din 1848 din Transilvania. De 
altfel, el a fost unul dintre iniţiatorii şi organizatorii adunărilor de la Blaj, din aprilie, mai şi 
septembrie 1848, dar şi conducătorul oştirii înarmate de ţărani şi mineri din Munţii Apuseni. În 
fruntea acestei oşti şi în colaborare cu autorităţile militare austriece a organizat apărarea în Munţii 
Apuseni şi a respins numeroasele atacuri ale trupelor revoluţionare maghiare, superioare ca număr 
şi ca armament, câştigându-şi renumele de “Craiul munţilor”. A murit în data de 10 septembrie 
1872, la 48 de ani, la Ţebea, unde este înmormântat. 

Biblioteca Municipală Hunedoara, situată pe strada Brâncuşi, nr. 2, a fost înfiinţată în anul 
1950. Pe atunci, pe rafturile bibliotecii se găseau în jur de 30.000 de exemplare, pentru ca în prezent 
numărul lor să depăşească 80.000 de exemplare. 

Începând din octombrie 2010, Biblioteca Municipală din Hunedoara oferă locuitorilor 
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acestui oraş un nou serviciu gratuit: accesul la informaţiile publice şi de interes major cu ajutorul 
Internetului, lansat în cadrul proiectului “Biblionet”, care a luat amploare în colaborare cu IREX şi 
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 oraşului prin evenimentele artistice şi culturale găzduite: vernisaje, expoziţii de pictură şi 
sculptură ambientală, artă vizuală, artă plastică şi alte evenimente. 

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

consolidează potenţialul 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 selecţie a câtorva astfel de obiective cu potenţial turistic antropic cuprinde: bazinul de 
înot, stadionul Michael Klein, fântâna arteziană din faţa Casei de Cultură,  Grădina Zoologică și 
Ecarisaj. 
        Complexul Sportiv ,,Michael Klein“ ( Bazinul de Înot şi Stadion)  în anul 2015 a funcţionat 
cu un număr de 15 angajaţi.  
      Activitatea principală în cadrul Bazinului de Inot este de agrement, astfel clienţii (pe anul 
2015 un număr de 43.720 persoane)  au putut beneficia de servicii cum ar fi: sauna, serviciul de 
masaj, sală de fitness, cursuri de iniţiere şi cursuri de ,,aerobic“. 
        În cadrul acestei instituţii îşi defăşoară activitatea şi sportivi de performanţă, un număr de 
peste 150 de copii, legitimaţi la clubul sportiv C.S.S. Hunedoara, care au obţinut numeroase medalii 
la campionatele la care au participat. 
            De asemenea, în cadrul instituţiei îşi defăşoară activitatea şi profesori care predau cursuri de 
inţiere, reprezentanţi ai cluburilor sportive NAUTIK HUNEDOARA şi GTA SWIM 
HUNEDOARA. 

În cadrul Bazinului de Înot pentru tratarea şi întreţinerea apei din bazinele de înot sunt 
achiziționate substanţe specifice de tip BAYROL-Germania, iar verificarea calităţii apei se 
efectuează de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara - Laborator de Diagnostic şi 
Investigare în Sănătatea Publică, prin recoltarea probelor de apă din bazinele de înot şi emiterea 
unui buletin de analiză microbiologică privind respectarea parametrilor indicatorilor şi a valorilor 
admise prin lege. 
            Situaţia veniturilor în cadrul Bazinului de Înot Hunedoara conform tarifelor pe anul 2015, 
aprobate prin Hotărârea Consilului Local  nr. 300/2014, au fost în valoare de: 196.700 lei 
reprezentând: 
 
        DENUMIRE VALOARE 
BILETE INTRARE  58070 LEI 
ABONAMETE BAZIN 39980 LEI 
ABONAMETE BAZIN SI SAUNA 11420 LEI 
CHIRIE CULOARE INITIERE 45280 LEI 
CHIRIE CURS AEROBIC BAZIN MIC 1950 LEI 
CONTRIBUTIE CSS HUNEDOARA-PERFORMANTA 40000 LEI 
TOTAL 2015 196.700 LEI 
       
          Cu sprijinul Primăriei Municipiului Hunedoara şi în colaborare cu Cublurile Sportive s-au 
organizat în cadrul Bazinului de Inot mai multe activităţi cum ar fi: 

- 29.05.2015 - ,,CUPA 1 IUNIE”; 
- 11.12.2015 - ,,CONCURS MOŞ CRĂCIUN”. 

 
          În luna mai 2015 s-a organizat concursul de nataţie ,,Special Olympics“ pentru persoanele 
cu dizabilităţi, la care au participat peste 100 de concurenţi din toată ţara.  



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2015  44 

 

 

          Primăria Municipiului Hunedoara sprijină persoanele cu dizabilităţi conform Hotărârii  
Consilului Local  nr. 300/2014- art. (2) persoanele cu handicap grav şi accentuat, sunt scutite de la 
plata taxei de intrare la Bazinul de înot Hunedoara în conformitate cu prevederile Regulamentului 
de utilizare a serviciilor oferite de Serviciul public „Bazinul de Înot” Hunedoara, prin acordarea a 
două şedinţe/săptămână  în vederea efectuării programului de recuperare necesar. 
         De asemenea, în luna noiembrie 2015  s-a organizat a XI-a ediţie a Campionatului 
Naţional de Nataţie Seniori şi Juniori, la care au participat un număr de 200 sportivi din ţară, 
dintre care amintim: Tudose Răzvan, Agache Dragoş, Ionela Cozma, Trandafir Norbert, Coci 
Alexandru, Artimon Alin, Radu Marius, Coste Alin-componenţi ai Lotului Olimpic.                                                                          
        Acestă ediţie a fost una succes atât din punctul de vedere al performanţelor obţinute de către 
sportivii hunedoreni, Adelina Buzdugan şi Alexandru Bădeaţă, cât şi din punct de vedere al 
organizării. 
        Scopul organizării acestor competiţii sportive este de a îndruma copiii spre practicarea 
înotului, iar în acest an au fost peste 400 de copii initiaţi în această ramură a sportului. 
           În anul 2015 în cadrul  Complexului Sportiv ,,Michael Klein”- Stadion s-au creat condiţii 
optime asigurate de către Primăria Muncipiului Hunedoara în vederea desfăşurării activităţilor în 
ramura fotbalului, de către echipa de fotbal F.C. HUNEDOARA, având în componenţă un lot de 
Seniori şi unul de Juniori, cu un număr de peste 150 de sportivi.  
          Menţionăm că toate meciurile de fotbal ale echipei F.C. HUNEDOARA Juniori  și  Seniori 
s-au desfăşurat în condiţii foarte bune. 
          De asemenea, se fac eforturi în continuare pentru realizarea terenului sintetic prevăzut cu 
împrejmuire şi iluminat nocturn, cât şi a vestiarelor, asigurându-se condiţii bune pentru copiii 
hunedoreni. 

În anul 2015, la data de 15.07.2015, a avut loc deschiderea Ştrandului «Corvina» , acesta 
reprezentând o necesitate pentru municipiul Hunedoara, deoarece pe timpul verii, există un loc de 
agrement pentru populaţie, iar oportunitatea investiţiei este benefică din punct de vedere economic, 
precum şi prin punerea în valoare a unui spaţiu neamenajat, prin crearea unui loc de recreere, 
relaxare, promenadă şi jocuri pentru cetăţeni. 

Situaţia veniturilor în cadrul Ştrandului, conform tarifelor pe anul 2015, aprobate prin 
Hotărârea Consilului Local  nr. 247/2015, au fost în valoare de 425.810 lei, astfel: 

 
BILETE INTRARE TOTAL ÎNCAS ĂRI 
LUNA IULIE  185.710 
LUNA AUGUST 213.960 
LUNA SEPTEMBRIE până la 
data de: 20.09.2015 26.140 
Total  425.810 lei 

 
      De asemenea, la data de 08.12.2015 a avut loc deschiderea Patinoarului , acesta 

reprezentând o zonă de agrement, un loc de recreere, relaxare pentru cetăţeni.  
Situaţia veniturilor în cadrul Patinoarului conform tarifelor pe anul 2015, aprobate prin 

Hotărârea Consilului Local  nr. 349/2014, au fost în valoare de 25.170 lei, astfel: 
 

BILETE INTRARE TOTAL 
LUNA DECEMBRIE   25.170 
Total  25.170 lei 

 
 
       Grădina Zoologică și Ecarisaj Hunedoara - este un asezământ public care întreţine şi 
expune colecţii de animale sălbatice vii, indigene şi exotice, în vederea realizării a două principale 
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deziderate: 
- conservarea faunei; 
- instruirea, educarea şi recreerea publicului vizitator. 

Din anul 2015 Centrul Interactiv pentru Educaţie Nonformală şi Voluntariat își desfășoară 
activitatea în cadrul grădinii zoologice. La sfârșitul anului 2015 s-au reabilitat aleile din incinta 
grădinii. S-a realizat și un parc de sfori și tiroliene și s-a mărit numărul de animale. 
            Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, pe data de 01.06.2015 intrarea a fost 
liberă, înregistrându-se 2160 de vizitatori. O altă perioadă cu un număr considerabil de vizitatori, 
1715, a fost de Zilele Hunedoarei, când  pe o durată de o săptămână a fost oferită intrarea  liberă  
vizitatorilor. 

Numărul de vizitatori  în funcție de tarifele achitate pentru vizitarea Gradinii Zoologice sunt 
prezentate în tabelul următor: 

 
Tip Vizitatori Tarif anul 2015 Nr. vizitatori 

Elevi și studenți 2 lei 620 

Pensionari 3 lei 280 

Adulți 4 lei 550 

Familiei ( 2 adulți + copiii) 8 lei aprox. 2230 

Filmare/ plimbare cu ponei 5 lei 0 

 
3.5 Structurile de primire şi cazare turistică 
În anul 2015, la nivelul municipiului Hunedoara, capacitatea de cazare turistică existentă a 

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

hotelurile. La nivelul anului 2015, cele aproximativ 329 camere, aferente tuturor capacităţilor de 
cazare, erau repartizate pe tipuri de facilităţi turistice astfel: hoteluri – 233 de camere, vile turistice 
– 70 de camere, pensiuni turistice urbane – 18 camere, hosteluri- 8 camere family. Capacitatea de 
cazare concentrată pe facilitatea de tip hotelier este evidentă în acest mod. 

Situația unităților de cazare din municipiul Hunedoara la nivelul anului 2015: 
 

Categorie 
Denumire unitate de 
cazare 

Adresa Nr. de camere (aprox.) 

Hotel 

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

Vil ă turistică 

Vila Flamingo Bld. Dacia 20 
Vila HD Str. Moldovei 18 
Vila Tiffany Bld Dacia 16 
Vila Gorunul Str. Gorunilor 8 
Vila Corviniana Str. C-tin Bursan 8 

Pensiune turistică 
urbană 

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

Hostel Hostel Păltiniș Str. 1848 8 
TOTAL 329 
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3.6  Agricultura 
În Municipiul Hunedoara au fost eliberate 85 atestate de producător agricol pe anul 

calendaristic 2015. 
Terenurile aflate în proprietatea municipiului Hunedoara în funcție de categorii sunt 

următoarele: 
 
Categorii de teren Total 

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

801 21.00 

din care păduri 801 21.00 
Terenuri degradate și 
neproductive 

34 59.00 

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

 
 

4.1 Educație 
Învăţământul preuniversitar 
Municipiul Hunedoara dispune de o reţea de instituţii educaţionale care asigură toate 

nivelele de educaţie şi formare, de la grădiniţe până la instituţiile de învăţământ superior. 
Reţeaua Şcolară a Municipiului Hunedoara pentru anul şcolar 2015-2016: 

 
Nr. 
crt. 

Mediul  Denumirea unităţii de 
învăţământ cu personalitate 

juridic ă 
Adresa 

 

Denumirea unităţii de învăţământ 
fără personalitate juridică 

arondată 

1. U  CL. COP. ŞI EL. HUNEDOARA - 
2. U  CL. SPORTIV ŞCOLAR 

HUNEDOARA 
- 

3. U COL. NAŢ. „IANCU DE 
HUNEDOARA”, HUNEDOARA, 
str. Victoriei, nr. 12 
 

- ŞC. PRIMARĂ RĂCĂŞTIA; 
- ŞC. PRIMARĂ HĂŞDAT; 
- GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM NORMAL BOŞ; 
- ŞCOALA POSTLICEALĂ 

SANITARĂ HUNEDOARA. 
4. U COL. NAŢ. DE INFORMATICĂ 

„TRAIAN LALESCU” 
HUNEDOARA, 
str. Victoriei, nr. 23 
 

-  

5. U ŞC. GIMNAZIALĂ NR. 2 
HUNEDOARA, str. Luncii, nr.1 
 

-  

6. U COL. TEH.  „MATEI CORVIN” 
HUNEDOARA,  
str. Victoriei, nr. 17 
 

- ŞC. GIMNAZIALĂ NR. 6 
HUNEDOARA; 

- ŞC. PRIMARĂ PESTIŞU 
MARE. 

7. 
 
 
 
 
 

U COL. EC. „EMANUIL GOJDU” 
HUNEDOARA, 
str. Al. Vlahuţă, nr. 1 bis 

- ŞC. GIMNAZIALĂ NR. 7 
HUNEDOARA. 

8. U LIC. TEHNOLOGIC „Constantin 
Bursan” HUNEDOARA,  
str. Turnătorului, nr.1 
  

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

     - 

 
 
10. 

 
 
U 

 
 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR. 1 
HUNEDOARA 
P-ţa Florilor, nr. 1 bis 
 

 
 

- GRAD. PROG. NORMAL 
NR. 3  HUNEDOARA; 

- GRAD. PROG. NORMAL 
NR. 4  HUNEDOARA; 

- GRAD. PROG. NORMAL 
NR. 6  HUNEDOARA; 

- GRAD. PROG. PRELUNGIT 
„PITICOT” HUNEDOARA; 

- GRAD. PROG. PRELUNGIT 
„LICURICI” HUNEDOARA; 

- GRAD. PROG. PRELUNGIT 
NR. 5 HUNEDOARA. 

-  
11. U GRAD. PROG. PRELUNGIT 

„DUMBRAVA MINUNAT Ă” 
HUNEDOARA 
Aleea Câmpului, nr.2 
 
 
 
 
 

- GRAD. PROG. NORMAL 
NR. 1   HUNEDOARA; 

- GRAD. PROG. NORMAL 
NR. 5  HUNEDOARA; 

- GRAD. PROG. NORMAL 
NR. 7  HUNEDOARA; 

- GRAD. PROG. PRELUNGIT 
„PRICHINDELUL” 
HUNEDOARA; 

- GRAD. PROG. PRELUNGIT 
„FLOAREA SOARELUI” 
HUNEDOARA. 

- GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM NORMAL 
„ZORI DE ZI” 
HUNEDOARA 

 
12. U CENTRUL ŞCOLAR PENTRU 

EDUCAŢIE INCLUZIVĂ 
„RUDOLF STEINER” Hunedoara 
b-dul 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 care în anul 2015 au fost 
ocupate în totalitate, copii fiind repartizați pe trei grupe: o grup mijlocie 1-2 ani și două grupe mari 
2-3 ani. Personalul din creșă este format din 15 persoane. 
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 Învăţământul superior 
Învăţământul superior din municipiul Hunedoara pregăteşte specialişti în următoarele 

domenii: inginerie, ştiinţe economice, juridice și sociale, prin intermediul filialelor unor 
universităţi 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 
Asistenţa medicală primară, care ar trebui să servească ca o poartă de intrare în sistem, 

este furnizată de medicii de familie, ca practicieni independenți. Teoretic ea este responsabilă 
pentru îngrijirea preventivă şi pentru dirijarea pacienţilor spre unităţi secundare şi terţiare de 
îngrijire. Are ponderea cea mai mică din cheltuielile de sănătate, şi, în general, medicii de familie 
sunt în imposibilitatea de a efectua sarcini cheie. Nu sunt în măsură să presteze vizite la domiciliu 
şi să examineze cu adevărat pacienţii lor, astfel încât rolul lor s-a transformat în a scrie reţetele de 
medicamente şi trimiterile către specialişti şi spitale. 

Conform datelor oferite de Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara, în anul 
2015 la nivelul municipiului Hunedoara existau: 39 de cabinete medici de familie, 52 cabinete 
stomatologice și 59 cabinete de specialitate. 

Sistemul secundar de îngrijire constă într-o varietate de unităţi (dispensare/ policlinici/ 
ambulatorii/ centre de sănătate), având capacităţi de diagnoză şi/sau de tratament şi medici 
specialişti. Unele dintre acestea au, de asemenea, un număr mic de paturi de îngrijire de zi. 
Pacienţii pot avea acces la unităţile secundare de îngrijire, fie prin intermediul trimiterii de la 
medicul de familie (caz în care aceștia beneficiază de îngrijire subvenţionată) sau direct, la 
alegerea proprie (caz în care vor plăti taxele pentru servicii). Aceste servicii sunt utilizate mult sub 
capacitate, din cauza taxelor solicitate şi, într-o oarecare măsură, din cauza timpului de aşteptare. 
În acelaşi timp, cheltuielile cu asistenţa medicală secundară iau cel puţin o cotă-parte din bugetul 
total de asistenţă medicală. 

Sistemul terţiar de îngrijire este format din spitale şi unităţi de îngrijire de zi şi deține peste 
60% din cheltuielile de asistenţă medicală la nivel naţional. Acestea sunt serviciile preferate de 
pacienţi, deoarece sunt complet gratuite (cu condiţia ca pacientul să fie trimis de către medicul de 
familie) şi au cele mai bune facilităţi de diagnostic. Cele mai multe resurse gravitează în sectorul 
spitalicesc şi există o tendinţă ca pacienţii să ajungă în acest sector, chiar în cazurile în care există 
alternative mai potrivite și mai apropiate, ca pacienţi de zi sau ca pacienţi ”internaţi pentru o 
noapte”. Acest lucru poate indica o anumită lipsă de "modernizare" a sistemului şi poate furniza şi 
o justificare a numărului relativ mare de paturi de spital (şi spitale) din sistem - mai ales în 
comparaţie cu multe ţări mai dezvoltate din Europa de Vest. Într-adevăr se pare că timpul de 
aşteptare pentru sistemul de îngrijire terţiar se explică în principal printr-o tendinţă din partea 
pacienţilor de a ocoli deficienţele sistemului (la nivel primar şi secundar de îngrijire) în ceea ce 
priveşte plăţile solicitate la aceste niveluri. Cu alte cuvinte, în loc să parcurgă "ruta de 
diagnosticare" prin sistemul de îngrijire primar şi secundar (care sunt deficitare şi financiar destul 
de dezavantajoase), pacienţii gravitează în sectorul de spital(terţiar). Există puţine dovezi că acest 
lucru este justificat în multe cazuri de complexitatea patologică ce necesită spitalizare. 

Indicatorii utilizaţi pentru a descrie serviciile de asistenţă de sănătate sunt: numărul de 
paturi de spital, numărul de medici şi numărul personalului de îngrijire a sănătăţii.  

Numărul de paturi din spitale furnizează informaţii privind capacităţile de îngrijire a 
populaţiei, cu alte cuvinte indică numărul maxim de pacienţi care pot fi trataţi în spital. Paturile de 
spital sunt cele care sunt menţinute în mod regulat şi pentru care se asigură personal suficient şi 
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imediat disponibil pentru îngrijirea pacienţilor internaţi. 
Hunedoara  dispune de un singur spital - Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu – şi 

o singură policlinică, respectiv Policlinica Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu, ambele 
aflate în sectorul public. 

Spitalul municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara este una dintre instituţiile 
medicale de tradiţie care deserveşte municipiul Hunedoara de peste 41 ani. 

Spitalul deserveşte populaţia municipiului de 60.525 locuitori şi aproximativ 44.000 
locuitori din teritoriile arondate spitalului. În cadrul unităţii se asigură asistenţă medicală de 
specialitate, preventivă, curativă, de recuperare, de îngrijiri în caz de graviditate şi maternitate, 
precum şi a nou-născuţilor. 

De-a lungul timpului, a cunoscut multiple transformări şi modernizări, ţinând pasul cu 
numeroasele inovaţii şi descoperiri din domeniul medical. Prin urmare, calitatea serviciilor 
corespunde standardelor internaţionale şi alături de profesionalismul cadrelor medicale, constituie 
elementele esenţiale cu care spitalul este pregătit să întâmpine toate solicitările medicale.  

Practica medicala este organizata in serviciu permanent cu profil medico-chirurgical și de 
urgente, care acoperă în multe situații întregul județ. Pentru a putea susține un serviciu la 
standarde competitive sunt asigurate 13 linii de garda. 

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

Lucr ări de modernizare:  
       # Reabilitare și dotare Ambulatoriu de Specialitate – valoare proiect 4.704.230 lei 
       # Reparație capitală secția ATI - valoare proiect 3.130.000 lei 
       # Reparație capitală secția Chirurgie - valoare proiect 3.500.000 lei 
       # Reabilitare și modernizare serviciul de internări Pediatrie 
       # Reabilitare lifturi interioare 
       # Lucrări de montat tâmplărie la diverse secții (Radiologie, UPU, Laborator Anatomie 
Patologică, Internări Pediatrie, Serviciul Statistică, Centrala Telefonică, Vestiare) 
       # Lucrări tratament anti-alunecare pardoseli   
       # Amenajare vestiare personal      
       # Amenajare parcări curte interioară 
Ultimele șase lucrări prezentate însumează 640.000 lei 

Date despre tipurile de servicii medicale, personalul medical și alte date informative despre 
Spitalul municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara la nivelul anului 2015 sunt prezentate mai jos.  

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

Personalul medical: 
- număr medicii - 111 (din care rezidenți - 22) 
- farmaciști și fizio-kinetoterapeuți - 5 
- alt personal medical cu studii superioare(chimist, fizician, psiholog, biolog) - 5 
- asistente medicale si registratori - 347 
- îngrijitori și infirmiere - 221 
- tesa - 50 
- muncitori si personal de servire - 98 
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Menționarea primelor 5 grupe de diagnostic din spital: 

- boli și tulburări ale sistemului circulator 
- boli și tulburări ale sistemului respirator 
- boli și tulburări ale sistemului nervos 
- boli și tulburări ale sistemului musculo-scheletat și țesutului conjunctiv 
- boli infecțioase si parazitare 
 
Numărul de nașteri - 615 
Numărul de decese - 394 
Numărul de paturi 
- spitalizare continuă - 612 
- spitalizare de zi        - 38 
 
-    Număr de cazuri tratate în anul 2015: 
1. Spitalizare continuă - 16.465 
2. Spitalizare de zi – 14.402  
3. Consultații UPU – 29.824 
4. Consultații Ambulatoriu -77.239 
 

4.3 Cultură 
Viaţa culturală a locuitorilor Hunedoarei a fost marcată în mare măsură de evenimentele 

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

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

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

Iancu de Hunedoara, fiul lui Voicu, a adus în sec. XV transformari importante Castelului, 
care apoi a fost moştenit de Matei Corvin şi de alte familii nobiliare. În 1618 Gabriel Bethlen a 
iniţiat a treia etapă de lucrari modificând aspectul original al Castelului. 

Intrarea în Castel se face pe un pod suspendat peste albia prăpăstioasă a Zlaştiului. Sub 
poartă se pot vizita Camera de gardă şi Închisoarea. La dreapta se pătrunde în Sala Cavalerilor, 
care este construita în stil gotic. La etaj se găseşte Sala Dietei şi Turnul Capistrano, denumit astfel 
după numele unui călugăr inchizitor din vremea lui Iancu de Hunedoara. Curtea Castelui 
adăposteşte o fântână adâncă de 30 m, săpată de nişte 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 data în anul 1364 şi care în 1409 este donat cneazului Voicu şi rudelor sale. 
Iancu de Hunedoara întreprinde lucrări de mare anvergură în două etape, între anii 1441-1456, 
iniţial mărind dimensiunile fortificaţiei militare şi apoi transformând-o într-un castel somptuos 
prin lucrări unde predomina stilul gotic. Matei Corvin continuă dupa anul 1458 lucrările, insistând 
mai ales pe aspectul de înfrumuseţare a construcţiei existente, astfel pătrunzând influenţe 
renascentiste. Ultima etapă de construcţie are loc între anii 1618-1624 când principele 
Transilvaniei Gabriel Bethlen realizează ultimele construcţii de mare anvergură (turnul nou al 
porţii şi palatul baroc de pe latura de est - actualmente cu faţadă neogotică). În anul 1724 castelul 
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intră în proprietatea tezaurizatului habsburgic, situaţie existentă pâna în 1880. Noua destinaţie, 
după anul 1724, produce monumentului daune însemnate, printre care şi 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 şi reprezentativ pentru arhitectura civilă şi militară medievală. 
Muzeul, înfiinţat în anul 1974, cuprindea iniţial piese de lapidariu provenite de la lucrările de 
restaurare efectuate asupra monumentului la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea. Actualmente muzeul deţine şi colecţii de arheologie (ceramică, piese litice, metalice şi 
osteologice, provenite din săpăturile sistematice efectuate în zona Hunedoarei, acoperind 
cronologic perioadele istorice din paleolitic şi până în evul mediu), etnografie (piese şi recuzită 
din portul pădurenesc, unelte specifice acestei zone), artă decorativă (piese de mobilier sculptat, 
lăzi de breaslă, farfurii din ceramică şi metal, icoane pe lemn şi sticlă, tablouri pe pânză, statui din 
lemn), numismatică (monede din secolele XVI – XIX) şi 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 şi pusă în funcţiune în anul 1957, iar în perioada 2006-2007 au fost executate lucrări de 
reabilitare interioară şi exterioară, insuficiente însă pentru o bună desfăşurare a activităţilor 
specifice în acest aşezământ cultural. După şase ani în care nu s-a mai organizat niciun eveniment, 
aceasta și-a redeschis porţile în februarie 2013. Aici activează şi celebrul Ansamblu Folcloric 
"Hațegana". 

Galeria de Arte, situată pe strada George Enescu nr. 6, reprezintă unul din punctele de 
interes ale oraşului prin evenimentele artistice şi culturale găzduite: vernisaje, expoziţii de pictură 
şi sculptură ambientală, artă vizuală, artă plastică şi alte evenimente. 
Programul de activități pe anul 2015 al Casei de Cultură Cultură Hunedoara și al Galeriei de Arte 
a fost după cum urmează: 
 

Anul 
2015/Luna 

Activitatea Data Observații  

Ianuarie 

Spectacol de teatru  
„Via ță de cimitir” 20.01.2015 Casa de Cultură 

Hora Unirii 
24.01.2015 

Spectacol dedicat zilei Unirii 
susținut de Ansamblul ”Hațegana” 

Februarie 

Spectacol de teatru pentru copii 19.02.2015 Casa de Cultură 

Spectacol ,,Carnavalul 
Primăverii” 

Centrul Școlar pentru Educație 
„Rudolf Steiner” 

20.02.2015 Casa de Cultură 

 
Expoziție fotografie Mihai 

Panaitescu 
25.02.2015 Galeria de Arte 

Martie  

Spectacol de Ziua Femeii 06.03.2015 Casa de Cultură 

Teatru ”Triunghiul femeilor” 14.03.2015 Casa de Cultură  

Concert caritabil Liceul de 25.03.2015 Casa de Cultură  
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Muzică „Sigismund Toduță” 

Spectacol de teatru „Take, Ianke 
și Cadâr” 

30.03.2015 Casa de Cultură 

Aprilie 

Ziua Internațională a Romilor 05.04.2015 Casa de Cultură  

Teatru pentru copii ”Păcală” 06.04.2015 Casa de Cultură 

Teatru pentru copii ”Trupa cu moț 
în frunte” 

07.04.2015 Casa de Cultură 

Concert muzică folk 22.04.2015 Casa de Cultură 

Gala de Box 26.04.2015 Casa de Cultură  

Mai 

Expoziție de pictură 08.05.2015 Galeria de Arte 

Arena Educației 14.05.2015 Casa de Cultură  

Festivalul Filmului European 29-31.05.2015 Casa de Cultură  

Septembrie Expoziție de pictură 04.09.2015 Galeria de Arte 

Octombrie 
Aniversare Ansamblul 
”Hațegana” 

23.10.2015 Casa de Cultură 

Noiembrie 
Teatru pentru copii „Cenușăreasa” 17.11.2015 Casa de Cultură  

Spectacol de balet Trupa Piruet 27.11.2015 Casa de Cultură  

 
Biblioteca Municipală Hunedoara 
Bibliotecile sunt principalele structuri implicate în culegerea, prelucrarea şi diseminarea 

informaţiilor. 
Fără îndoială, biblioteca joacă un rol deosebit în viaţa oricărei societăţi, prin intermediul 

ştiinţei ea deschide noi orizonturi civilizaţiei şi culturii, omenirii în general. Biblioteca, acest 
centru de informare, cercetare, documentare, important focar de cultură, pune la dispoziţia 
utilizatorilor săi cunoştinţe şi informaţii din toate domeniile. Ea oferă utilizatorilor săi colecţiile de 
documente de care dispune, colecţii care reflectă tendinţele contemporane şi evoluţia societăţii 
precum şi memoria omenirii şi produsele imaginaţiei acesteia. 

În activitatea oricărei biblioteci punctul iniţial şi final este cititorul. Se porneşte de la 
cititor, de la interesele şi de la necesităţile lui de lectură pentru a ajunge din nou la el - acelaşi şi 
totuşi altul, cu un orizont mai bogat de cunoaştere, cu un anumit nivel de cultură, cu un gust 
format pentru o lectură de valoare. 

Este firesc, deci, ca bibliotecarul, în mod sistematic, să îşi propună să „descopere" cititorul 
şi să cunoască cerinţele de carte ale acestuia. 

Biblioteca Municipală Hunedoara fiind bibliotecă publică, cu profil enciclopedic, este pusă 
în slujba comunităţii locale şi permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi la alte 
surse proprii de informare necesare educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării 
personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă 
politică, religioasă ori etnică; nu are personalitate juridică; este instituţie non profit finanţată de la 
bugetul local. 

Structura Bibliotecii Municipale Hunedoara: 
Serviciul Completarea, Evidenţa şi Prelucrarea Colecţiilor – completează şi constituie 
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colecţiile de bază, colecţiile uzuale şi speciale prin catalogare, clasificare şi cotare şi alcătuiesc 
instrumente de informare: catalogul alfabetic, sistematic. 

Serviciul Relaţii cu Publicul  asigură: 
- activităţi de lectură la sală – Sala  de lectură  
- împrumut  pentru lectura la domiciliu prin: 

Sala de Beletristică; 
Sala „Victor Isac”; 
Sala de Ştiinţă şi Tehnică; 
Secţia de împrumut pentru copii; 
Filiala „Dacia” 

- evidenţa publicului cititor; 
- evidenţa activităţilor specifice;  
- catalogul topografic al cărţilor. 

Serviciul Biblionet (biblioteca are doua servicii: primul creat este la sediul central, strada 
Brâncuşi, Nr. 2, Bl. X2, iar cel de-al doilea la Filiala „Dacia”, pe Aleea Câmpului, nr. 2, în incinta 
Grădiniţei „Dumbrava Minunată”). 

Prezentarea unor date statistice referitoare la Biblioteca Municipală Hunedoara 
În anul 2015 au fost achiziţionate 293 cărţi (unităţi de bibliotecă), de la edituri diferite, din 

care, 100 cărţi primite donaţie, de la scriitori din ţară, cu menţiunea, ,,pentru acţiunea Marşul 
cărţii ” – ediţia a VII-a; 

Utilizatori activi (cititori) – 5.629; 
Tranzacţii de împrumut individual (documente eliberate) – 20.724; 
Vizite la bibliotecă (frecvenţa) – 9.616; 
Utilizatori ai Programului „Biblionet” – 3.012; 
Acţiuni organizate în anul 2015 de către Biblioteca Municipală Hunedoara 

Ianuarie 
13 ianuarie – lansare de carte – „Rapoartele prefecților revoluției Avram  Iancu, Ioan  Axente 
Sever, Simion Balint”; 
15 – 16 ianuarie – „Ziua lui Mihai Eminescu – Ziua Culturii Naţionale”; 
23 ianuarie – „Ţara mea de glorii, ţara mea de dor”; 
Februarie 
4 februarie – lansarea de carte – Adrian Anghelescu – ,,Rătăcit printre sentimente”; 
6 – 9 februarie – ,,JOHN GRISHAM  la 60 de ani”; 
16 februarie –  ,,Maiorescu și Junimea”; 
Martie 
2 martie –  „Ion Creangă, povestitorul copiilor”; 
18 martie –  „Valeriu Bârgău, flacără ce-a ars ascunsă”; 
16 – 20  martie – „Săptămâna Francofoniei”; 
Aprilie 
1 aprilie – 210  ani de la nașterea lui H.C. Andersen;  
1 – 3 aprilie – Ziua Internaţională a Cărții pentru Copii și Tineret;   
6 – 10 aprilie – „Săptămâna altfel”; 
17 aprilie –  ,,IN MEMORIAM – Drăgan Muntean” 
23 aprilie – „Ziua bibliotecarului”; 
Mai  
9 mai – „Ziua Independenţei”; „Ziua Victoriei”; „Ziua Europei”; 
11 – 17 mai – „Săptămâna Naţioanală a Voluntariatului”; 
15 – 18 mai – ,, IN MEMORIAM – Marin Preda” 
20 mai – concurs „Sanitarii pricepuţi”, faza locală; 
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21 mai – „Constantin Bursan, cavalerul nemuritor al credinţei”; 
21 mai – lansare de carte- Raisa Boiangiu – „Năzbâtiosul furios cu grație” 
21 mai – lansarea revistei „Inserare lirică”, Nr. 7/2015 
31 mai – ,,Ziua Mondială fără tutun” 
Iunie 
2 iunie – ,,Alege să fii liber, spune nu dependenţei de droguri, tutun şi alcool” 
6 iunie – Faza judeţeană a concursului „Sanitarii pricepuţi” 
11 iunie  – examen „Surori voluntare de Cruce Roşie”; 
Iulie  
1 – 3 iulie – „OCTAVIAN PALER  la 89 ani de la naștere”; 
1 – 3  iulie –  ,,EMIL GÂRLEANU  la 101 ani de la moarte” 
10 – 13 iulie –  ,,CONSTANTIN NOICA la 106 ani de la naştere”  
August 
2 august – lansare de carte Ionuţ Copil – „Virusul”; 
31 august – 2 septembrie – ,,Raisa Boiangiu la 81 de ani” 
Septembrie 
9 – 12 septembrie – „Eugen Evu – Geniul (ne)îmblânzit”; 
11 – 14 septembrie – ,,Ce să (mai) citim?” 
25 septembrie – lansare de carte „Mireasmă de verbină” – Berghian Ioan  
Octombrie 
3 – 4 octombrie – „Noaptea bibliotecilor” – ediţia a IV-a; 
8 octombrie – ,,Sănătatea cel mai de preţ dar al vieţii”; 
30 octombrie – „Marşul cărţii” – ediţia a VII-a; 
Noiembrie 
13 noiembrie – „Învăţăm să acordăm Primul ajutor”; 
25 noiembrie – ,,Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor”; 
Decembrie 
1 decembrie – „Ziua Naţională a României”; 
9 decembrie – lansare de carte – Ioan Crişan – ,,Scormonind realiatea”; 
14 – 18 decembrie – ,,Cadouri de Crăciun pentru copiii abandonaţi şi bunicii uitaţi”. 

 
În anul 2015, Biblioteca Municipală Hunedoara a oferit utilizatorilor săi, prin fondul de 

documente cu caracter enciclopedic, noutăţi editoriale, a organizat expoziţii şi lansări de carte, 
întâlniri cu scriitorii, mese rotunde, ore educative, concursuri, dezbateri, a redactat materiale de 
informare şi prezentare utilizând resursele umane şi materiale de care a dispus, a încheiat o serie 
de parteneriate cu şcolile şi grădiniţele din municipiu, Cenaclul Literar şi de Jurnalism „Victor 
Isac” din cadrul CARP „Speranţa” Hunedoara, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Deva, 
Centrul Educativ „Copii şi tineri pentru comunitatea Europeană”, Subfiliala de Cruce Roşie 
Hunedoara, DSP Hunedoara. În acest mod biblioteca a asigurat pentru comunitatea locală sprijinul 
informaţional – 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 2015 au fost 
următoarele: 
Ianuarie 2015 
- 15 ian. – Mihai Eminescu 
-21 ian. Comemorare Maria Cioncan 
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-24 ian. Hora Unirii – Casa de Cultură 
Februarie 2015 
-02 feb. Comemorare Michael Klein 
-14 feb.-  Cuplul Anului 
-24 feb. - Dragobete 
Martie 2015 
-28 mart.-  Ora Pământului – Casa de Cultură 
-23.03.-09.04. – “Atelierul Iepurașului” 
Aprilie 2015 
-5 apr.  – Crucea de flori 
-27.04.-02.05. – “Cupa României-Tineret la Box” 
Mai 2015 
-01-03 mai – Festivalul Tineretului 
-01-03 mai – Târgul European al Castelelor 
-16 mai – Noaptea Muzeelor -Castel 
-21. mai – Comemorare Constantin Bursan 
-21 mai – Ziua Eroilor 
Iunie 2015 
-01 iun. – Ziua Copilului – Parcul Tineretului 
Iulie 2015 
-15-20 iul. – Opera Nights -Castel 
-17-26 iul.  – Zilele Hunedoarei 
August 2015 
-29-31 aug. – Carnavalul Medieval 
Septembrie 2015 
-05.09.-06.09. – Concursul „DHS Corvin MTB Maraton” 
-13 sept.  – Serbările Naţionale Ţebea 
Octombrie 2015 
-01 oct. – Ziua internaţională a persoanelor vârstnice – „Nunta de Aur” 
Noiembrie 2015 
-26-29 nov. – Campionatul Național de Înot 
Decembrie 2015 
-01dec.  Ziua Națională a României 
-22 dec.  – depunere coroane 
-07.-18 dec.  - Colinde în Orăşelul lui Moş Crăciun 
-23 nov. – 11 dec. - Atelierul lui Moș Crăciun 
-31.12. – Revelionul pensionarilor 
 
 

4.4 Orașe înfrățite 
Municipiul Hunedoara este înfrățit cu 4 orașe din Europa, iar în anul 2014 acesta s-a 

înfrățit cu un oraș din Asia, orașul Kaihua din Republica Populară Chineză. 
Mai jos puteți citi o scurtă descriere a fiecăruia dintre acestea. 

Argenteuil-Franţa 
Un oraş aflat în apropiere de Paris, plin de istorie şi simboluri. Este cunoscut şi ca „Oraşul 

impresioniştilor”, artişti ca: Monet, Renoir si Degas au pictat oraşul în lucrările lor. Argenteuil este 
traversat de Sena, râul devenind unul dintre simbolurile oraşului, pe lângă culturile de sparanghel 
şi vi ţa de vie. 
             Oraşul are o populaţie de 101.300 locuitori şi o suprafaţă de 17.22 km2. 
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             Hunedoara este înfrăţită cu Argenteuil din anul 1973. 
             Primarul oraşului este Dl. Georges Mothron. 
             Contact: http://www.ville-argenteuil.fr  
 

Zenica-Bosnia si Herzegovina 
Situat chiar în inima Bosniei, Zenica este unul dintre cele mai frumoase oraşe din Bosnia si 
Herzegovina , cu râul Bosnia traversând chiar centrul oraşului. Zenica este un important centru 
cultural, economic si administrativ. Suprafaţa oraşului este de of 499,7 km2, cu o populaţie de 
145.000 de locuitori. 

Hunedoara este înfrăţită cu Zenica din anul 1974. 
Primarul oraşului este Dl. Husejin Smajlovic. 
Contact: http://www.zenica.ba  
 
Szombathely-Ungaria 
Este cunoscut sub numele de „Regina Vestului”, în primul rând, pentru monumentele 

arhitecturale deosebite din acest oraş. De asemenea, este şi un important centru comercial. Se află 
la o distanţă de 190 km vest de Budapesta. Distanţa de la Szombathely la graniţa cu Austria este 
de 12 km, iar între Budapesta şi Viena sunt 250 km. Oraşul are o suprafaţă de  97.52 km2  şi o 
populaţie de 90.000 de locuitori. 

Hunedoara este înfrăţită cu Szombathely din anul 1990. 
Primarul oraşului este Dl. Puskas Tivadar. 
Contact: http://www.szombathely.hu  
 
Derince-Turcia 
Este port la Marea Marmara, oraşul fiind situat la 100 km est de Istanbul. Distanţa de la 

Constanţa la Derince se parcurge în 23 de ore. Oraşul are o populaţie de 102.000 de locuitori. 
Hunedoara este înfrăţită cu Derince din anul 2000. 
 Primarul oraşului este Dl. Ali Haydar Bulut. 
Contact: http://www.derince.bel.tr  
  
Kaihua, Provincia Zhejiang – Republica Populră Chineză 
Orașul Kaihua, din provincia Zhejiang, se află pe coasta de est a Chinei, la cca 400 de km 

de Shanghai. Kaihua administrează o populaţie de aproape 350.000 de cetăţeni, care locuiesc în 
cele nouă orașe si nouă comune, din care este formată administraţia Kaihua. 

Localitatea Kaihua este conectată la o reţea de autostrăzi, cea mai cunoscută dintre ele 
legând-o de Hangzhou şi Shanghai. 95% din suprafaţa sa este acoperită de păduri. Clima este 
subtropicală şi specifică zonelor muntoase. La mare cinste în zona Kaihua este arta sculpturii în 
rădăcini de camfor. Oraşul a deschis recent un muzeu al sculpturilor în rădăcini de camfor şi a 
facut deja diligenţele pentru a intra în Cartea Recordurilor cu aceste sculpturi. 

Kaihua dispune de un Parc Industrial care se întinde pe 650 de ha, urmând a se extinde 
până la 1000 de ha. Aici îşi au sediul peste 120 de întreprinderi de profile diferite: de la industria 
farmaceutică, mecanică, metalurgie, până la producţia de desene animate. 

Hunedoara este înfrăţită cu orașul Kaihua din anul 2014. 
Primarul oraşului este Dl. Xie Jianfeng. 
 
În prezent municipiul Hunedoara se află în curs de înfrățire cu următoarele orașe: 

Veles(Macedonia), Parga(Grecia) și Nomme(Estonia). 
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4.5 Direcția de Asistența Socială 
 Direcţia de Asistenţă Socială este un serviciu public fără personalitate juridică, aflat în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. 
 

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

B.  STRUCTURA DE PERSONAL 
 Structura de personal a direcţiei corespunde Organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială 
care cuprinde următoarele servicii şi compartimente: 

− Serviciul beneficii sociale, venit minim garantat, alocaţii, cantina socială 
− Serviciul de protecţie şi prevenire a separării copilului de familia sa 
− Serviciul protecţia adultului  
− Compartimentul de asistenţă medicală comunitară 
− Biroul strategii, politici sociale, acreditare, gestionarea serviciilor sociale, programe 

informatizate, baze de date  
 

C.  SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ FURNIZATE  
 Direcţia de Asistenţă Socială furnizează servicii sociale cu caracter primar şi servicii 
sociale specializate.  
 

a). SERVICIILE CU CARACTER PRIMAR  
 Principalele activităţi desfăşurate în anul 2015 pentru furnizarea serviciilor sociale cu 
caracter primar:  
- informarea cetăţenilor referitor la problemele privind acordarea ajutorului social, a dreptului de 
masă la Cantina Socială, a indemnizaţiei de handicap, a alocaţiei familiale complementare şi a 
alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, a ajutorului de încălzire cu lemne , cărbuni şi 
combustibili petrolieri; 
- preluarea cererilor şi a documentaţiei însoţitoare pentru obţinerea facilităţilor mai sus 
menţionate; 
- efectuarea anchetelor sociale pentru stabilirea dreptului la ajutor social, a dreptului de masă  la 
Cantina Socială, la indemnizaţia de handicap, la alocaţie pentru susţinerea familiei; 
- efectuarea anchetelor de reevaluare pentru toate categoriile menţionate anterior; 
- actualizarea lunară a situaţiei tuturor beneficiarilor aflaţi în evidenţa noastră acolo unde au 
intervenit modificări privind situaţia familială şi socio-economică; 
- eliberarea de adeverinţe pentru beneficiarii de ajutor social; 
- întocmirea rapoartelor statistice solicitate de instituţiile abilitate; 
- îndrumarea cetăţenilor spre instituţiile competente  pentru rezolvarea problemelor acestora cum 
ar fi protecţia copilului şi forţele de muncă; 
- pentru a veni în sprijinul beneficiarilor noştri, prin oferirea de soluţii pentru a depăşi situaţia de 
nevoie socială în care se găseau, am colaborat cu instituţii guvernamentale sau neguvernamentale 
care oferă servicii sociale, precum şi cu alţi actori sociali din comunitate. 
Serviciile cu caracter primar se desfăşoară prin compartimentele şi birourile direcţiei şi  cuprind  
următoarele beneficii sociale:  
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1.VENITUL MINIM GARANTAT  
 

 Plata ajutorului social se efectuează de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 
Socială.  În cursul anului 2015 se aflau în plată un număr mediu de 320 dosare de acordare a 
venitului minim garantat, pentru care s-au plătit 755520 lei în vederea asigurării venitului minim 
garantat.  
 De asemenea, 66 de familii au beneficiat de ajutor de încălzire cu lemne, ajutor ce se ridică 
la valoarea de 17980 lei din fondurile de la Bugetul local. 
 

2.ALOCAŢII ŞI ALTE DREPTURI PRIVIND SUS ŢINEREA FAMILIEI ÎN VEDEREA 
CREŞTERII COPILULUI  

Alocaţia pentru susţinerea familiei   
Alocaţia de susţinere familială se acordă în baza legii 277/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire 
copii în vârstă de până la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de stat, prin 
Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială. În cursul anului 2015 au beneficiat de alocație 
pentru susținerea familiei un număr mediu de 325 de titulari. 
 
Alocaţii de stat, indemnizaţii  
 În cursul anului 2015 au fost înregistrate 240 cereri pentru alocaţia de stat, 432 de cereri 
pentru indemnizaţii şi 60 pentru stimulente.   
 

3. CANTINA SOCIAL Ă ŞI AJUTOARE DE ÎNMORMÂNTARE  
 În anul 2015, au fost aprobate, conform Legii nr. 208/1997 şi HCL nr. 57/2009, modificată 
şi completată cu HCL nr. 66/2010, un număr de 2064 de porţii de hrană acordate prin  Cantina de 
Ajutor Social, din care 1140 de porţii de hrană preparată, 900 de porţii de hrană rece, 12 porţii de 
hrană rece cu contribuţia proprie de 30% şi 12 porţii de hrană preparată cu contribuţia proprie de 
30%. De asemenea au fost aprobate 7 ajutoare de înmormântare în valoare de 2188,2 lei, conform 
Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările şi modificările ulterioare conform 
HCL nr. 40/2007 şi HCL 185/2009.  

4.BIROUL PERSOANE CU DIZABILIT ĂŢI, ASISTENŢI PERSONALI  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rolul 
instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să 
primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ 
de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale ale lor.  

Conform articolului 35 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un 
asistent personal.  

Asistentul personal este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului 
sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap grav sau 
planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav, elaborat de Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din 
subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 În cursul anului 2015, un număr mediu de 607 persoane cu handicap grav au beneficiat de 
drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap grav, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma încadrării în 
gradul grav de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte 
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cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, după cum urmează: 

- - un număr mediu lunar de 373 persoane adulte şi 39 copii cu handicap grav au optat 
pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav; 

- - un număr mediu lunar de 149 persoane adulte şi 45 copii cu handicap grav au optat 
pentru asistent personal.  

 Menţionăm că în anul 2015 s-au efectuat un număr de 2266 de anchete sociale pentru 
încadrare, reîncadrare într-un grad de handicap şi de revizuire a dosarelor persoanelor încadrate în 
gradul grav de handicap beneficiare de indemnizaţie lunară sau asistent personal. 
 

5.PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR COPIILOR,  CONSULTAN ŢĂ 
COMUNITAR Ă ŞI MEDIERE SOCIAL Ă 

 În cadrul Direcției de Asistență Socială există Compartimentul pentru protecția și 
promovarea drepturilor copilului care funcționează în baza Legii nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului republicată cu modificările și completările ulterioare. Prin acesta 
sunt propuse diverse măsuri de protecție, plasament familial 25, instituționalizarea sau asigurarea 
unui asistent maternal pentru copiii de pe raza municipiului Hunedoara 40, reintegrarea în 
familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de protecție 35, adrese către 
instituțiile de învățământ 45 cu privire la situația elevilor, adrese către alte instituții 80. Măsurile 
de protecție specială, instituite pentru copiii aflați în diverse situații de risc sunt monitorizate 
periodic prin întocmirea unor rapoarte de monitorizare la domiciliul acestora 76.  Au fost efectuate 
un număr de 90 de anchete sociale privind acordarea sprijinului financiar prin Programul Național 
„Bani de liceu”. 
Cheltuielile necesare privind protecția și promovarea drepturilor copilului sunt alocate din fonduri 
de la Bugetul de stat. 
 

6. AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIRE  
Ajutorul pentru înc ălzirea locuinței acordat în lunile noiembrie-decembrie 
 Conform OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, 
cu modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă din fonduri 
de la Bugetul de stat, familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse. Numărul de beneficiari 
pentru perioada noiembrie 2014 - martie 2015 a fost de aproximativ 1803 și anume: 1723 familii 
și persoane singure au beneficiat de ajutor de încălzire a locuinței cu gaze naturale, 64 familii și 
persoane singure au beneficiat de ajutor de încălzire a locuinței cu energie electrică, 16 familii și 
persoane singure au beneficiat de ajutor de încălzire a locuinței cu lemne.  
 În perioada noiembrie - decembrie 2015 au beneficiat de ajutorul de încălzire a locuinței 
un număr de 2469 familii și persoane singure și anume: 2402  familii și persoane singure au 
beneficiat de  ajutor pentru încălzirea locuinței  cu gaze naturale, 55 familii și persoane singure au 
beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și 12 familii și persoane singure 
au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne. 
 

b). SERVICIILE SPECIALIZATE   
 Acest tip de servicii se asigură prin cele 4 centre existente în cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială:  
 1.Centrul de zi „ Lumină şi Speranţă „  
  Centrul de zi  îşi desfăşoară activitatea în baza H.C.L.nr.41/2000 şi oferă servicii pentru 
protecţia copiilor proveniţi din medii sociale marginalizate sau defavorizate, cu vârste cuprinse 
între 6-16 ani. Misiunea centrului de zi este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, 
identificarea nevoilor de bază prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire şi 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2015  61 

 

 

educare, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, cât şi a 
unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali şi pentru alte 
persoane care au în îngrijire copii, ajutându-i să treacă peste obstacolele care îi împiedică să 
devină adulţi responsabili şi integri. 
 Activitatea centrului este menţinută de un număr de şase persoane cu pregătire în 
următoarele domenii : educatori specializaţi, bucătar, îngrijitor, asistent medico-social şi 
coordonator centru,  asigurând  unui număr de 24 de copii de vârstă şcolară suport în vederea 
prevenirii separării acestora de familie şi încurajării procesului educaţional prin creşterea 
frecvenţei cursurilor şcolare primare, reducerea abandonului şi absenteismului şcolar. 
 Serviciile sociale oferite de personalul centrului presupun activităţi de: educare nonformală 
şi informală, dezvoltare de capacităţi, activităţi recreative şi de socializare, servicii medicale, 
servicii de consiliere socială, servicii de menţinere a capacităţii de funcţionare a organismului prin 
asigurarea necesarului de hrană zilnică, îmbrăcăminte şi încălţăminte.  
Activit ăţi educative 
 Majoritatea copiilor care frecventează centrul au carenţe afective, complexe de 
inferioritate, nu au cunoştinţele minime necesare, au serioase lipsuri informaţionale  şi din această 
cauză  decurg aproape toate dificultăţile pe care le întâmpină ei. Eforturile echipei se îndreaptă 
tocmai spre acoperirea acestui gol, atât cât este posibil. 
 În decursul anului 2015 un număr mediu de 15 copii / lună au beneficiat de ajutor în 
efectuarea temelor şcolare.   
 S-a verificat situaţia şcolară la toţi copiii şi s-a monitorizat toată activitatea lor şcolară prin 
menţinerea permanentă a contactului dintre dascăli şi asistentul din centru. 
 Pentru 2 copii care prezentau risc de abandon şcolar datorită absenţelor nemotivate, echipa 
centrului a intervenit şi în urma eforturilor comune aceşti copii au promovat anul şcolar. 
 De asemenea toţi cei 24 de copii au beneficiat de rechizite şcolare ( caiete, creioane, pixuri, 
liniare, etc, în valoare totală de 560 lei.  
 Săptămânal educatorul susţine câte o temă , în funcţie de vârsta şi capacitatea copiilor, 
dintre care amintim : „Cum îmi aleg prietenii”, „Respectul faţă de cei din jur”, „Obiectele mele de 
igienă personală”,  „Circulaţia rutieră”, „Punctualitatea”. 
 Aceste teme au fost susţinute cu materiale didactice de specialitate. În urma susţinerii 
acestor lecţii copiii au complectat chestionare în care au putut fi evaluaţi în funcţie de gradul de 
maturitate şi de vârstă. 
 Cu diferite ocazii Centrul de zi „Lumină şi Speranţă” a organizat serbări cu participarea 
copiilor din centru şi a părinţilor lor precum şi a altor  invitaţi din comunitatea locală  astfel : 

- Cu ocazia zilei de 8 Martie . Copiii centrului de zi „Lumină şi Speranţă” au participat la 
un recital de poezie dedicat mamei.  De asemenea copiii au confecţionat şi expus felicitări 
specifice primăverii. 

- Cu ocazia Sfintelor Paşti s-a realizat un program educativ privind semnificaţia sărbătorii , 
s-au învăţat cântece, poezii. Copiii au desenat planşe specifice sărbătorii. 

- De ziua copilului, 1 Iunie, copiii centrului au confecţionat planşe şi au participat la o 
activitate de ecologizare la gradina zoologica.Copiii au primit diplome,,Copil minunat,,  
 Activităţile educativ recreative şi de socializare în aer liber s-au organizat prin participarea 
copiilor la excursii şi drumeţii  la „padurea Chizid şi în parcurile municipiului. 
 În cadrul centrului s-au desfăşurat activităţi socio-educative, prin jocuri, care au contribuit 
la dezvoltarea spiritului de observaţie , a memoriei, a judecăţii logice , abilităţii , isteţimii, în stare  
să acţioneze spre binele copilului în cele mai diferite momente , pentru crearea unui cadru de viaţă 
calmant, sănătos, pentru educaţie estetică.  
 În luna mai,in urma parteneriatului ,,Jocul artei n-are varsta” copiii centrului de zi 
impreuna cu copiii de la centru de recuperare a copiilor cu dizabilitati au confectionat lucrari si 
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tablouri  pe care le-au expus la Galeria de arte din municipiul Hunedoara 
 Odată cu sosirea toamnei, copiii au lăsat jocurile şi distracţia pe locul doi şi s-au ocupat de 
temele de vacanţă , program educativ în vederea începerii şcolii. Un rol important in pregătirea 
copiilor  l-au avut voluntarii, doamna Prof. Învăţător Melania Rusu de la şcoala gen. nr. 3 , 
doamna Prof. Învăţător de la şcoala gen. nr. 2 Simona Oprişan, doamna Prof. Învăţător de la şcoala 
gen. Nr.3 Leanca Cosmina. 
 În luna septembrie,in cadrul activitatii, sustinuta de asociatia En-Hacore,  la castel ,,Din 
nou la scoala”, copiii beneficiari ai centrului de zi au primit ghiozdane echipate in vederea 
inceperii scolii de asemenea au primit haine si jucarii de la copiii din Franta in cadrul proiectului 
„De la copil la Copil” ,  
            În cadrul parteneriatului cu grădiniţa „Prichindelul”, copiii beneficiari ai serviciilor 
centrului de zi „Lumină şi Speranţă” au participat la transformarea dovlecilor în măşti cu diferite 
înfăţişări, arătându-şi imaginaţia şi talentul.  
 Odată cu sosirea iernii s-a început pregătirea pentru serbarea de Crăciun:  împodobirea 
bradului de iarnă, împodobirea sălilor, confecţionarea  felicitărilor specifice sărbătorii,  învăţarea 
colindelor, poeziilor şi rolurilor pentru serbare.  
 Ca în fiecare an, conform tradiţiei, copiii au colindat mai multe instituţii publice din care 
amintim : „Asociaţia Misionar Umanitară Maranatha”, şcoala  gen. nr 2, nr.3,   
 Anul s-a încheiat cu serbarea de Crăciun, la care au participat şi părinţii copiilor. Copiii şi-
au demonstrat ca de fiecare dată, talentul. 

Activit ăţi de consiliere şi sprijin  
 Un număr de 6 copii au beneficiat de consiliere pentru reducerea numărului de absenţe 
şcolare iar un număr de 2 copii au primit asistenţă pentru promovarea anului şcolar. 
 Familiile celor 24 de copii au fost îndrumate în accesarea drepturilor şi serviciilor sociale 
pentru depăşirea stării de dificultate;  
 De asemenea familiile copiilor beneficiari sunt sprijinite în a conştientiza importanţa lor ca 
parteneri în oferirea de servicii calitative menite să asigure o dezvoltare armonioasă a copiilor. În 
decursul anului scolar 2014-2015 au avut loc în incinta centrului  două întâlniri cu părinţii copiilor, 
având primordialitate responsabilizarea părinţilor cu privire la respectarea si garantarea   
drepturilor şi obligaţiilor pe care le au în vederea creşterii şi  educării copiilor. 
Servicii medicale 

Toţi copiii beneficiază de asistenţă medicală primară urmărindu-se starea de sănătate   şi 
monitorizându-se dezvoltarea lor fizică în condiţii normale potrivit vârstei copilului .  

Un număr de doi copii au fost însoţiţi la medicii de specialitate pentru consultaţii în 
vederea rezolvării problemelor de sănătate. Echipa centrului a ţinut permanent contact cu medicii 
de familie ai copiilor beneficiari de serviciile centrului.  

Pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente , centrul a achiziţionat materiale 
medicale în valoare de 205 lei. 
Activit ăţi de preparare şi asigurarea hranei 

Meniurile cuprind o alimentaţie diversificată şi echilibrată în conformitate cu preferinţele 
şi nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic şi normele în 
vigoare cu privire la necesarul de calorii şi elemente nutritive, astfel s-a asigurat masa de prânz ( 
felul I, felul II şi desert ) pentru un număr mediu de 24 de copii /lună realizându-se în decursul 
anului 2015 un număr de 6048 de porţii în valoare totală de 60640,3 lei . 
Construirea de parteneriate în vederea diversificării activit ăţilor    
Centrul de zi „ Lumină şi Speranţă „ a menţinut şi a dezvoltat parteneriatele realizate  cu:  
      -  Grădiniţa „Prichindelul”  Hunedoara .  
      - Şcoala Generală Nr. 2  

-  Şcoala Generală Nr. 3  
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- Asociatia En-Hacore 
- Asociaţia Misionar Umanitară „Maranatha’ 

Prin parteneriatele existente între Centru si şcolile generale nr 2, 3 , copiii au beneficiat de 
cunoaştere şi interacţiune reciprocă , au vizionat împreună filme educative, s-au jucat jocuri logice 
şi sportive, au participat la activităţii cultural artistice (recital de poezie cu ocazia zilei mamei , 
cunoaşterea obiceiurilor strămoşeşti- incondeiatul ouălelor, seară de colinde), activităţii artistico-
plastice (realizrea de marţişoare din materiale reciclabile, felicitării , desene), vizitarea unor 
obiective turistice şi culturale ( castelul corvinilor, galeria de arte), activităţii practice de 
ecologizare (curăţarea zonelor verzi din jurul şcolilor şi a centrului  ). 

De asemenea Centrul a cooptat în activitatea lui, pe parcursul anului, un număr de 5 
voluntari care prin activitatea lor şi-au adus un important aport la buna desfăşurare a activităţii 
centrului prin oferirea de materiale didactice , îmbrăcăminte  şi susţinerea unor activităţi socio-
educative, recreative cu copiii din centru şi alte instituţii. 

S-au efectuat anchete de reevaluare în vederea actualizării dosarelor copiilor beneficiari ai 
centrului. 

Pe parcursul anului 2015 patru familii au depăşit situaţia de criză şi ca urmare s-au închis 
patru dosare , familiile nemaiavând nevoie de serviciile centrului. 

În urma sesizărilor primite la centru ,echipa pluridisciplinară a centrului a efectuat anchete 
sociale iar  trei din aceste cazuri au fost rezolvate prin oferirea  serviciilor centrului, iar celelalte 
cazuri au fost referite altor instituţii pentru rezolvare. 

S-au revizuit  toate planurile personalizate de intervenţie şi s-au readaptat în funcţie de 
evoluţia şi necesităţile copilului. 

 Centrul de zi „ Lumină şi Speranţă „ contribuie  , prin serviciile oferite, la 
realizarea unui climat social stabil la nivelul comunităţii Municipiului nostru. De asemenea prin 
activităţile desfăşurate se asigură prevenirea abandonului şcolar şi familial, a instituţionalizării 
copiilor, contribuind astfel la consolidarea relaţiilor de familie, la prevenirea separării copiilor de 
familiile lor oferindu-le astfel copiilor şi familiilor beneficiare şansa unei vieţi mai bune. 

  
 2.Adăpostul de Urgenţă pe Timp de Noapte 
 În anul 2015 au beneficiat de serviciile adăpostului o medie lunară de 15  persoane.  
Servicii oferite:   - hrană (micul dejun şi cina) 
                           - un pat cu lenjerie curată 
                           - haine pentru dormit  
                           - haine şi încălţăminte pentru zi  
                           - produse pentru igiena corporală (săpun, şampon, şlapi, prosoape)  
                              - soluţii şi şampoane de deparazitare, medicamente şi ajutor în caz de urgenţă  
Activităţi desfăşurate:  - investigare socială  
                                    - asistenţă psihologică 
                         - efectuarea demersurilor necesare la diferite instituţii (poli ţie – pentru obţinerea 
actelor de identitate, spital pentru stabilirea stării de sănătate, DAS – pentru obţinerea ajutorului 
social, forţele de muncă – pentru întocmire dosar)   
                                    - asigurarea materialelor de deparazitare, igienă personală şi sanitară  
                                    - prepararea hranei  
                                    - asigurarea hainelor curate                                         
                                    - consilierea fiecărui asistat în funcţie de nevoile fiecăruia    
                                  - întocmirea actelor pentru intrarea în adăpost (anchetă socială, plan de 
intervenţie, cererea de intrare, declaraţia pe propria răspundere, fişa de evaluare a cazului, contract 
de furnizare a serviciilor sociale). 
     Existenţa adăpostului urmăreşte reintegrarea în societate a asistaţilor, reducerea 
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infracţionalităţii, a atacurilor asupra persoanelor în timpul nopţii şi salvrea persoanelor de la îngheţ 
în perioada anotimpului rece. 
 
 3.Serviciul de îngrijire şi asistenţă la domiciliu 
 Pe parcursul anului 2015, în cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă la Domiciliu au 
beneficiat de serviciile noastre un număr de aproximativ 24 persoane/lună  cu vârste cuprinse între 
65 şi 89 ani. 
Servicii oferite 
 - Serviciile sociale la domiciliu ce constau în: igienă corporală, îmbrăcat/dezbrăcat, alimentaţie, 
mobilizare, deplasare interior/exterior, prepararea hranei, activităţi de menaj, efectuarea 
cumpărăturilor şi plata unor obligaţii şi taxe. 
 - Serviciile medicale, respectiv monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatura, respiraţia, 
puls, TA), administrarea medicamentelor per os, intravenos şi intramuscular, măsurarea glicemiei, 
recoltare produse biologice, etc. 
  - Serviciile ambulatorii efectuate la sediul nostru: spălat, călcat lenjerie, baie/duş beneficiari. 
 - Servicii complementare prin centrul de zi al persoanelor vârstnice respectiv consultaţii medicale, 
geriatrie şi explorări funcţionale (oscilometrie, EKG, EEG, glucometrie, măsurarea tensiunii, 
pansamente la indicaţia medicului de familie sau a medicului geriatru) primirea şi distribuirea 
ajutoarelor umanitare venite din ţară şi străinătate, de la diverse asociaţii sau persoane fizice 
pentru persoanele vârstnice aflate în nevoie. 
Existenţa serviciului urmăreşte dezvoltarea reţelei de servicii integrate de asistenţă, îngrijire şi 
ajutor la domiciliul persoanelor vârstnice, dezvoltarea serviciilor ambulatorii, complementare 
serviciilor de îngrijire la domiciliu, ca de exemplu, asigurarea igienei personale (baie, spălat şi 
călcat haine), prepararea hranei, precum şi a serviciilor ambulatorii medicale de consultaţii, 
diagnostic şi tratament specifice persoanelor vârstnice. 
 
 

Centrul interactiv pentru educație nonformală și voluntariat Hunedoara 
 
 A fost înființat prin Programul RO 10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și ini țiative 
locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, 
Granturi SEE 2009-2014, prin contratul de finanțare nr. 16/SC/SEE/06.03.2015. Centrul  este 
situat în interiorul Grădinii Zoologice Hunedoara. Contractul  
   Obiectivul proiectului constă în reducerea efectelor situațiilor de risc în care se afla copiii 
și tinerii până în 26 de ani prin dezvoltarea unei inițiative ce susține prevenirea abandonului școlar, 
reducerea inegalităților,  a  excluziunii sociale și diversificarea metodelor de educație, 
complementare celor formale,  cu scopul formării  unui stil de viață sănătos. Acest centru 
promoveaza metodele de educatie nonformală ți voluntariat ce  deservesc nevoile copiilor aflați în 
situații de risc și a comunității hunedorene,  pe următoarele dimensiuni: Modulul de activități 
Indoor, Modului de activități Outdoor și Modulul de Hrănire și viață sănătoasă.  
Prin proiect se urmărește: 
 A) Îmbunătățirea frecvenței școlare și reducerea fenomenului de abandon școlar și 
îmbunătățirea abilităților de viață a 204 copii și tineri până  în 26 de ani aflați în situații de risc. 
Aceștia beneficiază,  într-un cadru controlat și stimulativ, de activități și metode de educație 
nonformală de interior și exterior (indoor, outdoor). Copiii și tinerii  sunt împărțiți în serii de câte 
34 persoane /lună timp de  72 luni si sunt îndrumați de către doi animatori socio-educativi și doi 
voluntari, câte 4 ore /zi în cadrul Centrului. 
 B)Creșterea nivelului de acces la servicii adaptate adresate copiilor in situații de risc prin 
suplimentarea dietei copiilor și tinerilor timp de 72 luni în cadrul centrului  și conștientizarea prin 
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practică a folosirii fructelor și legumelor în  viața de zi cu zi pentru promovarea unui stil de viață 
sănătos, prin oferirea  unei băuturi și a unui preparat vegetarian nutritiv pregătit de  un nutritionist 
alături de aceștia.  
 C)Profesioniști mai bine pregătiți implicați în activitățile destinate copiilor la risc prin 
formarea a 20 de  animatori socio-educativi pe perioada a 14 zile din rândul beneficiarilor indirecți 
pentru promovarea activitatilor. 
 Proiectul contribuie la reducerea diferențelor sociale care separă grupurile vulnerabile de 
restul societății.   
 Din iunie - decembrie 2015 au beneficiat de serviciile oferite de centru un număr de 238  
de copii și tineri aflați în situații de risc din municipiul Hunedoara.  
 

C.) COMPARTIMENTUL DE ASISTEN ŢĂ MEDICAL Ă COMUNITAR Ă 
 Compartimentul de asistenţă medicală comunitară cuprinde cabinetele medicale  
şcolare de medicină generală şi cele stomatologice de pe raza municipiului Hunedoara.  Acestea 
asigură servicii medicale pentru aproximativ 11 600 preşcolari, elevi şi studenţi din cele 39 de 
unităţi de învăţământ, respectiv 17 grădiniţe, 15 şcoli generale, 5 licee, o şcoală postliceală şi o 
unitate de învăţământ superior.  Personalul medical este format din  8 medici şi 26 de asistente a 
căror activitate este reglementată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 653/2001 şi prin Ordinul 
comun al Ministerului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi al Ministerului Sănătăţii nr. 
5298/1668/2011.  
 1.Cabinetele şcolare de medicină dentară   
 În cadrul cabinetelor şcolare de medicină dentară au fost efectuate tratamentele de urgenţă 
şi tratamentele cariilor dentare ample şi complicate elevilor programaţi în urma controalelor făcute 
de medici şi asistente în clase. De asemenea au beneficiat de tratamente stomatologice toţi elevii 
care au venit la cabinetele şcolare. În total pe cele 4 cabinete şcolare dentare, pe luna ianuarie 
2015, au fost efectuate aproximativ 550 de consultaţii.  
 În unele cabinete dentare s-a acordat şi primul ajutor elevilor cu leziuni minore provocate 
de loviri şi căzături în şcoli. 
 
 2. Cabinete medicale şcolare de medicină generală 
 Pe parcursul lunii ianuarie 2015, la cabinetele medicale şcolare au fost efectuate 
următoarele activităţi: 
 - triajul epidemiologic al tuturor preşcolarilor şi elevilor după perioada vacanţelor 
 - examene medicale de bilanţ al stării de sănătate la grupele de preşcolari şi la elevii din clasele a 
I-a, a IV-a, a VIII-a, a XII-a şi anul III SAM precum şi la studenţii din anul II de studiu 
 - măsurători somatometrice şi aprecieri somatoscopice la preşcolari şi la elevii din şcolile 
generale şi licee. 
 Vaccinări efectuate:  
 - vaccinarea antirujeolică, antirubeolică şi antiurliană (ROR) la elevii clasei a II-a 
 - vaccinarea antidiftero – tetanică (dT) la elevii claselor a VIII-a şi a IX-a 

− vaccinarea antipoliomielitică (VPI) la clasele a II-a şi a III-a.   
 
                 3. Asistenţii medicali comunitari şi mediatorul sanitar 
 Compartimentul de asistenţă medicală comunitară are în componenţă doi asistenţi medicali 
comunitari a căror activitate se desfăşoară pe raza municipiului Hunedoara, în cadrul 
comunităţilor cu risc ridicat de îmbolnăvire sau de transmitere a bolilor. Aceştia au monitorizat: 
 În luna ianuarie 2015 s-au efectuat un număr de 75  anchete reprezentând tot atâtea familii 
în vederea evaluării stării de sănătate a populaţiei, pentru depistarea cazurilor de îmbolnăviri 
cronice (cazuri de hipertensivi, diabet zaharat, afecţiuni cardiace, cazuri de handicap,etc.) mai ales 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2015  66 

 

 

în rândul vârstnicilor, măsurarea tensiunii arteriale, explicarea modului de administrare a 
medicamentelor prescrise de medic, depistarea gravidelor şi consilierea lor cu privire la o sarcină 
sănătoasă, igiena corporală, alimentaţie, depistarea nou-născuţilor a sugarilor şi a copiilor mici. 
 De asemenea au fost consiliate tinerele mame cu privire la alăptarea exclusivă la sân, le-a 
fost explicată eficienţa alăptării la sân şi igiena lor înainte şi după fiecare alăptare, alimentaţia 
mamei pe perioada alăptării, igiena corporală a nou-născutului şi sugarului. 
 În această perioadă au fost depistate persoane fără venituri, fără medic de familie şi 
suferind de diferite afecţiuni. Aceste persoane au fost înscrise pe lista unui medic de familie şi au 
fost ajutate la întocmirea dosarului pentru obţinerea ajutorului social sau a unei mese calde la 
cantină. Au fost depistate cazuri de boli infecţioase (T.B.C., bronşită astmatiformă) pentru care s-a 
luat legătura cu medicii specialişti în vederea consultării pacienţilor şi după caz, internarea lor în 
Secţia de Boli Infecţioase pentru investigaţii şi tratament. 
 

Căminul pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara, str.Castelului nr.1, este  
instituţia  cu personalitate juridică,  aflată în subordinea Consiliului Local Hunedoara, care asigură 
asistenţa socială în regim rezidențial a persoanelor vârstnice, în conformitate cu dispoziţiile 
normelor legale în vigoare. 

Numărul maxim de locuri în  Căminul pentru Persoane Vârstnice aprobat prin Hotarârea 
Consiliului Local al municipiului Hunedoara, nr. 37/31.03.2009 este de 30 de locuri. În prezent 
căminul funcționează la capacitatea maximă, în cămin fiind instituționalizate 30 de persoane 
vârstinice: 16 bărbați și 14 femei. 

Beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice  sunt  persoane vârstnice  care, datorită 
unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea de a-şi asigura 
nevoile sociale sau de a-și dezvolta  propriile capacități și competențe pentru integrarea socială. 

Pot beneficia de serviciile sociale oferite prin Căminul pentru Persoane Vârstnice, 
persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare, au domiciliul pe raza municipiului 
Hunedoara și se află în una din următoarele situații: 

- nu au familie şi nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, 
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

- nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor 
proprii; 

- nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii 
necesare; 

- nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; 
- se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării 

fizice sau psihice. 
Serviciile oferite prin Căminul pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara, 

str.Castelului, nr.1 sunt: 
a. servicii sociale care constau în: 
- asigurarea unor condiţii corespunzătoare de cazare; 
- asigurarea hranei zilnice: 3 mese principale/zi şi 2 deserturi 
consiliere socială şi psihologică; 
b. servicii socio-medicale care constau în: 
- ajutor pentru menţinerea şi/sau readaptarea capacităţilor fizice  şi intelectuale; 
- ajutor pentru realizarea igienei corporale; 
c. servicii medicale care constau în: 
- consultaţii si tratamente în cadrul Căminului sau patul persoanei vârstnice; 
- servicii de îngrijire medicală – infirmerie; 
- administrarea  medicamentelor 
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Activităţile desfăşurate în Căminul pentru Persoane Vârstnice  sunt: 
a) activități cu caracter permanent: 
-activităţi recreative sau de petrecere a timpului liber: - lectură 
- plimbări în aer liber 
- vizionare TV 
- jocuri: şah, table, cărţi 
- activităţi manuale şi artistice 
b) activităţi sporadice: - organizarea aniversărilor tradiţionale ( ziua naştere/numelui) 
- organizarea de excursii 
- organizarea festivă a Sărbătorilor religioase 
- organizarea festivă a zilei de 8 Martie 
- organizarea festivă a Zilei internaţionale a Persoanelor Vârstnice 
- activităţi de socializare prin vizite ale elevilor, invitarea unor formaţii  artistice, etc. 

Descrierea serviciilor oferite persoanelor internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice: 
1 Servicii de bază (ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena 

eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare,comunicare); 
Serviciile sociale de bază au scopul de a menţine beneficiarului capacitatea de funcţionare 
a organismului necesară unei vieţi normale. 
Obiective: 
- asiguraraea unui standard decent de viaţă; 
- pastrarea autonomiei de comportament şi dezvoltarea fizică; 
- dezvoltarea motorie şi a limbajului social; 
- creşterea participării la activităţi domestice: curăţarea camerei; 
- dezvoltarea elementelor de comportament autonom; 
Serviciile de bază sunt asigurate de către personalul medico-sanitar şi auxiliar al unităţii: 

infirmiere, asistent social, asistent medical. 
Serviciile se acordă în funcţie de grila de evaluare medico-socială şi pe baza Planului 
Individualizat de Asistență și îngrijire. 
2 Servicii de suport şi socializare (efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea 

în mijloace de transport, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului 
liber); 

Serviciile de suport si socializare sunt asigurate de personal specializat, sunt compatibile şi 
inclusive pentru toţi beneficiarii. La oportunităţile serviciilor de suport se ţine cont de diagnosticul 
medical al beneficiarului, păstrarea sau pierderea mobilităţii cauzate de vârstă sau boală. 
Socializarea are drept scop îmbunătăţirea relaţiilor interpersoanle şi familiale. 

Serviciile sociale de suport au scopul de a asigura condiții de funcționare social- normală a 
beneficiarilor, de îmbunătățire a relațiilor sociale. 
Obiective: 
- creșterea autonomiei și independenței persoanei; 
- îmbunătățirea relatiilor interpersonale și combaterea comportamentului retras; 
- prevenirea discrimiăarii ocupaționale a vârstnicilor: 
- creșterea responsabilității și a socializării beneficiarior. 
3.Servicii de recuperare şi reabilitare (psihoterapie, consiliere, terapie ocupațională). 

       Servicile de recuperare şi reabilitare se desfăşoară în spaţii special amenajate si sunt 
asigurate de către medic, asistenți medicali și infirmiere . Programarea si tipul de servicii de 
recuperare, timpul alocat se face conform Planului Individualizat Personalizat. 

Consilierea psihologică se acordă celor care au dificultăți de relaţionare cauzate de boală, 
singurătate şi care doresc să devină mai sociabili, mai încrezători in sine, mai independenţi, mai 
motivaţi, mai eficienţi în viata de zi cu zi. 
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Serviciile sociale de recuperare si reabilitare au rolul de a modifica structura psihologică și 
modul de comportament al beneficiarilor pentru găsirea echilibrului psihologic în vederea 
depășirii dificult ăților și dezvoltării personalității optime. 

Obiective: 
- reducerea anxietății, creșterea rezistenței la frustrare; 
- valorificarea resurselor personale, a potențialităților latente; 
- optimizarea comportamentului și mobilizarea efortului personal în vederea atingerii 

scopurilor personale; 
- creșterea nivelului de conștientizare a persoanei și a capacității de autocontrol. 

          
      Unitatea de Asistenţă Medico – Socială “ Părintele Arsenie Boca ” Hunedoara, instituţie 
publică de interes local, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Hunedoara, 
asigură la nivel local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă medico-socială, prin acordarea 
de servicii medicale, sociale și de îngrijire, persoanelor cu nevoi medico – sociale din municipiul 
Hunedoara. 
           În anul 2015 au beneficiat de serviciile unităţii un număr de 93 persoane, în special 
persoane vârstnice, cu afecţiuni cronice dintre cele mai diverse, care din motive de natură  
economică, fizică, psihică sau socială nu au avut posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi 
dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială, unitatea funcționând la 
jumătate din capacitate, respectiv 60 de paturi. Capacitatea unității aprobată este de 120 paturi. 
          Serviciile unităţii au fost asigurate de o echipă complexă, alcătuită în medie din 40 de 
profesionişti: director, medici, asistenți sociali, psihologi, asistenţi medicali, maseur, infirmiere, 
îngrijitoare, care cu profesionalism și  dăruire au îngrijit de existenţa şi sănătatea celor aflaţi în 
suferinţă. 
              Principalele obiective propuse şi realizate  în anul 2015 au fost: 

• Amenajarea şi dotarea parțială a unei săli de recuperare neuro - psiho - motorie  și 
a unei săli de recreere.  

• Realizarea proiectului pentru dotarea spălătoriei și bucătăriei ( sponsorizare).  
• Realizarea procedurilor pentru achiziționarea echipamentelor necesare pentru 

dotarea bucătăriei și spălătoriei. Încheierea contractului de furnizare cu firma 
desemnată câștigătoare.  

• Realizarea acoperișului la scara de acces principal în unitate. 
• Începerea lucrărilor de construire a Paraclisului cu hramul “ Sfântul Luca – 

doctorul fără de arginți ”, în incinta unității ( sponsorizări ). 
 Până la sfarșitul anului s-a ajuns la faza de acoperire a  acestuia.  

• Creșterea calităţii serviciilor de îngrijire,  sociale și medicale prin: 
          -  doatrea unității cu: tensiometre, mese de pansat, pulsoximetre, lămpi cu lentile de mărire 
HQ, termometre cu infraroșu, canapele pentru consultății, stative pentru perfuzii, saltea antiescară, 
dispensere, rafturi metalice, pubele, etc. 
        -  participarea personalului angajat la cursuri de educare şi formare continuă, conferinţe şi 
simpozioane cu teme specifice domeniului nostru de activitate; 
         - specializarea personalului necalificat prin proiectul Pro - Sănătatea – Creșterea accesului 
angajaților din sistemul medico – social din România la programele de formare profesională 
continua,  proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

   
• Reintegrare  și reinserție socială - în familie: 3 persoane + 1 persoană  la Căminul 

de Persoane Vârstnice Hunedoara.   
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• Contiunarea lucrărilor de amenajare a parcului din fața unității: plantare flori și 
arbori ( mesteceni). 

• Organizarea diferitelor  activităţi socio – culturale pentru beneficiari:  vizitarea 
obiectivelor religioase ( Schit Nandru ), spectacole oferite de copii cu diverse 
ocazii  
( Sfintele Sărbători Pascale, 1 Iunie, de Crăciun ), Sărbătorirea Zilei Internaționale a 
Persoanelor Vârstnice, programe artistice de muzică populară, sărbătorirea zilelor de 
nastere a beneficiarilor în fiecare lună, etc.  

• Menţinerea și dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu diferite instituţii publice şi asociaţii 
având în vedere creșterea calității vieții beneficiarilor. 

      Fondurile necesare desfăşurării activităţii în anul 2015 au fost asigurate după cum  urmează: 
       VENITURI :                 
     - Venituri proprii constatate:                                          595.121  lei 

                 - Venituri subvenții Ministerul Sănătăţii prin D.S.P.:   609.000  lei 
                 -  Venituri subvenții Bugetul Local:                              500.000  lei                            
                 - Venituri donații si sponsorizări  lei:                                 1.727  lei          
                    TOTAL   VENITURI:                                           1.705.848 lei. 
                    CHELTUIELI:  

• Cheltuieli de personal:                                              989.036 lei 
         - din care: - personal medical: D.S.P.:               489.036 lei 
                         - personal nemedical: Buget Local:   500.000 lei  

• Cheltuieli cu bunuri și servicii:                                716.812 lei 
TOTAL CHELTUIELI:                                      1.705.848 lei. 

              Cheltuielile efectuate s-au încadrat în limitele bugetului aprobat, fiind respectate prevederile   
          legale în privinţa achiziţionării de bunuri şi servicii.  
             Propuneri pentru anul 2016: 

• Dotarea  bucătăriei și spălătoriei. Punerea în funcțiune a echipamentelor. 
• Extinderea activității la 120 de paturi. 
• Finalizarea dotării sălii de recuperare neuro - psiho - motorie.  
• Începerea lucrărilor de construire a scării metalice exterioare deschise. 
• Continuarea lucrărilor de construire a  Paraclisului. 
• Îmbunătățirea continua a serviciilor medicale, sociale și de îngrijire. 

   *   Menţinerea relaţiilor de colaborare cu instituţiile publice şi asociaţiile cu care 
colaborăm în prezent,  precum şi  dezvoltarea de noi relaţii de colaborare, având în vedere  
creșterea calității vieții beneficiarilor.  

• Menţinerea şi asigurarea cu acurateţe a bazei de date medico – sociale a unităţii. 
• Desfăşurarea  în continuare a unei activităţi susţinute, care să se integreze eforturilor       

                    celorlalte instituţii şi autorităţii locale, pe linia evoluţiei continue a Municipiului 
Hunedoara în plan socio – economic. 
 

4.6 Situația demografică și resursele umane: salariați, șomeri, pensionari 
Preocupările actuale ale demografiei se orientează tot mai mult spre cunoaşterea, 

descrierea şi analiza evoluţiei familiilor şi a gospodăriilor, ca formă esenţială a modului de 
convieţuire umană, suport informaţional statistic esenţial pentru construirea politicilor de 
dezvoltare economică şi socială. În acest sens, prin strategia elaborată cu privire la Recensământul 
Populaţiei şi al Locuinţelor desfăşurat în luna octombrie 2011, a fost extins fondul de informaţii 
prin care să se caracterizeze evoluţia în timp a familiilor, respectiv a gospodăriilor – componentele 
de bază ale convieţuirii umane. 

Potrivit rezultatelor ultimului recensământ al populaţiei şi locuinţelor, aflate pe site-ul 
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Direcţiei Judeţene de Statistică Hunedoara populaţia stabilă a celor mai importante municipii la 
finele anului 2011 era următoarea: Deva (61.123 persoane), Hunedoara (60.525 persoane) şi 
Petroşani (37.160 persoane). 

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

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

Distribuţia populaţiei municipiului Hunedoara pe categorii de vârstă, anul 2012:  
 

Tip populaţie Grupa de vârstă Număr 
persoane 

Ponderea 

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

Populaţie în vârstă Peste 65 ani 10.247 16,93% 
T o t a l 60.525 100,00% 

 
Referitor la structura populaţiei municipiului Hunedoara după etnia declarată cu ocazia 

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

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

Structura etnică a populaţiei municipiului Hunedoara: 
 

Anul 
recensământului 

Români Maghiari Romi Germani Alte etnii 

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

 
O altă caracteristică demografică de analizat este reprezentată de populaţia stabilă după 

religie. Datele înregistrate la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011 reflectă 
următoarea structură a populaţiei după religia declarată: 77% (46.639 persoane) ortodoxi; 3,4% 
(2.048 persoane) romano-catolici; 3,1% penticostali (1.886 persoane); 2,8% reformaţi (1.742 
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persoane); 1,1% baptişti (670 persoane); 0,7% greco-catolici (457 persoane). 
Populaţia municipiului care aparţine altor religii are ponderea de 1,9%, respectiv: martorii 

lui Iehova (452 persoane); adventişti de ziua a şaptea (88 persoane); unitarieni (26 persoane); 
creştini după evenghelie (203 persoane); musulmani (10 persoane); evanghelişti (34 persoane); 
evanghelişti lutherani (17 persoane); evanghelişti de confesiune augustană (5 persoane); 
mozaicani (10 persoane); creştini de rit vechi (52 persoane); alte religii (259 persoane). Un număr 
de 106 persoane au declarat faptul că sunt „fără religie”, iar 60 persoane sunt atei. Pentru 5.760 
persoane (9,51%) această informaţie este indisponibilă. 

 
 

POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de vârst ă, sexe, jude țe și localit ăți 

Vârste și 
grupe de 

vârst ă 
Sexe Jude țe Localit ăți 

Ani 

Anul 2011 Anul 2012 Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

UM: Num ăr persoane 
Număr 

persoane 
Număr 

persoane 
Număr 

persoane  
Număr 

persoane  
Număr 

persoane  
Total Total Hunedoara TOTAL 487612 483653 479719 475542 471613 

- - - 
86687 

MUNICIPIUL 
DEVA 71998 71622 71296 70919 70660 

- - - 
86810 

MUNICIPIUL 
HUNEDOARA 77306 76510 75764 74961 74363 

- Masculin Hunedoara TOTAL 238502 236443 234306 232193 230249 

- - - 
86687 

MUNICIPIUL 
DEVA 34187 33929 33698 33486 33372 

- - - 
86810 

MUNICIPIUL 
HUNEDOARA 37691 37304 36871 36461 36117 

- Feminin Hunedoara TOTAL 249110 247210 245413 243349 241364 

- - - 
86687 

MUNICIPIUL 
DEVA 37811 37693 37598 37433 37288 

- - - 
86810 

MUNICIPIUL 
HUNEDOARA 39615 39206 38893 38500 38246 

    
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 
 
Forța de muncă – salariți 
Informații referitoare la numărul de angajatori cu salariați activi, numărul de salariați 

activi, numărul de contracte individuale de muncă active, situația accidentelor de muncă pe anul 
2015 din municipiul Hunedoara ne-au fost furnizate de către Inspectoratul teritorial de muncă 
Hunedoara. Astfel avem următoarele date: 

- numărul de angajatori cu salariați activi pe anul 2015 din municipiul Hunedoara: 1398 
(medie  lunară), 

- numărul de salariați activi pe anul 2015 din municipiul Hunedoara: 14354, 
- numărul de contracte individuale de muncă active pe anul 2015 din municipiul 

Hunedoara: 14494(medie lunară),   
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Situația accidentelor de muncă pe anul 2015 din municipiul Hunedoara: 

 
Nr. 
Ctr. 

Indicator Anul 2015 

1 Număr total de accidente de muncă: 15 

2 
 

Numar total de accidentați, din care: 16 
accidentați mortal: 1 
accidentați cu incapacitate temporară: 15 

3 Accidente cu urmări de invaliditate 0 

4 
Accidente colective, din care: 0 
accidentați mortal: 0 
accidentați cu incapacitate temporară: 0 

 
 
SITUATIA SOMAJULUI INTRE ANII 2012-2015 IN MUNICIPI UL 

HUNEDOARA 
AN LOCURI  

DE  
MUNCA 
VACANTE 

REPAR
TITII 
ELIBE
RATE 

LOCURI DE 
MUNCA 
OCUPATE IN 
URMA 
SERVICIILOR 
DE MEDIERE 

NUMAR 
TOTAL  DE 
SOMERI  LA 
FINELE 
FIECARUI 
AN 

NR. 
SOMERI 
NEINDE
MNIZATI 

PONDEREA 
PERSOANELOR CU 

VARSTA PESTE 45 ANI 

RATA  
SOMAJU
LUI 

 

2012 4743 3836 3739 1581 567 633(40%) 6,74% 
2013 5239 4001 3892 1765 726 450(44%) 8,05% 
2014 5361 4540 4322 1265 662 577(46%) 6,42% 
2015 5735 4521 4305 1194 714 510(43%) 5,99% 
 

Principalele meserii c ăutate pe pia ța for ței de munc ă din 
municipiul Hunedoara 

 
 

AN MESERIA 
1 

MES.2 MES.3 MES.4 MES.5 MES.6 MES.7 MES.8 MES.9 MES.10 

2012 Lăcătuș Sudor Șofer Lucrător 
comercial 

Barman 
ospătar 

Cusător 
piese din 
piele și 
înlocuitor 

Pregătitor 
piese 
încălțămin
te 

Croitor Brutar Electrician 

2013 Cusător 
piese din 
piele și 
înlocuitor 

Pregătitor 
piese 
încălțămin
te 

Croitor Barman 
ospătar 

Lucrător 
comercial 

Lăcătuș Bucătar Ambalator 
manual 

Sudor Agent 
vânzări 

2014 Cusător 
piese din 
piele și 
înlocuitor 

Pregătitor 
piese 
încălțămin
te 

Lăcătuș Sudor Mecanic 
utilaj 

Muncitor 
necalificat 

Agent 
securitate 

Operator 
roboți 
industriali 

Montator 
subansa
mble 

Vânzător 

2015 Cusător 
piese din 
piele și 
înlocuitor 

Pregătitor 
piese 
încălțămin
te 

Lăcătuș Sudor Montator 
subansam
ble 

Ambalator 
manual 

Șofer Excavatorist Zidar Muncitor 
necalificat 
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Pensionari  și pensia medie 
Din datele furnizate de către Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara, cu privire la: numărul 

de pensionari din municipiul Hunedoara, media de vârstă a pensionarilor respectiv pensia medie în 
anul 2015, rezultă următoarea situaţie: 

Clasificarea după tipurile de pensii: 
 

Categorie de pensie Număr de pensionari Pensie medie 
Pensie limită de vârstă 14.789 1.208 

Pensie invaliditate 1.796 534 
Pensie urmaș 1.746 668 

Pensie anticipată 69 1016 
Pensie anticipată parțială 241 519 

 

Media de varstă a beneficiarilor de pensie din municipiul Hunedoara (exclus pensionari 
urmași) este de 67 de ani și 2 luni. 

Cuantumul pensiei medii pe anul 2015, a beneficiarilor cu domiciliul pe raza municipiului 
Hunedoara este de 1082 lei. 

Pe lângă pensii, în anul 2015, Casa Județeană de Pensii Hunedoara, a asigurat și plata 
drepturilor ( indemnizații, ajutoare etc.) prevăzute de legi cu caracter special, pentru beneficiarii 
cu domiciliul pe raza municipiului Hunedoara. Astfel, au fost achitate lunar, conform legii: 

- indemnizații prevăzute de Decretul-lege nr.118/1990, Legea nr.49/1991, Legea 
nr.189/2000, Legea 309/2002, O.U.G. nr. 6/2009, Legea nr.341/2004, Legea nr.8/2006 
etc. 

- ajutoare lunare cuvenite soțului supraviețuitor, conform dispozițiilor legii nr 578/2004. 
 

4.7 Spaţii de joacă pentru copii 
 În anul 2015 s-au achiziționat echipamente de joacă pentru copii, pentru utilare locuri de 
joacă, în valoare de 61.442,00 lei cu TVA. 
 S-au amenajat  6 noi locuri de joacă: 4 în Parcul Tineretului ( dintre care unul de fitness ), 
unul pe str. Str. Siretului, nr.6, bl.D1-8 și unul la Scoala Generală Pestișul Mare, după cum 
urmează: 
� Parcul Tineretului ( prin investiții în valoare de 100.122 lei) cu următoarele echipamente: - 
tobogan – 1 buc. 
- hintă – 2 buc. 
- trambulină – 1 buc. 
- carusel 6 locuri – 1 buc. 
- bancă – 7 buc. 
� Parcul Tineretului  
– tobogan dublu cu hintă – 1 buc. 
- balansoar  - 1 buc. 
- bancă – 5 buc. 
- trambulină – 2 buc. 
� Parcul Tineretului ( prin investiții în valoare de 134.459 lei) cu următoarele echipamente: 
 – hintă – 2 buc. 
 -  balansoar – 4 buc. 
 -  topogan gonflabil – 2 buc. 
 -  bancă – 4 buc. 
� Parcul Tineretului parc Street Workout Fitness ( prin investiții în valoare de 9.530 lei) cu 
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următoarele echipamente:    
- spalier vertical – 1 buc. 
- scară orizontală – 1 buc. 
- bancă exerciții abdominale – 1 buc. 
- paralele – 1 buc. 
- bară tracțiune crescătoare – 1 buc. 
- bară flotări crescătoare – 1 buc. 
 
� Str. Siretului, nr. 6, bl. D1-8:  
- tobogan cu platformă – 1 buc. 
- tobogan cu platformă și hintă – 1 buc. 
                    
� Școala Generală Pestișul Mare:   
- tobogan cu hintă – 1 buc. 
- tobogan dublu – 1 buc. 
- bancă – 1 buc. 
 
 De asemenea, s-au înlocuit echipamentele de joacă deteriorate de la 2 locuri de joacă, 
respectiv Grădinița PP 5- Str. Cloșca, nr.5 și B-dul Dacia, bl.K4. 

 
SITUAŢIA LOCURILOR DE JOAC Ă ÎN MUNICIPIUL HUNEDOARA 

 

Nr.
crt. 

Microraion  Locaţie Ce conţine Obs. 

1 Micro 7 Str. Pinilor, bl.40 - aparat fitness – 2 buc.  

- balansoar – 1 buc.  

- tobogan – 2 buc.  

- masă tenis – 1 buc.  

- bancă -  4 buc. una este deteriorată 

- căţărătoare – 1 buc.  

- hintă – 3 buc.  

- coş de gunoi – 2 buc.  

2 Str. Pinilor, bl.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- masă cu 4 scaune 
metalice – 2 buc. 

ruginite 

- masă tenis – 1 buc.  

- balansoar – 2. buc. un balansoar cu şezut 
lipsă 

- hintă – 2 buc. trebuiesc vopsite 

- tonogan dublu – 1 buc. lipsă trepte şi platformă 

- coş de gunoi – 4 buc.  
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3 Str.Trandafirilor,bl.17 - hintă - 2 buc.  

- tobogan – 2 buc.  

- balansoar – 1 buc.  

- căţărătoare – 1 buc.  

4 Str. Trandafirilor, bl.25 - carusel 6 persoane C.01 
– 1 buc. 

 

  - hintă metal 2 scaune cu 
protecţie H.01.03 – 1 buc 

 

  - tobogan cu platformă – 1 
buc. 

 

  - căluț cu arc C.A.01 – 1 
buc. 

 

  - aparat fitness – 1 buc  

  - bănci – 4 buc  

5 Str. Trandafirilor, între 
bl.28 - 30 

- carusel 4 persoane C.02 
– 1 buc 

 

  - căluţ cu arc C.A.01 
- 1 buc 

 

  - tobogan drept 3,5 metri 
cu platformă şi hintă 
TDPH:01 – 1 buc. 

 

6 Str. Viorele, bl.G9 - tobogan – 2 buc.  

- hitntă – 2 buc.  

- balansoar – 2 buc.  

- bănci – 4 buc.  

- coş de gunoi – 3 buc.  

7 Micro 6 Str. Arenei - hinte – 2 buc. deteriorate 

- tobogan dublu – 1 buc.  

- balansoar – 1 buc.  

- bănci – 2 buc.  

8  Str. Siretului, nr.6, bl.D1-
8 

- tobogan cu platformă 
2TDPH. 03 – 1 buc 

 

  Amenajat  în data de 
13.05.2015 

- tobogan cu platformă și 
hintă TDPH.02 – 1 buc 

 

   - hintă metal 2 scaune 
H.01.02. - 1 buc. 
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9 Micro 5 Str. Independenţei ( sc. 
Gen. Nr. 11) 

- hinte – 3 buc. deteriorate şezuturile 

- tobogan – 3 buc. 1 topogan defect 

- balansoar – 1 buc. deteriorat 

- mese cu scaune– 4 buc.  

- mese tenis – 2 buc.  

- coş de gunoi – 5 buc.  

  -complex de joacă compus 
din topogan + hintă 

montat la 03.11.2014 

10 Str. Zambilelor, bl.47 - hintă – 2 buc.  

- tobogan - 1 buc  

- balansoar – 1 buc.  

- bănci – 5 buc.  

- coş de gunoi – 3 buc.  

11 B-dul Traian, bl.49A - tobogan triplu - 1 buc.  

- balansoar – 1 buc.  

- căţărătoare – 2 buc.  

- bănci – 8 buc.  

- coş de gunoi -1 buc.  

12 Str. Eroilor - hintă – 1 buc. deteriorată 

- tobogan – 1 buc.  

- balansoar – 1 buc deteriorat 

13  Str. Bucegi, bl.11 -  CJ.06 - topogan 
dublu+căţărătoare – 1 buc 
- balansoar B.02 – 1 buc 

 

14 Micro 4 Str. Jiului - tobogan – 1 buc.  

- hintă – 1 buc. deteriorat 

- balansoar – 1 buc deteriorat 

15 Str. Câmpului, bl.B1 - tobogan – 1 buc.  

- tobogan dublu – 1 buc.  

- hinte -2 buc.  

- masă tenis -1 buc.  

- masă cu scaune– 6 buc.  

- balansoar – 1buc. deteriorat 

- căţărătoare – 1 buc.  

- coş de gunoi – 1 buc.  



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2015  77 

 

 

16 Str. Câmpului, bl.B2 - tobogan - 2 buc.  

- hintă – 2 buc.  

- aparat fitness – 3 buc.  

- căluţi cu arc – 2 buc.  

- bănci – 6 buc.  

- coş de gunoi – 1 buc.  

17 B-dul Dacia, bl. C22 - tobogan – 1 buc.  

- bancă – 3 buc.  

- coş gunoi – 2 buc.  

18 Micro 3 Str. Căprioarei - tobogan – 1 buc.  

- hintă – 1 buc. doar cadrul 

- bancă – 5 buc.  

19 B-dul Dacia, bl.K4 - tobogan dublu – 1 buc.  

- hintă – 1 buc. lipsă şezut şi lanţ 

- masă tenis – 1 buc.  

- bancă – 4 buc.  

- coş de gunoi – 4 buc.  

20 Str. Runcului,capăt - masă tenis – 1 buc.  

21 Str. Runcului, K6 - masă tenis – 1 buc.  

22 B-dul Dacia, nr. 25, bl.V3 - masă tenis – 2 buc.  

23 Micro 2 Str. Munteniei, bl, C1 - tobogan – 1 buc  

- căţărătoare – 1 buc.  

- bancă – 4 buc.  

- coş de gunoi – 1 buc.  

- porţi minifotbal – 2 buc.  

24 Str.Transilvaniei, parc 
Linişor 

- tobogan – 2 buc.  

- balansoar – 3 buc.  

- căţărătoare – 1 buc.  

- masă tenis – 1 buc.  

- bancă – 11 buc.  

- coş de gunoi – 3 buc.  

25 Micro 1 Str. Poştei - hintă – 2 buc.  

- balansoar – 2 buc. - montat 1 buc B.02 în 
-29.10.2014 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2015  78 

 

 

- tobogan 2 buc.  

- căţărătoare – 1 buc.  

- panou basket – 1 buc.  

- bancă – 3 buc.  

- coş de gunoi – 3 buc.  

  - carusel C.01 -1 buc Montat 29.10.2014 

26 Parcul Tineretului 1 - tobogan – 3 buc.  

- hintă – 2 buc.  

- balansoar – 3 buc.  

- căluţi cu arc – 3 buc.  

27 Parcul Tineretului 2 - tobogan – 1 buc.  

 Amenajat în luna mai 
2015 

- hintă – 2 buc..  

  - trambulină – 1 buc.  

  - carusel 6 locuri –1buc  

  - bancă – 7 buc.  

28 Parcul Tineretului 3 - tobogan dublu cu hintă – 
1buc. 

 

 Amenajat în luna august 
2015 

- balansoar – 1 buc.  

  - bancă – 5 buc.  

  - trambulina – 2 buc.  

29 Parcul Tineretului 4 - hintă -2 buc.  

  - balansor – 4 buc.  

  - tobogan gonflabil - 2 
buc. 

 

  - bănci – 4 buc.  

  - coșuri gunoi – 2 buc.  

30 Parcul Tineretului parc 
Street Workout Fitneess 

- spalier vertical- 1 buc.  

  - scară orizontală – 1 buc.  

  - bancă exerciții 
abdominale – 1 buc. 

 

  - paralele – 1 buc.  

  - bară tracțiuni crescătoare 
– 1 buc. 
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  - bară flotări crescătoare  

31 Parc Place - mese cu scaune – 2 buc.  

- hintă – 6 buc.  

- învârtitoare – 4 buc.  

- balansoar – 1 buc.  

- tobogan triplu – 1 buc.  

32 Parc Central - hintă – 14 buc.  

- tobogan- 6 buc.  

- învârtitoare – 3 buc.  

- mese cu scaune – 4 buc.  

- masă tenis – 2 buc.  

- căţărătoare – 2 buc.  

33 Parc Corvin - tobogan triplu – 1 buc.  

- tobogan – 4 buc.  

- învârtitoare – 1 buc  

- balansoar – 1 buc.  

- hintă – 4 buc. una este deteriorată 

- căţărătoare – 3 buc.  

- masă tenis – 3 buc.  

34 OM Mare Str. Ghe. Lazăr - tobogan – 1 buc.  

- hintă – 1 buc.  

- balansoar – 1 buc. şezut deteriorat 

- căţărătoare – 1 buc.  

35 Topârceanu, bl.5 - învârtitoare – 1 buc.  

36 P-ţa Eliberării - hintă – 1 buc.  

- tobogan – 1 buc.  

- mese cu scaune – 6 buc.  

- masă tenis – 1 buc.  

- coş de gunoi – 6 buc.  

37 Centru 
Vechi 

Parc Ciocârliei - hintă – 1 buc.  

- tobogan – 2 buc.  

- balansoar – 2 buc.  

- căţărătoare – 1 buc.  
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38 B-dul Libertăţii  - dep. 
Crişan 

- hintă – 1 buc.  

- balansoar – 5 buc.  

- panou basket – 1 buc. ruginit 

- bancă – 1 buc deteriorată 

39 B-dul Libertăţii, bl. 14B - hintă – 1 buc. 
 
 

 

- balansoar – 2 buc.  

- bancă – 3 buc. deteriorate 

40  Grădinița PP 5- Str. 
Cloșca, nr.5 

- carusel 4 persoane C.02 
– 1 buc. 

 

   - hintă metal 2 scaune cu 
protecție H.01.03. - 1 buc. 

Montate în 19.03.2015 

   - balansoar 2 persoane 
B.02 – 1 buc. 

 

   - tobogan – 1 buc  

41  Școala Generală Peștișul 
Mare 

- complex de joacă 
compus din topogan + 
hintă -* 1 buc. 

 

  Amenajat în luna august 
2015 

- tobogan dublu – 1 buc.  

   - bancă – 1 buc.  

 
4.8. Sportul 
Sportul reprezintă un domeniu de o importanță semnificativă în municipiul Hunedoara. 

Există mai multe cluburi sportive cu sportivi legitimați în diverse categorii sportive care au stabilit 
în anul 2015 performanțe de excepție. 

O sinteză a activității sportive hunedorene în funcție de cluburi și competiții se arată după 
cum urmează: 

Clubul Sportiv Școlar prezintă un bilanț pe anul calendaristic 2015 astfel: 
 

Nr.
Crt 

INDICATORI 
Total 
club 

Atletism Box Handbal B 
Handbal 

F. 
Înot  Lupte 

1. Elevi sportivi 541 90 30 120 120 111 70 

2. Legitimaţi 298 82 14 48 58 51 45 

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

54 12 - - - 23 19 

4. Absolvenţi ai C.S.S. 2 - - -  - 

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

2 - - -  - 
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6. 
* Sportivi în loturile 
naţionale (jun.tin.sen.) 

11 2 2 -  5 

7. 
* Sportivi cu dublă 
legitimare  

- - -  - 

8. 

* Rezultate 
internaţionale: 
europene,mondiale,olimp
ice-jun,tin,sen. 

5 - 2 -  - 

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

- - - -  - 

10. 
* Campioni naţionali şi 
Cupa României: copii, 
jun, tin, sen. 

15 3 3 -  4 

11. 
*Campionatul naţional 
locuri: II şi III 
copii,jun,tin,sen. 

17 3 - -  9 

12. 
Săli sportive proprii - 
număr dimens. 

4 - 
2 - 

17/10 
-  

2 - 
17/10 

13. 
Terenuri sportive proprii - 
număr, dimens 

1 - - 1 - 40/20 -  

14. 
Mijloace de transport in 
comun proprii  

2      

15. 
Inventarul aparaturii, 
instalatiilor si 
echipamentelor sportive 

12 2 2 - 2 6 

 
Rezultatele din anul 2015 ale sportivilor înscriși la Clubul Sportiv Școlar în funcție de 

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

SPORTIVI IN LOTURI NA ŢIONALE 
2015 

 
1. Badeata Alexandru  - inot-seniori 
2. Mera Raluca–inot-juniori 
3. Atofanei Raluca  - lupte– jun.II 
4. Dumitra Razvan – lupte – jun.I 
5. Muntean Madalina–lupte – jun.II 
6. Buhaianu Bogdan – lupte – centru excelenta cadeti 
7. Streulea Emanuela - – lupte – centru excelenta cadeti 
8. Girleanu Cosmin – Box 
9. Jurca Eugenia – Box 
10. Hutan Alex.Mihai atletism 
11. Maier Alexandra Mihaela atletism 
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ELEVI SPORTIVI CAMPIONI NATIONALI  
2015 

 
1. ATLETISM 

 
Campionatul National sala Copii I,II,III – 05.04.2015 Bucuresti 

- Gheata Andrada copii  – loc I triatlon 
Campionatul National sala Copii I,II,III – 22.06.2015 Bucuresti 

- Scurtu Sarah – loc I – 80m 
Campionatul National jun.III 11-12.07.2015 Cluj 

- Bolohan Ana Maria-loc I 1km. Mars 
 

2. BOX 
 

Cupa Romaniei tineret masculin-Hunedoara 26-30.04.2015 
- Dobondi Sorin Claudiu – loc I cat 64kg 

Cupa Romaniei tineret feminin 22-28.02.2015 Buzau 
- Jurca Eugenia loc I 48kg. 

Campionatul National jun.masculin 08-14.03.2015 Buzau 
- Girleanu Cosminloc I  

 
3. LUPTE 
 

Campionatul National Individual cadeti J.II 10-12.07.2015 Constanta 
- Dan Rares  85kg. loc I 

Campionatul National  Scolar C.S.S.-L.P.S. 15-17.05.2015 Sf.Gheorghe 
- Muntean Madalina 56kg. loc I 
- Tiliuta Simona 46kg. loc I  
- Dan Rares 85kg. loc I 

 
4. INOT 

 
Campionatul National Poliatlon cadeti 17-20.12.2015 Pitesti 

- Iacob Victor loc I 100,200m liber 
Campionatul National Scolar C.S.S.-L.P.S. 17-20.05.2015 Resita 

- Mera Ralucaloc I 50,100m spate;  
- Marton Arnold loc I 100,50m bras 

Campionatul National Juniori II,  17-20.07.2015 Bucuresti 
- Mera Ralucaloc I 100,200m spate 
- Iacob Victor loc I 100,200m spate 

 
ELEVI SPORTIVI CLASATI PE LOCURILE II SI III LA CAP IONATELE NATIONALE 

SI CUPA ROMANIEI 
 

 
1.ATLETISM 
 

Campionatul National de mars iarna copile 29.03.2015 Resita 
- Bolohan Ana Maria loc II echipe 
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Campionatul National sala Copii I,II,III – 05.04.2015 Bucuresti 
- Scurtu Sarah loc III triatlon 

Campionatu National Juniori III, 11-12.07.2015, Cluj 
- Stafeta 4x100m loc III 

 
2.LUPTE 

 
Campionatul National Individual juniori 24-26.04.2015 

- Dumitra Radu  85kg. loc III 
- Muntean Madalina 52kg. loc III 

Campionatul National Individual cadeti   10-12.07.2015 Constanta 
- Atofanei Raluca 60kg. loc II 
- Muntean Madalina 56kg. loc II 
- Tiliuta Simona 46kg. loc II 

Campionatl National Scolar C.S.S.-L.P.S. 15-17.05.2015 Sf.Gheorghe 
- Atofanei Raluca 60kg. loc II 
- Patrascu Ana 49kg. loc III 
- Buhaianu B.76kg. loc III 

Campionatul National individual jun.plaja 28-30.08.2015 Mangalia 
- Coman Bogdan  67kg. loc III 

 
3.INOT 
 

Campionatul National Cadeti 17-20.07.2015 Bucuresti 
- Iacob Victor loc II – 100, 200m liber 
- Iacob Victor loc III – 200m mixt 
- Perju Alina loc III 200m liber 

Campionatul National Scolar C.S.S.-L.P.S. 17-20.05.2015 Resita 
- Perju Alina loc II - 100m liber 

Campionatul National de Seniori si Juniori  26-29.03.2015  Bacau 
- Malina Andraloc III 100m liber si 100m fluture seniori 

 
4.HANDBAL   FETE 

 
2014/2015 

- TURNEU SEMIFINAL JUNIOARE II 
- TURNEU SEMIFINAL  JUNIOARE III  

 
5.HANDBAL   BĂIEȚI 
 

2014/2015 
- CAMPIONAT NATIONAL JUNIORI I SERIA E – LOC VI   
- TURNEU SEMIFINAL JUNIORI IV  
- TURNEU SEMIFINAL JUNIORI III 
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REZULTATE INTERNATIONALE 
2015 

 
1. BOX 

 
Campionatul Mondial juniori 12.09.2015 Sant Petesburg Rusia  

Girleanu Cosmin loc I Camp.Mondial 
Campionatul European de Juniori, 15 – 24.05.2015. Ucraina 

Girleanu Cosmin Petre – loc II 
 

2. INOT 
 

Camponatul Tarilor Central Europene 11-13.12.2015 Ungaria 
- Mera Raluca – loc VI 100m spate 

Campionatul International al Romaniei jun.08-12.07.2015 Bucuresti 
- Paius Ancuta loc III 50m bras 
- Badeata Alexandru loc I 200,400m mixt seniori 

 
FC Hunedoara 

In perioada ultimilor trei ani de zile (2013-2015) activitatea clubului sportiv FC Hunedoara 
a cunoscut o dezvoltare continua, bazata pe o reorganizare a sistemului de management 
implementat la nivelul organizatiei si pe o deschidere activa spre nevoile identitare in plan sportiv 
ale comunitatii locale. 

Astfel, depasind socul inerent provocat de schimbarea sistemului organizatoric si 
administrativ, s-a reusit organizarea activitatii pe niste principii sanatoase, caracterizate de 
transparenta, echilibru si performanta. 

După ce până în vara anului 2014 accentul a fost pus pe rezultatele echipei de seniori, 
odata cu numirea noii echipe de conducere a clubului, incepand cu 1 iulie 2014, strategia de 
functionare a fost regandita, sporindu-se interesul acordat Centrului de Copii si Juniori si 
implementandu-se infiintarea unui departament de fotbal feminin in cadrul clubului. Toate acestea 
fara a se lasa la o parte atentia indreptata spre echipa-fanion – cea de fotbal masculin seniori. 

Drept urmare, rezultatele de prestigiu nu au intarziat sa apara, echipele clubului reusind sa 
obtina clasari din ce in ce mai bune in competitiile oficiale in care sunt inscrise. 

Treptat, datorita numarului tot mai mare de tineri care au fost atrasi de practicarea 
fotbalului in cadru organizat la clubul FC Hunedoara, numarul de echipe a crescut constant, 
ajungandu-se in situatia in care am inscris cate doua echipe la aceeasi categorie de varsta si am 
infiintat echipe pentru categoriile de varsta la care nu avuseseram reprezentanti. 

Din punct de vedere al rezultatelor obtinute in terenul de joc, ne mandrim cu o evolutie 
constanta a locurilor ocupate in clasament, astfel incat, dupa ce in sezonul precedent copiii si 
juniorii clubului au avut performantele de mai jos: 
- Juniori Republicani “A” -  s-au clasat pe locul al doilea in Grupa Semifinala de la Satu Mare a 
Cupei Regiunilor FRF; 
- Juniori Republicani “B” – au fost eliminati abia in al treilea tur al Cupei Regiunilor FRF; 
- Juniori “C” – au participat la Turneul Zonal de la Timisoara al Campionatului National, dupa ce 
au castigat locul 1 in judetul Hunedoara; 
- Juniori “D” – au obtinut locul al treilea  la Turneul Zonal din judetul Brasov al Campionatului 
National 
- Grupa 2005 – s-au clasat pe locul patru al Turneului international “Cupa Clinceni” de la 
Bucuresti, depasind echipele reprezentante ale marilor cluburi din fotbalul romanesc. Au castigat 
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locul secund al puternicului turneu VEST LIGA de la Timisoara, in competitie cu echipe din toata 
partea de vest a tarii 
- Grupa 2006 – s-au clasat pe locul al doilea al Turneului international “Cupa Clinceni” de la 
Bucuresti, depasind echipele reprezentante ale marilor cluburi din fotbalul romanesc. Au obtinut 
locul al treilea in puternicul turneu VEST LIGA de la Timisoara, in competitie cu echipe din toata 
partea de vest a tarii. 

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

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

În ceea ce priveşte siguranţa cetăţenilor, conform datelor primite de la Biroul de Ordine 
Publică din cadrul Poliţiei Județene Hunedoara şi a Poliţiei Locale Hunedoara, se constată că în 
ultima perioadă de timp fenomenul infracţional a cunoscut o diversificare a modurilor de operare 
(furturi din maşini, furturi din case de bani, bancomate etc.), dar şi sub aspectul autorilor acestora, 
înregistrând fapte de violenţă comise de minori, fapte care solicită din partea poliţiştilor o nouă 
abordare, mai ales de către efectivele de ordine publică. 

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

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

Sistemul de supraveghere video 
Scopul principal al investiţiei îl constituie creşterea calităţii vieţii, creşterea siguranţei 

populaţiei şi prevenirea criminalităţii, prin realizarea unui sistem de supraveghere video 
performant. 

Obiectivele acestui proiect sunt: reducerea numărului de evenimente antisociale, 
prevenirea şi descurajarea infracţiunilor şi a operaţiunilor ilegale prin supravegherea permanentă a 
unor zone cu risc ridicat de producere de evenimente antisociale şi de infracţionalitate, creşterea 
siguranţei elevilor care frecventează instituţiile de învăţământ din zonă, reducerea numărului de 
evenimente rutiere prin monitorizarea traficului din principalele intersecţii din municipiul 
Hunedoara, scăderea timpului de răspuns în cazul intervenţiilor pentru situaţii de urgenţă şi criză, 
asigurarea unei baze de date pentru analiza evenimentelor socio-umane, obţinerea de probe 
juridice şi supravegherea persoanelor suspecte pentru determinarea din timp a activităţilor 
contravenţionale şi infracţionale. 

La nivelul Municipiului Hunedoara a fost implementat un sistem complex de supraveghere 
video, menit să asigure creșterea siguranței cetățenilor în oraș. Proiectul a avut titlul „Sistem de 
supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor din municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara” si 
a fost implementat in anul 2013 prin Programul Operațional Regional, Axa 1. 

În conformitate cu priorităţile strategice de dezvoltare ale Municipiului Hunedoara ca 
spaţiu urban cu caracter metropolitan, administraţia locală urmăreşte să asigure o dezvoltare 
durabilă şi echilibrată a municipiului. Obiectivele proiectului propus se află în conformitate cu 
priorităţile strategice de dezvoltare ale Municipiului. 

Prin supravegherea zonei pietonale se  asigură prevenirea şi descurajarea infracţiunilor şi a 
operaţiunilor ilegale, scăderea timpului de răspuns în cazul intervenţiilor pentru situaţii de urgenţă 
şi criză. 

Pentru a preveni evenimentele nedorite în care sunt implicaţi elevii în cadrul instituţiilor de 
învăţământ se  realizează supravegherea spaţiului din apropierea instituţiilor de învăţământ. 
Sistemul cuprinde un număr de 26 de camere de supraveghere și  permite asigurarea unei baze de 
date pentru analiza evenimentelor socio-umane şi obţinerea de probe juridice precum şi 
supravegherea directă a persoanelor suspecte pentru dezvăluirea incipientă a fenomenelor 
contravenţionale şi infracţionale. 

Eficienţa activităţii și susţinerea ordinii publice poate fi asigurată prin scăderea timpului de 
răspuns în cazul intervenţiilor de urgenţă şi prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi 
materiale implicate, cuprinzând străzile: str. Avram Iancu, str. Aurel Vlaicu, str. Carpaţi, str. 
Victoriei, b-dul Dacia, b-dul 1848, b-dul libertăţii, b-dul Republicii şi b-dul Traian. 

În aria de acoperire  intră partea carosabilă, inclusiv zona intersecţiilor, spaţiile verzi, 
trotuarele, suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţiile de transport în comun, spaţiile publice 
aglomerate aflate în perimetrul vizat , şcolile generale nr. 1, 2, 6, 7 şi 8, Colegiul Naţional Traian 
Lalescu, Colegiul Naţional Emanuil Gojdu şi Liceul de Telecomunicaţii şi Servicii Publice 

În anul 2014 au fost înregistrate și onorate un număr de 22 de solicitări ale înregistrărilor 
camerelor de supraveghere ale sistemului video din partea instituțiilor abilitate și un număr de 5 
cereri din partea cetățenilor, înregistrări folosite pentru soluționarea unor dosare pe rol sau a unor 
anchete în desfășurare. 
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Sistemul de supraveghere funcționează cu respectarea politicii de protecţie şi securitate a 
prelucrării datelor cu caracter personal de către municipiul Hunedoara prin prelucrarea de imagini 
video, a articolului 8 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a libertăţilor 
fundamentale, a Legii nr. 677/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare . 

Lista amplasamentelor este redată mai jos: 
 
Nr. crt. Cod cameră Denumirea / adresa locației 

1 D1 Intersecţia DN 68B cu bld. Dacia 

2 D2 Intersecţia bld.Dacia cu str. Privighetorii 

3 D3 Intersecţia bld. Dacia cu str. Mihai Viteazu 

4 D4 Intersecţia bld. Dacia cu str. Avram Iancu 

5 D5 Intersecţia bld. Dacia cu bld.Corvin 

6  Amplasată pe Casa de Cultură 

7 D6 Intersecţia bld. Dacia cu bld. Republicii 

8 D7 Intersecţia bld. Republicii cu str. Avram Iancu 

9 D8 Intersecţia bld. Republicii cu str. George Enescu 

10 D9 Intersecţia bld. Libertăţii cu str. Romanilor 

11  Intersecţia bld. Libertăţii 17 cu str. Victoriei 

12 D10 Piaţa Libertăţii 

13 D11 Intersecţia str. Victoriei cu str. Ciprian Porumbescu 

14 D12 Intersecţia str. Victoriei cu str. Chizid 

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

16 D14 Intersecţia bld. Rusca cu str. Laminatorului 

17 D15 Intersecţia str. Alexandru Vlahuţă cu bld. 1848 

18 D16 Liceul de Telecomunicaţii şi Servicii Publice 

19 D17 Şcoala gimnazială nr. 1 

20 D18 Şcoala gimnazială nr. 2 

21 D19 Şcoala gimnazială nr. 6 

22 D20 Şcoala gimnazială nr. 7 

23 D21 Şcoala gimnazială nr. 8 

24 D22 Intersecţia str. George Enescu cu bld. Corvin 

25 D23 Str. Cerbului 

26 CCC Primăria Municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertăţii 17 
 

 
Analiza activităților desfăşurate  de  către   

DIRECŢIA POLI ŢIA LOCAL Ă 
 

 
I. INTRODUCERE  

 
Direcţia Poliţia Locală a municipiului Hunedoara a fost înfiinţată conform prevederilor 

Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, a prevederilor Regulamentului – cadru de organizare şi 
funcţionare a Poliţiei 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 şi funcţionare, 
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Organigrama şi Statul de funcţii.  
În cadrul Direcţiei Poliţia Locală Hunedoara funcţionează:  

a) Serviciul Ordine Publică,  Evidenţă Persoane, Pază, Dispecerat, Baze de Date şi Logistic : 
- Biroul Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor;  
- Biroul Pază, Dispecerat, Baze de Date şi Logistic;  

b) Birou Circulaţie;  
c) Birou Control Comercial, Disciplină în Construcţii si Mediu  

  Din  totalul  de  75  posturi  prevăzute  în  statul  de  funcţii  al  Direcţiei  Poliţia Locală în 
prezent sunt încadrate  4 posturi de funcţionari publici  de conducere, 57  posturi  de  funcţionari  
publici de  execuţie (poliţişti locali)  şi  4  posturi  cu  personal  contractual.  

 
II. OBIECTIVE  

 
− În domeniul ordinii şi lini ştii publice  

   a) menţinerea ordinii şi lini ştii publice în zonele şi locurile stabilite;  
   b) menţinerea ordinii şi lini ştii publice în imediata apropiere a unităţilor de învăţamânt, a 
unităţilor sanitare, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului 
Hunedoara, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte 
asemenea locuri publice stabilite;  
   c) participarea, împreuna cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la 
activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori 
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;  
   d)  identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a 
reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedarea la încredinţarea acestora Direcţiei 
de Asistenţă Socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;  
  e) constatarea de contravenţii şi aplicarea de  sancţiuni contravenţionale, potrivit competenţelor 
stabilite conform legislaţiei în vigoare; 
 f) asigurarea protecţiei personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau 
serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;  
 g) participarea, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi lini ştii publice cu 
ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor 
comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, 
după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică 
aglomerări de persoane;  
 j) executarea, în condiţiile legii,  a mandatelor de aducere emise de organele de urmărire penală şi 
instanţele de judecată care arondează municipiul Hunedoara, pentru persoanele care locuiesc pe 
raza de competenţă;  
 k) participarea, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 
sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii 
stradale;  
 l) cooperarea cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare 
şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;  
  m) asigurarea de  măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;  
  n) acordarea, pe teritoriul municipiului Hunedoara, de sprijin imediat structurilor competente cu 
atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.  
 

− În domeniul Biroului Dispecerat, Baze de date si Logistic 
Principalii indicatori de activitate pe linie de pază, dispecerat, bază de date şi logistic  (ordine  
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publică pentru politistii locali aflaţi în patrule mixte cu agenţi de la Poliţia Română) : 
• Preluarea sesizărilor telefonice  prin Dispecerat  şi transmiterea lor spre rezolvare către 

poliţiştii locali aflaţi în teren sau comunicarea  la  organele  abilitate  a  datelor  cu  privire  
la  aspecte  de  încălcare  a  legii, altele  decât  cele  stabilite  în  competenţa  Poliţiei  
Locale; 

• supravegherea  locurilor şi zonelor  stabilite, a obiectivelor mai importante,  zone circulate  
depuneri de dosare, ghişee sau altele de acest gen; 

• asigurarea controlului la acces, a ordinii şi bunei desfăşurări a activităţilor în cele două 
locaţii: Primăria I şi Primăria II; 

• asigurarea ordinii şi măsurilor care se impun pentru buna desfăşurare a audienţelor 
programate; 

• asigurarea ordinii şi măsurilor care se impun pentru buna desfăşurare a activităţii Biroului 
Casei judeţene de Pensii ; 

• asigurarea ordinii şi bunei desfăşurări a distribuirii de bilete, alte gratuităţi sau a altor 
activităţi de acest gen; 

• asigurarea ordinii şi lini ştii publice, prevenirea  şi combaterea  încălcării normelor legale 
privind curăţenia localităţii  şi  a  comerţul stradal, precum  şi  a  altor fapte stabilite ca şi 
contravenţii prin hotărâri ale consiliului local; 

 
− În domeniul circulaţiei pe drumurile publice :  

  a) asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă , având 
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule exclusiv 
pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile 
publice;  
  b) verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizarea neregulilor constatate 
privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordre de 
asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;  
  c) participarea la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, 
grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;  
 d) participarea, împreună cu unităţile ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie 
ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, 
acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau 
comemorative, dupa caz, precum şi de alte activităţi care se desfaşoară pe drumul public şi implică 
aglomerări de persoane;  
  e) sprijinirea unităţilor Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul 
transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;  
   f) acordarea de  sprijin unităţilor Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei 
şi siguranţei traficului;  
   g) asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi luarea de 
măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi , dacă 
se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitară;  
   h) constatarea de  contravenţii şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 
oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri 
de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;  
   i) constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 
masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale 
de oprire a conducătorilor acestor vehicule;  
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   j) constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către 
pietoni, biciclişti, conducatori de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;  
   k) constatarea de  contraveţii şi aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 
referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, 
precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru 
persoanele cu handicap;  
 

− În domeniul protecţiei mediului :  
   a) respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a 
deşeurilor menajere şi industriale;  
   b) sesizarea autorităţilor şi instituţiilor publice competente despre cazurile de nerespectare a 
normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;  
   c) participarea la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;  
   d) identificarea bunurilor abandonate pe domeniul public sau pe spaţii aflate în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor institutii publice de interes local şi 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 şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;  
   g) verificarea existenţei contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau 
juridice, potrivit legii;  
   h) verificarea ridicării deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în 
conformitate cu graficele stabilite;  
   i) verificarea şi soluţionarea, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului 
şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;  
   j) constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 
specifice realizării atribuţiilor prevazute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei 
publice locale.  
 

− În domeniul activităţii comerciale:  
   a) respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor 
comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice 
locale;  
   b) verificarea legalităţii activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori 
economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele 
agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii 
pieţelor agroalimentare;  
   c) verificarea existenţei la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a 
aprobărilor, a documentelor de provenienta a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru 
cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale;  
   d) verificarea respectării normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;  
   e) verificarea respectării normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a 
locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;  
   f) verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al 
operatorilor economici;  
   g) identificarea mărfurilor şi produselor abandonate pe domeniul public sau privat al 
municipiului  sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale şi 
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aplicarea procedurilor legale de ridicare a acestora;  
   h) verificarea respectării regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte 
normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;  
   j) verificarea respectării obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea 
preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizarea autorităţilor competente în cazul 
în care identifică nereguli;  
   k) verificarea şi soluţionarea , în condiţiile legii, a petiţiilor primite în legatura cu actele şi 
faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;  
   l) constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 
specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei 
publice locale.  

 
III.  ACTIVIT ĂŢI  SPECIFICE  DESFǍŞURATE  

 
Biroul Ordine Public ă şi Evidenţa Persoanelor   

 Misiunea  specifică  de  ordine publică  s-a  executat  cu  un  număr  mediu de  30  de  
poliţişti locali: 

În  perioada  analizată, pe  timpul  executării  misiunii specifice de  ordine  publică nu  au  
fost  constatate  sau  săvârşite  evenimente  deosebite  de  către  personalul  aflat  în  serviciu. 

Principalii  indicatori  de  activitate  pe linie de ordine publică: 
- însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei la efectuarea de acţiuni specifice = 858; 
-  supravegherea  locurilor  şi  zonelor  stabilite ( obiective mai importante, zone comerciale)   = 

zilnic; 
- controale  privind  modul  de  depozitare  a  deşeurilor  menajere  şi  industriale, respectarea 

regulilor de comerţ şi desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor din pieţe (Târgul de 
vechituri în fiecare sâmbătă) = zilnic; 

- măsuri  de  ordine  cu  ocazia  manifestărilor  cultural  artistice şi sportive organizate la nivel 
local : 54; 

- 01.01 – 09.01.2015 - Măsuri de supraveghere a amenajărilor din zona Casei de Cultură 
executate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă; 

- 21.01.2015 – comemorarea atletei Mariei Cioncan – depuneri de coroane;  
- 24.01.2015 – manifestări de sărbătorire a Unirii Principatelor Române - Casa de Cultură; 
- 02.02.2015 – depuneri de coroane la statuia lui Michael Klein; 
- 07.03.2015 – stadion „Michael Klein‟– meci fotbal liga a III-a; 
- 21.03.2015 – stadion „Michael Klein‟– meci fotbal liga a III-a; 
- 28.03.2015 – Concurs orientare turistică – Colegiul Economic „Matei Corvin‟ - str. Victoriei – 

B-dul 1848 – str. G. Enescu - Casa de Cultură; 
- 28.03.2015 – „Casa de Cultură –„Ora Pământului‟; 
- 02.04.2015 – Concurs orientare turistică – Colegiul Economic „Matei Corvin‟ - str. Victoriei – 

B-dul 1848 – str. G. Enescu - Casa de Cultură; 
- 03.04.2015 – Ansamblul de dansuri țigănești - Casa de Cultură; 
- 04.04.2015 – procesiunea Învierii Domnului (Biserica Catolică) – Str. Revoluției – B-dul 

Libertății – B-dul Republicii – Str. A. Vlaicu – Str. Revoluției 
- 05.04.2015 – Casa de Cultură –„Crucea de Flori“; 
- 13.04.2015 – manifestare religioasă a bisericilor evanghelice – „MarşulÎnvierii‟ – Str. Mihai 

Viteazu – B-dul Dacia – B-dul Corvin – Casa de Cultură; 
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- 01.05 – 03.05.2015 –  „ZileleTineretului“ – B-dul Dacia; 
- 01.05 – 03.05.2015 –  „Târgul European al Castelelor“ – CastelulCorvinilor; 
- 03.05.2015 – Casa de Cultură –„Zilele Maghiare“; 
- 09.05.2015 – crosul Corviniștilor – parcul Corvin 
- 09.05.2015 – stadion „Michael Klein‟– meci fotbal liga a III-a; 
- 16.05.2015 – Casa de Cultură –„Protest împotriva defrișării pădurilor“; 
- 28.05.2015 – Casa de Cultură –„Ziua Mondială fără tutun“; 
- 29.05.2015 – stadion „Michael Klein –„Informarea tinerilor despre efectul nociv al 

drogurilor“; 
- 30.05.2015 – Parcul Tineretului - „Festivalul Luminii“; 
- 01.06.2015 – Parcul Tineretului - „Ziua Internațională a Copilului“; 
- 18.07 – 19.07.2015 – Tabără Medievală – Stadionul „Michael Klein‟ 
- 19.07.2015 – Parada medievală - „Zilele municipiului Hunedoara“; 
- 21.07.2015 – Parcul Tineretului - „Ziua Copilului – Jocurile copilăriei“; 
- 24.07 – 26.07.2015 - Măsuri de ordine publică prilejuite de manifestările desfăşurate cu ocazia 

„Zilelelor Municipiului Hunedoara” ; 
- 26.07.2015 – Campionatul Școlar național de orientare turistică – Colegiul Economic 

„Emanoil Gojdu‟ - cartier O.M. – parcul Corvin – parcul Tineretului; 
- 16.08.2015 – Marco Bar, str. Trandafirilor – concurs „Miss RRomanca‟; 
- 27.08. – 28.08.2015 – Libertatea de opinie a religiei – parcul Tineretului; 
- 28.08.2015 – “Paradă Medievală” cu ocazia deschiderii “Carnavalului medieval de la 

Hunedoara” –B-dul Dacia – B-dul Corvin – platou Casa de Cultură; 
- 28.08. – 30.08.2015 – Carnavalul medieval de la Hunedoara – Castelul Corvinilor; 
- 30.08.2015 – demonstrație mașini de teren “Discovering Transilvania” – Stadionul „Michael 

Klein‟ 
- 05.09.2015 – “Spectacol și tradiții la rromii din Hunedoara” – platou Casa de Cultură; 
- 05.09. – 06.09.2015 – cupa D.H.S. Corvin MTB – concurs de biciclete – str. Castelului – str. 

Toamnei – Grădina Castelului – C. Bursan – Răcăștie – Stufit – retur; 
- 09.09.2015 – “Săptămâna Europeană a sportului - Eurocros” – parcul Tineretului; 
- 13.09.2015 – procesiune în cinstea „Sfintei Cruci” – manifestare publică – str. Cerbului - B-

dul Dacia – Catedrala Eroilor – B-dul Dacia – B-dul Republicii – B-dul Libertăţii – str. 
Libertăţii – Catedrala „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” ; 

- 18.09.2015 – platou Casa de Cultură – “Săptămâna Europeană a mobilității” ; 
- 01.10.2015 – Campanie împotriva cancerului la sân – platou Casa de Cultură; 
- 08.10.2015 – acțiune de depistare a persoanelor ce ocupă abuziv spațiile locative ale primăriei, 

respectiv bl. G9-str. Eliberării și bl. G2-str. N. Bălcescu; 
- 09.10.2015 – Balul Bobocilor – C.N. “Iancu de Hunedoara” – sala “Siderurgistul” 
- 17.10.2015 – stadion „Michael Klein‟ – meci fotbal liga a III-a; 
- 14.11.2015 – stadion „Michael Klein‟ – meci fotbal liga a III-a; 
- 22.11.2015 – campanie de stopare a defrișărilor ilegale a pădurilor - platou Casa de Cultură  
- 28.11.2015 – stadion „Michael Klein‟ – meci fotbal liga a III-a; 
- 29.11.2015 – stadion „Michael Klein‟ – meci fotbal feminin liga a II-a; 
- 30.11.2015 – aprinderea iluminatului de sărbători în cadru festiv – platou Casa de Cultură; 
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- 01.12.2015 – depuneri de coroane cu ocazia Zilei Naționale a României – Parcul din “Piața 
Libertății” ; 

- 01.12.2015 – spectacol folcloric cu ocazia Zilei de 1 Decembrie festiv – platou Casa de 
Cultură; 

- 05.12.2015 – “Crosul lui Moș Nicolae” – parcul Tineretului; 
- 12.12.2015 – Festivalul internațional  “Rădăcinile noastre – Am venit să colindăm! Datini și 

obiceiuri de Crăciun!“ – B-dul Corvin – Platou Casa de Cultură; 
- 07.12. – 18.12.2015 – spectacol de colinde – Platou Casa de Cultură;  
- 22.12.2015 – depuneri de coroane în memoria eroilor căzuți în “Revoluția din Decembrie 

1989“ – Parcul Tineretului ; 
- 01.12 – 31.12.2015 - Măsuri de supraveghere a amenajărilor din zona Casei de Cultură 

executate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă; 
- aplanarea  unor  stări  conflictuale = 49; 
- comunicări  la  organele  abilitate  a  datelor  cu  privire  la  aspecte  de  încălcare  a  legii, 

altele  decât  cele  stabilite  în  competenţa  Poliţiei  Locale = 31; 
- infracţiuni  constatate, făptuitori  prinşi  şi  predaţi  Poliţiei  Române = 11; 
- soluţionare sesizări ale cetăţenilor = 1071, din care  sesizări scrise 249 şi  822 telefonice, 

preluate prin dispecerat; 
- cerşetori  şi  vagabonzi  depistaţi = 21; 
- avertismente  verbale = 1223. 

Pentru perioada analizată avem următoarea situaţie a sancţiunilor contravenţionale 
aplicate: 

 

� CONCLUZII  
Apreciem că în această perioadă în urma acţiunilor întreprinse de personalul Biroului 

O.P.E.P. s-a diminuat numărul comercianţilor ambulanţi care nu deţin documente corespunzătoare 
desfăşurării unui comerţ legal, s-a diminuat numărul actelor de depozitare ilegală a molozului şi a 
deşeurilor menajere şi industriale, îmbunătăţindu-se astfel nivelul de curăţenie a municipiului 
Hunedoara. Au fost legitimate un număr de 1183 de persoane care trezeau suspiciunea comiterii 
unei ilegalităţi sau persoane care au folosit un limbaj indecent în dialogul cu poliţiştii locali aflaţi 
în misiune. 

Birou O.P.E.P.

Avert. Observații

HCL 145 / 2014 3 0 0
HCL 240 / 2012 189 150 48.640
HCL 254 / 2004 30 3 200
HCL 261 / 2013 10 4 850
L 12 / 1990 11 1 500
L 24 / 2007 0 1 400
L 54 / 2012 0 1 1.000
L 61 / 1991 45 139 38.434
OUG 97 / 2005 6 10 415
TOTAL 294 309 90.439 13 - Confiscări

603

Nat. contrav/
act normativ

Nr. 
Amenzi

Val. 
Contrav.
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Biroul Control Comercial, Disciplină în Construcţii şi Mediu  

 
Conform Legii poliţiei Locale nr.155/2010, a prevederilor Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1332/2010, prin 
H.C.L. 236/2010, se înfinţează Direcţia Poliţia Locală în cadrul căreia funcţionează Biroului 
Control comercial, Disciplină în construcţii şi Mediu.  

1.)Control comercial: 
Activitatea  Biroului Control Comercial, Disciplină în construcţii şi Mediu  s-a desfăşurat 

pe parcursul anului 2015 cu asigurarea respectării prevederilor legislaţiei specifice, activitatea 
desfăşurându-se în condiţii bune cu respectarea regulamentului de ordine interioară.  
Principalele  obiective  a controalelor pe linie de activitate comercială: 

- verificarea legalităţii activităţiilor de comercializare a produselor în pieţele agro-alimentare  
(P-ţa Obor şi P-ţa Dunărea); 
- verificarea existenţei la locul de desfăşurare a activităţilor comerciale, a autorizaţiilor de 
funcţionare; 
- verificarea existenţei vizei în termen a autorizaţiei de funcţionare; 
- verificarea respectării regulilor şi normelor de comerţ şi a prestărilor de servicii în 
conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă, aprobată prin Legea nr. 650/2002; 
-  verificarea respectării normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare; 
- verificarea deţinerii în legalitate a contractelor de închiriere teren pe domeniul public şi 
respectarea destinaţiei aprobate; 
- vânzări de lichidare care nu au fost notificate la Primăria Hunedoara cu cel puţin 15 zile 
înainte de începerea vânzărilor; 
-  verificarea respectării orarului de funcţionare aprobat şi afişat; 
- verificarea întocmirii şi afişării în unitate a preţurilor şi tarifelor, acolo unde este cazul a 
listei de preţuri şi tarife.  

 S-au efectuat un număr de 787  controale  comerciale  din care la 713 societăţi comerciale 
şi  74 producători agricoli constatându-se următoarele nereguli: 

- autorizaţii cu viza expirată; 
- exercitarea de activităţi şi prestări de servicii fără autorizaţii de funcţionare; 
- certificate de producător agricol nevizate în termenul stabilit de lege; 
- funcţionarea de amplasamente sezoniere (terase) fără a avea autorizaţii de comerţ stradal; 
- amplasarea panourilor publicitare pe căile pietonale; 
- orarul de funcţionare lipsă sau afişat pe un spaţiu redus vizibil; 
- încetarea activităţii la un număr de 139 de puncte de lucru ale societăţiilor care îşi 

desfăşoară activitatea pe raza municipiului Hunedoara; 
- preţurile practicate afişate necorespunzător, nelizibile 
- depozitarea necorespunzătoare a ambalajelor şi a produselor în spaţiile de vânzare din 

Piaţa Obor. 
Pe lângă activitățile enunțate mai sus, pe parcursul anului 2015 au fost soluționate un 
număr de nouă sesizări scrise. 
Total sancţiuni – Birou comercial: 
L  12/1990  şi O.G.99 / 2000 : - 160 sancțiuni din  care: 

- 137 avertismente  verbale  
                                                - 15 avertismente  scrise 

                 - 8 amenzi contravenționale. 
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2.) Disciplina în construcții și afișaj stradal: 
 
           În anul 2015, pe linie de disciplina în construcții și afișajului stradal au fost efectuate un 
număr de 204 controale (9-ianuarie, 2-februarie, 10-martie, 20-aprilie, 15-mai, 23-iunie, 28-iulie, 
26-august, 16-septembrie, 13-octombrie, 30-noiembrie, 12-decembrie) constatându-se 
următoarele:  
- executarea de lucrări de termoizolație fără existența documentelor prevăzute de legislația în 
vigoare (autorizație de construire); 
- existența de construcții nefinalizate și neintabulate – autorizații de construire  expirate; 
- existența de construcții aflate într-un stadiu avansat de degradare; 
- lucrări de extindere pe verticală a unor construcții existente fără existența documentelor 
prevăzute de legislația în vigoare (autorizație de construire). 
            În anul 2014 compartimentului disciplina în construcții și afișajului stradal i-au fost 
repartizate un număr de 53 sesizări în urma cărora au fost întocmite 53 acte de constatare și 53 
răspunsuri. 

      
     Total sancțiuni  

            Au fost avertizate verbal un număr de  7 întreprinderi individuale cu obiect de activitate 
executarea lucrărilor de construcții. Au fost sancționate cu avertisment scris o persoană fizică 
pentru executarea unei lucrări fără autorizație de construcție și 3 (trei) societăți comerciale cu 
obiect de activitate executarea lucrărilor de construcții pentru nerespectarea prevederilor 
autorizației de construire.  
 Au fost aplicate un număr de 9 (nouă) sancțiuni contravenționale atât unor persoane fizice 
cât și unor persoane juridice după cum urmează : 

- 2 sancțiuni pentru starea avansată de degradare a unor construcții și împrejmuirilor 
acestora, precum și lipsa măsurilor de curățenie și deratizare a construcțiilor, rezultând 
astfel focare de infecție – HCL 240 / 2012; 

- O sancțiune pentru depozitarea de pământ pe domeniul public – HCL 240 / 2012; 
- O sancțiune pentru lipsa autorizației de construcție –L 50 / 1991; 
- O sancțiune pentru lucrări de anvelopare fără autorizație de construcție –L 50 / 1991; 
- 4 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor autorizației de construire –L 50 / 1991. 

De asemenea au fost convocate la sediul Poliției Locale un număr de 7 (șapte) Asociații de 
proprietari care au fost avertizate verbal în legătură cu lucrările în curs de execuție (termoizolații), 
prelucrându-li-se totodată HCL  254/2012, fiind îndrumați să urmeze etapele necesare intrării în 
legalitate (obținerea autorizațiilor de construire). 

 
3.) Protecţia mediului:  

Principalele obiective a controalelor pe linie de protecţia mediului:  
- verificarea respectării prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi 

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;  
- verificarea respectării programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către 

firmele  
de salubritate;  

- verificarea respectarii obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile 
publice,operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a 
locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente 
imobilelor pe  
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care le deţin sau În care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a 
terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;  .  

- verificarea respectării normelor privind păstrarea curăţeniei În locurile publice din 
municipiul Hunedoara;  

- verificarea respectării standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea 
sonoră  
verificarea şi respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a 
cursurilor de ape ce traversează municipiul Hunedoara  

- respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi din municipiul 
Hunedoara;  

- verificarea respectării prevederilor lega le de mediu de către operatorii economici, în limita  
competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;  

- verificarea existenţei contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice,  
potrivit legii;  
S-au efectuat un număr de 587 controale la societăţi comerciale, în vederea verificării 

respectării  
obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a  
trotuarelor, căilor de acces, a parcărilor, precum şi verificarea existenţei contractelor de salubritate  
încheiate cu un operator autorizat de către agenţi economici precum şi persoane fizice.  

- Pe parcursul anului 2015 au fost informaţi un numar de 243 de agenţi economici privind 
obligaţia de curăţire şi măturare zilnică a trotuarelor, pergolelor şi a şanţurilor din faţa imobilelor 
şi din jurul acestora, de curăţire a gheţii şi zăpezii de pe trotuare în perioada sezonului rece, 
activitati  
prevăzute de H.C.L. nr. 240/2012. 

- Pe parcursul anului 2015 s-au efectuat verificări ale stării de salubritate a cursurilor de apă 
din  
municipiul Hunedoara: râul Cerna, pârâul Zlaşti şi pârâul Petac, canalul Buituri.  

S-au efectuat verificări ale solicitărilor privind tăierile şi corecţiile de arbori pe raza 
administrativ  
teritorială a municipiului Hunedoara cuprinse în Programnul anual de tăieri, corecţii, toaletări  
arbori;  

S-au întocmit răspunsuri la sesizări, note de audienţă, note de constatare, acte de constatare  
privind verificările din teren, adrese;  

S-au întocmit somaţii privind necesitatea reluării serviciului de salubritrate la agenţii 
economici de pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara;  

Au fost însoţiţi pe teren reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean  
Hunedoara în vederea realizării controlelor planificate, verficării respectării prevederilor  
legale de mediu pe raza administrativ teritorială a municipiului precum şi a sesizărilor  
cetăţenilor privind protecţia mediului.  

Total sancţiuni:  
OUG 195 / 2005, HCL 240/2012, HCL 88/2010:  - 64 sancțiuni din care:  

         - 50 avertismente verbale  
         - 8 avertismente scrise  

                - 8 amenzi.  
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Birou C.C.D.C.M 
Nat. contrav/ 
act normativ Avert. 

Nr. 
amenzi 

Val. 
contrav. 

HCL 240 / 2012 2 4 4.800 
HCL 88 / 2010 6 2 450 
L 12 / 1990 10 3 30.000 
L 50 / 1991 4 6 29.000 
L 61 / 1991 1 0 0 
OG 99 / 2000 3 5 3.400 
OUG 195 / 2005 1 5 81.000 
TOTAL 27  25 148.650 

52 
 

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

repere principale funcţionarea continuă şi permanentă a dispeceratului Poliţiei Locale, asigurarea 
măsurilor de control acces şi menţinere a ordinii şi lini ştii publice în cele două clădiri ale 
Primăriei, precum şi pentru gestionarea în condiţii optime a bunurilor şi valorilor avute la 
dispoziţie, activitatea desfăşurându-se în condiţii bune cu respectarea regulamentului de ordine 
interioară şi fără probleme de natură disciplinară din partea personalului (sau de altă natură ).  

Măsurile specifice s-au  executat cu un număr mediu de 10 de poliţişti locali, astfel: 
Primăria I – II - Dispecerat = 10  poliţişti locali; 
Apreciem  că  în  această  perioadă, când a existat un aflux mare de persoane cu diferite 

probleme de rezolvat în cadrul instituţiei noastre ( plata impozitelor, gratuităţi la tranportul în 
comun, depunerea de dosare de pensionare sau recalcularea pensiilor ), urmare  a  acţiunilor  
întreprinse  de  personalul  Biroului D.B.D.L., s-a  reuşit impunerea păstrării ordinii şi desfăşurării 
în bune condiţii a diferitelor activităţi ce se desfăşoară în diferite sectoare ale instituţiei ( impozit, 
D.A.S., Biroul Casei Judeţene de Pensii, etc.), fără perturbări ale activităţii din punctul de vedere 
al ordinii şi lini ştii publice, supravegherea persoanelor care solicită audienţe sau deplasarea la alte 
compartimente. 
-  A fost anunţat serviciul „Ambulanţa” de 5 ori (pentru diverse cazuri: bolnavi, bătrâni, căzuți, 

loviţi).  
- A fost anunţat I.S.U. Hunedoara de 11 ori, Jandarmeria de 3 ori, situații sesizate de polițiști 

locali pe teren 147. 
Au fost  legitimate  la intrarea în sediul Primariei un număr de 5531 persoane, care au 

solicitat accesul pentru rezolvarea diferitelor probleme (audienţe, autorizaţii, bilete de călătorie 
gratuite), au fost supravegheate pentru deplasarea la compartimentul, serviciul, direcţia, la care 
au solicitat sa se deplaseze. 

Pe parcursul anului 2015 activitatea Biroului D.B.DL. s-a desfăşurat având ca repere 
principale: 

- sesizări telefonice înregistrate prin dispecerat  =  822  
- sesizări preluate de la Dispeceratul Poliţiei Române (112) =  53; 
- sesizări primite de la şcoli (profesori de servici, responsabili cu ordinea în instituţiile de 

învăţământ) = 7; 
- accesări Baza de Date a M.A.I.  =1426; 
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- asigurarea ordinii şi bunei desfăşurări a activităţilor desfăşurate în cele două locaţii (Primăria I 
şi Primăria II ) = zilnic ; 

- asigurarea ordinii şi bunei desfăşurări a audienţelor programate = (miercuri, joi, vineri); 
- asigurarea ordinii şi bunei desfăşurări a activităţii Biroului Casei Judeţene de Pensii = luni; 
- asigurarea ordinii şi bunei desfăşurări a distribuirii de bilete sau altele gratuităţi sau a altor 

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

     Biroul  Circulaţie 
Conform Legii Poliţiei Locale nr.155/2010, a prevederilor Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1332/2010, prin 
H.C.L. 236/2010, se înfiinţează Direcţia Poliţia Locală în cadrul căreia funcţionează Biroul 
Circulaţie. 

Activitatea  Biroului Circulaţie s-a desfăşurat pe parcursul anului 2015 cu  un  număr   de 
10 poliţişti locali, prin misiuni independente sau prin misiuni mixte cu compartimentul Rutier din 
cadrul Poliţiei municipiului Hunedoara (al Poliţiei  Române), conform prevederilor art. 43, alin. 4) 
din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010.  

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

Biroul Circulaţie asigură permanent, 24 de ore din 24, o patrulă pentru participarea la 
activităţi specifice, organizate în zona şcolilor, parcări pe zona verde, parcări de domiciliu, 
indicatoare de circulaţie, sau la fluidizarea traficului în zonele unde se execută lucrări de 
reabilitarea drumurilor în oraş sau marcarea acestora, avertizarea proprietarilor de maşini care 
parchează pe zona verde sau care îşi expun spre vânzare autovehiculele, etc. 
 Participarea împreună cu Poliţia Rutieră din cadrul Poliţiei Municipiului Hunedoara la 
activităţi şi acţiuni specifice (sprijin în cazul producerii unor accidente) s-a desfăşurat conform 
cererii sau planificării stabilite, fără incidente sau probleme deosebite.  
 
Birou Circula ție 
Nat. contrav/ 
act normativ Avert. 

Nr. 
amenzi 

Val. 
contrav. 

Puncte 
penalizare 

HCL 240 / 2012 7 5 600   
HCL 252 / 2012 2 2 400   
HCL 261 / 2013 16 9 1.700   
L 448 / 2006 2 0 0   
L 61 / 1991 1 3 400   
OUG 195 / 2002 436 296 64.748 1.364 
TOTAL 464 315 67.848   

779 
 
IV.  DIFICULT ǍŢI, PROBLEME  ÎNTÂMPINATE  

Probleme constatate în cursul anului 2015:  
- existența unor sesizări telefonice, care la verificarea pe teren nu s-au confirmat, neexistând 

posibilitatea verificării apelantului; 
- existența unui  aflux mai mare de persoane care doreau să achite plata impozitelor, acestea 

fiind nemulţumite de ritmul de încasare şi timpul pe care trebuiau să-l petreacă aşteptând.  
 Pe lângă persoanele care doreau să achite taxe şi impozite s-au adăugat şi persoanele cu 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2015  99 

 

 

diferite probleme de rezolvat în cadrul instituţiei noastre (gratuităţi la tranportul în comun, 
depunerea de dosare de pensionare sau recalcularea pensiilor, depunerea dosarelor pentru 
Direcţia de Asistenţă Socială) care în această perioadă au fost  în număr mai mare.  

- afluxul mare de persoane ( 5531 înregistrate în acest an) înscrise în audienţă la Primar, 
Viceprimar, Secretar, a creat la anumite ore (începutul şi spre terminarea audienţelor) o serie 
de nemulţumiri ale cetăţenilor sau stări conflictuale, (dorinţa de a intra mai repede sau 
înscrierea la sfârştul audienţelor pentru a fi ascultaţi), situaţii care au fost lămurite prin 
explicarea modului de desfăşurare a audienţelor şi păstrarea unei ordini stricte cu privire la 
modul în care se  intră în audienţă. 

- pe perioada când sistemul de alarmare a fost cuplat la clădirea nouă (în perioada când nu se 
desfăşoară activităţi specifice, noaptea sau în weekend), am constatat disfuncţionalităţi ale 
acestuia-declanşarea alarmei în anumite zone fără motiv vizibil şi fără posibilitatea de a o 
dezactiva/activa prin procedeele consacrate, prin modul dat de instrucţiunile valabile de 
funcţionare, actualmente funcţionând prin activarea sistemului pe partiţii. 

- disfuncționalități ale camerelor de supraveghere sau camere de supraveghere scoase din 
funcțiune care au creat probleme în punerea la dispoziție organelor abilitate, de înregistrări 
video pentru rezolvaea diverselor cazuri ivite;  

- prin accesarea Bazei de Date a M.A.I. (1426 – accesări) s-a îmbunătățit activitatea specifică 
desfășurată de către polițiștii locali. 
 

V. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 
Având în vedere activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2015, apreciem că s-a reuşit 

îndeplinirea cu  responsabilitate a atribuţiilor  prevăzute  de  lege.  
Menționăm că din totalul amenzilor aplicate de către polițiștii locali din cadrul direcția 

Poliția Locale, pentru un număr de 46 de sancțiuni au fost contestate în instanță, 6 dntre ele fiind 
soluționate în favoarea contravenienților, 30 soluționate în favoarea instituției, 10 dintre ele fiind 
încă pe rol la Judecătoria Hunedoara. 

 Conducerea Direcţiei Poliţa Locală a întreprins măsuri eficiente  pentru  instruirea, 
îndrumarea  şi controlul  întregului  personal, astfel  încât  acesta  să  execute  oportun  şi  de  
calitate  toate  sarcinile  ce-i  revin, neînregistrându-se  evenimente  deosebite  sau sancţiuni 
disciplinare.  
  Pentru  perioada  următoare  ne  propunem  ridicarea  nivelului  calitativ  al  activităţilor  
desfăşurate de întreg personalul Poliţiei Locale, aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a  
deprinderilor  specifice  activităţilor şi misiunilor repartizate prin legislaţie, formarea profesională 
a personalului în instituţiile agreate de M.A.I., în  interesul  persoanei, al  comunităţi  şi în 
sprijinul instituţiilor statului.  
 
Activităţi în atenţie pentru perioada următoare: 

• intensificarea verificărilor în zonele unde respectarea programului de linişte stabilit prin 
legislaţie este frecvent încălcat; 

• analizarea posibilităţii de implementare a verificării apelantului care face sesizări (telefon 
cu identificator de apel) pentru a preîntâmpina sesizările care nu se confirmă; 

• intensificarea supravegherii  şi controlarea zonelor atribuite prin Planul de ordine şi 
siguranţă publică al municipiului Hunedoara; 

• supravegherea zonelor unde semnificaţia indicatorului rutier este frecvent încălcată şi în 
apropierea şcolilor; 
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• obținrea din partea STS a frecvenței proprii, pentru funcționarea corespunzătoare a 
sistemului de comunicare din cadrul Direcția Poliția Locală Hunedoara; 

• aprofundarea de către poliţiştii locali a legislaţiei specifice Poliţiei Locale; 
• continuarea formării profesionale a  poliţiştilor locali în instituţiile agreate. 

 
4.10 Serviciul Public Administrare Cimitire și Pompe Funebre 

       Activităţile ce se desfăşoară la Cimitirul Valea Seacă sunt urmărite şi coordonate de către un 
administrator. În decursul anului 2015 aici s-au desfăşurat o serie de activităţi cu caracter specific: 

       -  stabilirea de către Consiliul Local prin Hotărârea nr.301/2014 a preţurilor pentru locurile din 
cimitir şi taxa de închiriere a Capelei începând cu 01 ianuarie 2015. 
        - întreţinerea interioară a cimitirului prin curăţenie generală în ajunul sărbătorilor religioase 
precum şi la sfârşitul fiecărei săptămâni. 
       - întreţinerea aleilor interioare, a zonelor verzi din incinta cimitirului prin lucrări cu caracter 
sezonier. 

- întreţinerea Capelei prin lucrări specifice: deratizare, igienizare, dezinsecție, 
- gestionarea locurilor de veci printr-o evidenţă clară a preţurilor şi sumelor încasate în 

funcţie de locul solicitării ( s-au vândut 84 locuri). 
- predarea sumelor rezultate din vânzările de locuri de veci  şi taxele de închiriere a 

Capelei la casieria Primăriei  
- anul acesta s-au depus la casierie suma de 59.296 lei. 
- pentru taxa de închiriere a Capelei s-a încasat suma de 37.396 lei, 
- pentru răscumpărarea locurilor de înhumare pe termen de 7 ani s-au încasat 8.900 lei 
- pentru răscumpărarea locurilor de înhumare pe termen de 25 de ani s-au încasat 1.850 lei 
- inventarierea bunurilor aflate în gestiunea Cimitirului Valea Seacă prin participarea unei 

comisii constituite prin dispoziţia Primarului.  
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V Mediul 

 
5.1 Spaţii 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. 
      Lucrările efectuate în anul 2015 : 

• corecții arbori: 1927 buc 
• tăieri arbori cu un grad de îmbătrânire avansat, stare fitosanitară precară: 881 

buc 
• tăieri lăstari și inflorescențe uscate la trandafiri – 4684 buc 
• întreținere zone verzi: cosit,degajare teren de corpuri străine,curățat zone verzi 

cu grebla –   1.341.320 mp 
• tuns gard viu- 211.295 mp 
• plantat arbori și arbuști – 990 buc 

 
Situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement din Municipiul Hunedoara, conform 

datelor furnizate de Primăria Municipiului pentru anul 2015 este următoarea: 

Nr. crt. 
Denumirea parcului / 
Zonei de agrement 

Caracteristici Aria (ha) 

1 
 
Parcul Tineretului 

Situat intre: str. b-dul Dacia-Avram Iancu-b-dul Rusca 
Modernizat cu fonduri europene. 
Conţine alei, zone verzi, rondouri de flori, filigorie, 
fântâna arteziana, iluminat public, jardiniere, plantari 
de tei, mobilier urban, împrejmuire. 

2,3 

2 Parcul Corvin 

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

4 

3 Parcul Central 

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

1,5 

4 Parcul Poştei 

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

0,51 

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

0,66 

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

0,64 

7 Pădurea Chizid Este arie protejată 50 

T O T A L 
 59,61 
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5.2 Calitatea factorilor de mediu 
Calitatea aerului 
Aerul reprezintă factorul de mediu natural cu cele mai evidente şi mai importante 

implicaţii asupra sănătăţii omului.  

Aerul atmosferic natural, nepoluat, are o compoziţie diferită de cel pe care îl inspirăm noi 
astăzi, mai ales cei care locuim în oraşe dotate cu diverse întreprinderi de produs fum, praf şi alte 
gaze nocive. Compoziţia chimică a aerului natural este următoarea: azot – 78,084%, oxigen – 
20,946%, argon – 0,934%, bioxid de carbon – 0,0331%. Au mai fost detectate şi următoarele 
elemente: neon, hidrogen, krypton, heliu, ozon, xenon, precum şi metan, oxid de azot şi vapori de 
apă. Agenţii poluanţi evacuaţi în atmosferă pot fi transportaţi pe zone mai mari datorită acţiunii 
factorilor meteorologici. Principalii factori meteorologici care intervin în modificarea gradului de 
poluare sunt viteza vântului şi stabilitatea aerului. Datorită curenţilor de aer, poluanţii sunt 
răspândiţi pe o suprafaţă mare în zonele învecinate activităţii poluatoare.  

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

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

Consecinţele aerului poluat asupra sănătăţii oamenilor: 

• Efecte acute  (imediate); 
• Efecte cronice produse de concentraţii mai reduse de poluanţi atmosferici dar care în timp pot 
conduce la modificări patologice (ex. bronhopneumonii cronice, emfizem pulmonar, astm  
bronsic, pneumonie, bronşită cronică, conjunctivite, rahitism, îmbolnăviri ale aparatului nervos 
central, cancer pulmonar etc.); 

 Consecinţele aerului poluat asupra construcţiilor: eroziune de degradare, eroziune de corodare, 
schimbarea culorii. 

Consecinţele aerului poluat asupra plantelor şi animalelor:  

• Lezarea plantelor ducând până la dispariţie în unele cazuri; 
• Îmbolnăvirea animalelor; 
Consecinţele aerului poluat asupra condiţiilor de viaţă: atmosfera poluată crează disconfort prin 
imposibilitatea deschiderii ferestrelor şi aerisirii încăperilor, a uscării rufelor în curte sau balcon, 
servirii mesei în curte, plimbărilor în aer liber, a jocului copiilor etc. 

 

Reţeaua manuală de monitorizare a calităţii aerului 

În reţeaua de supraveghere a poluării de impact din judeţul Hunedoara au fost efectuate măsurători 
privind: amoniacul, pulberile în suspensie, PM10 şi pulberile sedimentabile. 
Potenţialele surse de poluare ale aerului din judeţul Hunedoara sunt: unităţile siderurgice, unităţile 
de producere a energiei electrice şi termice, unităţile de producere a materialelor de construcţie, 
etc. 
Monitorizarea calităţii aerului a fost asigurată de 5 puncte de control dotate cu pompe de aspiraţie 
pentru aerosoli, 3 puncte pentru amoniac, 1 punct pentru PM10 şi 25 puncte pentru pulberile 
sedimentabile, cu următoarea repartizare: 
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Judeţ Oraş Staţia Tip staţie Poluant Tip 
determinare 

Obs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hune-
doara 

Deva 
 

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

Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

PM 10 manual Legea 
104/2011 

Staţia IRE  Trafic  Pulberi 
sedimentabile  

manual STAS 
12574/87 

Deva, str. Matei 
Corvin 

Urbană Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Deva,Staţia hidro-
meteo 

Urbană Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Sat. Veţel  Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Hunedoara 
 

Spital Hunedoara Industrială Pulberi în 
suspensie 

manual “ 

Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

NH3 manual “ 
Staţia de epurare 
Buituri 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Hunedoara,  
str. Voinii, nr.6 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Sat Zlasti, nr.2 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Simeria Simeria - stadion Urbană Pulberi în 
suspensie 

manual “ 

NH3 manual “ 
Petroşani Livezeni – Sediu 

Hidroconstrucţia 
Industrială Pulberi în 

suspensie 
manual “ 

Paroşeni – DN66 
A - Baraj 

Industrială Pulberi în 
suspensie 

manual “ 

Paroşeni – 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 “ 

Petroşani – 
Universitate 

Industrială Pulberi în 
suspensie 

manual “ 

Petroşani, str. 22 
Decembrie, nr. 4 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Livezeni, sediu 
Hidroconstrucţia 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 
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Iscroni– Coroeşti, 
str. Secului, nr. 10 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Brad Ţebea– post hidro Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Vaţa - Poliţie Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Călan Călan - Primărie Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 
 

Orăştie District Ape 
Orăştie 

Urbană Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Baru Mare Baru Mare, nr. 
303 

Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Chişcădaga 
 
 

Nr. 65 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Nr. 15 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Nr. 7 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Sat. Bejan, nr. 58 Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Şoimuş - Primărie Industrială Pulberi 
sedimentabile 

manual “ 

Situaţia punctelor de prelevare în judeţul Hunedoara 

 
 
5.3 Gestiunea deşeurilor 
Pentru a furniza o imagine de ansamblu asupra colectării deşeurilor în municipiul 

Hunedoara, prezentăm o serie de date relevante pentru această activitate specifică. 
Situația activității de colectare, transportare și depozitare a deşeurilor pe raza municipiului 
Hunedoara de S.C. Pisa Eco Ambiente SRL Hunedoara din anul 2015 este prezentată în tabelul de 
mai jos: 
 

Luna 
calendaristică 

Contatiatea colectată și 
depozitată (tone) 

Deponeu Deva 
(tone) 

Deponeu Orăștie 
(tone) 

Ianuarie 1043,26 0 1043,26 
Februarie 837,54 0 837,54 
Martie 744,16 0 744,16 
Aprilie 921,26 0 921,26 
Mai 991,06 0 991,06 
TOTAL 4537,28 0 4537,28 
 
 

Situaţia activității de colectare, transportare și depozitare a deşeurilor pe raza municipiului 
Hunedoara de S.C. SALUBPREST  Hunedoara S.R.L  din anul 2015 este prezentată în tabelul de 
mai jos: 
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Luna calendaristică 
Cantitatea colectată și 
depozitată (tone) 

Deponeu Deva 
(tone) 

Deponeu Vulcan (tone) 

Iunie 1043 1043 0 
Iulie 1157,63 846,62 311,01 
August 1210,16 1144,86 65,3 
Septembrie 1200,86 1148,97 51,89 
Octombrie 1042,33 189,88 852,45 
Noiembrie 953,04 269,86 683,18 
Decembrie 1169,84 736,14 433,7 
TOTAL 7776,86 5379,33 2397,53 

Contractele de preluare a deşeurilor sunt realizate şi operate de către fiecare societate 
comercială (operator) în parte. Numărul de persoane deservite la sfârșitul anului 2015 de S.C. 
Salubprest Hunedoara SRL precum și nr. de contracte încheiate este următoarea: 
 

Categorie deservită NR. contracte/populație deservită 
Asociații de proprietari 148/28520 
Persoane de la casele particulare 6092/12.392 
Agenți economici 1046 
Instituții publice 36 
TOTAL  CONTRACTE/persoane deservite 7322/40849 
  

Preţurile pentru deşeurile menajere sunt stabilite şi aprobate în Consiliul Local prin HCL 
140/2015, la propunerea operatorilor economici şi se tarifează în regim pauşal per beneficiar 
(persoană fizică rezidentă). 

Tarifele practicate de S.C. SALUBPREST  Hunedoara S.R.L  în anul 2015, începând din 
data de 01.04.2015: 
 

Categorie Tarif 

Persoane fizice 
Colectat, transportat și depozitat 
deșeuri menajere 

6,85lei/pers/lună fara TVA 

Persoane juridice 
Colectat, transportat și depozitat 
deșeuri menajere 

67,05/mc /luna/fără TVA 

 
  

Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale 
Începând cu anul 2010, la nivelul municipiului Hunedoara a fost monitorizată permanent 

implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor. 
Tot din 2010, data concesionării serviciului de salubritate, a fost achiziţionată şi amplasată 

o staţie de tocat masă vegetală şi lemnoasă, precum şi o presă pentru presat PET-urilor, la groapa 
de gunoi. Materialele colectate selectiv, precum şi cele tocate/presate sunt  valorificate de către SC 
PROSERV SA Hunedoara. 

Situația deșeurilor reciclabile a anului 2015 este după cum urmează: 
 

Anul 
2014 

PET (to) H-C (to) 
Folie 
LDPE 
(to) 

HDPE (to) Sticlă (to) 
Lem
n (to) 

Masă 
verde 
(to) 

Gunoi 
Stradal 
(to) 

C V C V C V C V C V V E E 
Ian 10,26 7,06 11,94 16,62 0,23 0 0,58 0.00 46,7 46,7 3,65 47,25 45,4 
Feb 7,2 0.00 10,68 15,98 0 0 0,7 0.00 45,8 45,8 6,5 57,15 49,85 
Mar 7,68 23,28 14,22 14,06 0,4 0 0,81 1,87 43,94 45,9 16,3 108,15 59,8 
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Apr 9,11 5,93 13,02 13,32 0,1 0 0,45 0.73 38,25 46,3 10,45 109,2 58,7 

Mai 9,6 11,67 13,69 13,49 0,29 
0,8
9 

2,43 2,21 23,1 0 0,6 142,8 77,1 

Iun 10,91 9,77 17,58 13,51 0 0 0,12 0.61 21,11 0 0 154,35 30,4 

Iul 9,68 6,18 13,67 13.39 0,04 
0,1
6 

1,05 0,65 23,23 0 1,7 150,15 52,42 

Aug 10,64 12,24 14,22 13,08 0,12 0 0,3 0 20,5 0 0,5 139,65 40,2 
Sept 12,3 13,35 15,53 15,14 0,2 0 0,97 0,97 27 0 1,9 134,4 48,19 

Oct 11,48 6,73 16,11 15,04 0,36 
0,8
5 

2,15 0,41 5,82 45,14 1,6 118,65 45,84 

Nov 9,91 12,61 13,5 14,86 0,27 0 0,59 1,83 1,65 45,63 1 103,95 35,54 
Dec 10,17 4,75 15,71 14,5 0 0 0 0,47 3,2 0 1,95 98,7 36,3 
TOT
AL 

118,92 113.56 169,87 172,99 2,01 1,9 10,2 9,75 300,3 275,47 46,15 1365 577.74 

Total 
recicl
abil 
valor
ificat 

1984.81 

 
 
Anul 2015 a reprezentat un an în care municipalitatea hunedoreană, prin proiectele finalizate, 

aflate în execuție sau demarate, asigură drumul Hunedoarei către modernitate. 
Cu toții ne dorim ca orașul în care trăim să se dezvolte din toate punctele de vedere, de 

aceea, proiectele în care am investit și vom investi toate eforturile posibile și în anul 2016, sunt 
centrate în jurul obiectivelor stabilite în ,,Strategia de dezvoltare a municipiului Hunedoara”.  

Vă invit să ne fiți alături și în acest an și să vă exprimați opiniile cu privire la activitatea 
administrației publice locale, pentru o colaborare cât mai bună în vederea realizării tuturor 
obiectivelor propuse. 
 
 
 
 

Primar, 
Viorel Arion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


