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Stimați hunedoreni, 
 
 2020 a fost pentru noi toți un an extrem de dificil. Am reușit, totuși, să facem față, împreună, 
noilor provocări, de ordin social și economic. În ciuda situațiilor extrem de dificile cărora a trebuit să le 
facă față în contextul pandemiei COVID-19, Primăria municipiului Hunedoara a reușit să își ducă mai 
departe proiectele și inițiativele propuse pentru anul amintit, mulțumită eforturilor depuse de fiecare 
angajat în parte. Deși prezentul document are o întindere considerabilă, el reprezintă, de fapt, doar o 
sinteză a situației actuale a municipiului Hunedoara și a rezultatelor muncii depuse de către angajații 
Primăriei și cei ai instituțiilor subordonate Consiliului Local. 
  

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 155, alin. (3), lit. a și art 225 alin. 
(3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, conform cărora  primarul trebuie 
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 și de comunicările publice punctuale, lucrarea de față este 
unul dintre instrumentele prin care Primăria municipiului Hunedoara pune la dispoziția cetățenilor date 
concrete despre activitatea instituției și despre nivelul la care se află municipiul din punct de vedere al 
stării economice, sociale și de mediu pe anul 2020. 
 
 
 

 

Municipiul Hunedoara – imagine panoramică a Centrului Civic 
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CAPITOLUL I 
 

Date generale 
 

1.1 Repere urbanistice 
 

Municipiul Hunedoara este situat la poalele Munților Poiana Ruscă, în zona confluenței râului 
Cerna cu pârâul Zlaști, la o altitudine medie de 255 m față de nivelul mării. Hunedoara este cel mai mare 
oraș din județul Hunedoara, situat în partea centrală a acestuia și se întinde pe o suprafață de 97 km², 
ocupând circa 2% din suprafața județului căruia îi dă numele.  

 

 

 
Poziția geografică a municipiului Hunedoara  

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

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

În teritoriul său administrativ sunt cuprinse localitățile: Hunedoara, Răcăștia, Peștișu Mare, Groș, 
Boș, Buituri, Hășdat. 
 

În teritoriul administrativ al municipiului sunt cuprinse localitatea Răcăștiași satele aparținătoare 
Peștișu Mare, Boș, Groșși Hășdat. 

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

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

Satul aparținător Groș are o suprafață totală de 42,05 ha și este situat în partea vestică a 
municipiului, pe drumul comunal 115, la o distanță de 11 km față de oraș. 
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Satul aparținător Hășdat are o suprafață totală de 29,50 ha și este situat în partea sudică a 
municipiului, pe drumul județean 680, la o distanță de 4 km față de oraș. 

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

Suprafața municipiului Hunedoara este de 1.625,04 ha, la care se adaugă 254,65 ha intravilanul 
localităților aparținătoare, totalizând astfel 1.879,69 ha. 

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

 
Din nefericire, și în 2020, din punct de vedere demografic evoluția municipiului Hunedoara a fost 

una nedorită. Sporul natural s-a menținut negativ, în trendul ultimelor decenii (vezi tabel nr. 1). Dacă, în 
2019, în Hunedoara se înregistrau 657 de nașteri, în 2020 numărul acestora a fost de 556, în timp ce 
numărul deceselor a avut o evoluție inversă, crescând de la 911, în 2019, la 1.124 în 2020, conform datelor 
furnizate de Compartimentul Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidențăa 
Persoanelor. Și numărul căsătoriilor a scăzut drastic, de la 420 în 2019, la 258 în 2020, la această 
diminuare accentuată contribuind și măsurile restrictiv-preventive aplicate la nivel național pentru 
combaterea pandemiei COVID-19.  

 
(tabel 1)  
 

Evoluția natalității, mortalității, nupțialității și divorțialității în municipiul Hunedoara  
(conform INS) 

Categorie 1990 2000 2010 2020 
Nașteri 1.252 710 628 556 
Decese 608 728 939 1.224 
Căsătorii 827 537 407 258 
Divorțuri 198 281 220 110 

 
La data de 1 iulie 2020, conform Institutului Național de Statistică (INS), populația municipiului 

Hunedoara era de 71.334. Comparând cifrele pe categorii de vârstă înregistrate în evidența INS, în 
ultimele trei decenii se observă foarte ușor fenomenul de îmbătrânire a populației (diminuarea numerică a 
categoriilor de populație cu vârste sub 35 de ani și creșterea numerică a categoriilor de populație cu vârste 
peste 35 de ani, mai ales a celor cu vârste peste 75 de ani).  
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(tabel 2) 
 
 
 

Evoluția populației municipiului Hunedoara, pe categorii de vârstă, 
în ultimele trei decenii 

 
 
Categorii de 

vârstă 
1992 2000 2010 2020 

0-4 ani 6.259 3.757 3.611 2.861 
5-9 ani 6.120 4.499 3.408 2.789 

10-14 ani 7.002 6.452 3.626 3.422 
15-19 ani 7.106 5.993 4.249 3.260 
20-24 ani 9.310 6.914 6.079 3.376 
25-29 ani 5.445 7.209 5.506 3.873 
30-34 ani 6.391 7.971 6.330 5.375 
35-39 ani 6.725 5.442 6.785 4.894 
40-44 ani 6.584 6.220 7.491 5.973 
45-49 ani 5.449 6.210 5.015 6.381 
50-54 ani 6.185 5.445 5.483 6.912 
55-59 ani 5.749 4.646 5.241 4.470 
60-64 ani 3.848 5.235 4.379 4.702 
65-69 ani 2.342 3.777 3.525 4.211 
70-74 ani 1.082 2.169 3.629 3.358 
75-79 ani 547 1.076 2.333 2.409 
80-84 ani 338 314 1.008 1.965 

85 ani și peste 120 232 431 1.103 
TOTAL 86.602 83.561 78.129 71.334 

 
(sursa: Institutul Național de Statistică) 
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CAPITOLUL II 
 

Principalele proiecte de investiții ale Primăriei municipiului Hunedoara 
(sinteză) 

 
 
 2.1 Proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă  
 
 Atragerea de finanțări europene pentru obiective importante de investiții a rămas o prioritate pentru 
Primăria municipiului Hunedoara și pe parcursul anului 2020. În condițiile unor resurse financiare locale 
limitate, fondurile europene reprezintă cea mai bună soluție pentru a transpune în practică multe dintre 
ideile de dezvoltare economică și socială a orașului, prin investiții în infrastructura de transport, reducerea 
emisiilordeCO2, digitalizarea actului administrativ,eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale și 
publice (școli, spital, blocuri de locuințe etc.), modernizarea logisticii din domeniul sănătății și educației, 
precum și prin investiții menite să schimbe radical în bine atât înfățișarea orașului, cât și viața locuitorilor 
săi (de exemplu, transformarea unei părți a Centrului Vechi în zonă pietonală, refacerea zonei pietonale 
„Sanitas” sau încurajarea transportului cu vehicule prietenoase cu mediul – autobuze ecologice și/sau 
biciclete). 
 

Anul trecut, s-a reușit finalizarea implementării proiectului intitulat „Soluții informatice pentru 
simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației”, în valoare de 2.438.589,00 lei; 
522.865,00 euro (4,6639 curs euro dec. 2018), finanțat prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA). Proiectul este un rezultat al preocupării permanente a Primăriei municipiului 
Hunedoara pentru îmbunătățirea calității serviciilor publiceși propulsarea activităților instituției și a 
sistemelor informatice în era digitalizării.  

 Prin intermediul proiectului amintit punem la dispoziția cetățenilor și mediului de afaceri un portal 
web de servicii electronice, o aplicație mobilă și două terminale self-service, toate integrate cu sistemul 
informatic al instituției, prin care cetățenii pot interacționa mult mai ușor cu Primăria, de la distanță sau 
din confortul locuinței, pot iniția demersuri administrative (depunere solicitări), pot efectua plăți online, 
pot participa activ la dezvoltarea orașului, propunând și susținând proiecte în care cred, prin înscrierea 
acestora pe platforma de bugetare participativă, pusă la dispoziție de municipalitate. Se pot efectua plăți 
online prin scanarea cărții de identitate ori a codului de bare afișat pe deciziile de impunere și somațiile 
primite. De asemenea, contribuabilii pot fi notificați asupra termenelor de plată scadente, în urma creării 
unui cont de utilizator pe platforma de servicii electronice sau pe aplicația mobilă „Municipiul Hunedoara 
Ghișeu online”, care este disponibilă în AppStore sau Magazin Play, în funcție de dispozitivul smart 
deținut. Pe lângă posibilitatea de depunere a unei solicitări online, cetățeanul poate primi, în spațiul său 
privat alocat în platformă la momentul creării cu succes a contului de utilizator, documentele semnate 
electronic, angajații instituției noastre având instalate certificate pentru semnătura electronică în cloud, 
fără token, fapt care permite reducerea timpului de așteptare pentru finalizarea demersului administrativ. 
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 În faza de implementare se află următoarele proiecte cu finanțare europeană, în valoare totală de 
345.323.429 lei, adică 71.383.212 euro (la cursul mediu euro - leu din 2020 în valoare de 4,8376 lei): 
 

Modernizarea transportului prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de 
Vest – valoare 45.743.840,51 lei (9.455.895,59 euro);  

Proiectul investițional vizează străzile: Constantin Bursan (accesul către Curtea Husarilor), str. 
Castelului, 9 Mai, Maior Mircea Ioan Stângă, Piața Libertății, b-dul Libertății și b-dul Republicii, cu 
impact asupra străzilor Rotarilor, Cernei, Cloșca, b-dului Traian și Pieței „Iancu de Hunedoara” (aceste 
străzi fiind adiacente proiectului investițional și urmând să beneficieze de lucrări de modernizare a 
sistemului de management trafic sau extinderea sistemului de supraveghere video). 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 
-  Reducerea până în anul 2023 a emisiilor de CO2 la nivelul coridorului de vest cu 3,6 % 

ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în transportul în comun a 7 autobuze 
hibride de tip „plug-in” de capacitate normală (12 m). 

-  Creșterea până în anul 2023 a numărului de utilizatori ai transportului în comun la nivelul 
coridorului de vest cu 18,9% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării 
transportului alternativ (autobuze hibrid tip „plug-in”, implementarea unui sistem de e-ticketing, 
modernizarea stațiilor de transport în comun, implementarea unui sistem de management al 
traficului compus din Sistem de supraveghere video CCTV, Sistem de management al flotei de 
transport public, Sistem de comunicație fibră optică și canalizare electrică, Echipamente 
semaforizare, Centrul de control). 

 - Creșterea numărului de bicicliști care utilizează infrastructura și sistemele de transport 
velo prin crearea de piste de biciclete și prin implementarea la nivelul coridorului de vest a 
sistemului de bike-sharing, estimându-se o creștere până în anul 2023 cu 40% a numărului total de 
bicicliști.  

-  Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni prin modernizarea a 
12.707 m2 de spațiu pietonal, prevăzuți cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe 
trotuar și de asemenea prin crearea/modernizarea unor zone pietonale și semi-pietonale (940 metri 
liniari), estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 
16,3% până în anul 2023. 

- Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în aliniament și plantarea de 
595 m2 arbori/arbuști până în anul 2023. 

- Reducerea până în anul 2023 a gradului de poluare fonică la nivelul coridorului de vest 
cu 40% datorită achiziționării, prin intermediul proiectului, a 7 autobuze hibride de tip plug-in ce 
înregistrează valori mai reduse ale nivelului de zgomot, aproximativ cu 10 dB mai puțin în 
comparație cu motoarele diesel. 
 
Pe scurt, acest proiect prevede realizarea unei zone pietonale în centrul vechi, reabilitarea și 

modernizarea mai multor străzi și trotuare, inclusiv a iluminatului public, achiziționarea a 7 autobuze 
hibrid, modernizarea a 10 stații de autobuz existente și amenajarea a 5 noi astfel de stații, realizarea unui 
sistem inteligent de management al traficului, semaforizarea a 4 intersecții, montarea a 10 camere video 
suplimentare, realizarea și implementarea unui sistem informatic de management al transportului în 
comun, piste de bicicliști, stații pentru închirierea de biciclete, achiziționarea a 170 de biciclete ce vor fi 
disponibile pentru închiriere, plantări de arbori și montare de mobilier urban nou și modern. 
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Centrul Vechi al municipiului Hunedoara, după implementarea proiectelor cu finanțare 
europeană care vizează această zonă (reprezentare grafică) 

 
 
Modernizarea transportului prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul 

Central – valoare 46.149.423,55 lei (9.539.735,31 euro);  
- Proiectul investițional vizează străzile: str. Bucegi; b-dul Dacia (de la intersecția cu str. Bucegi 

până la intersecția cu b-dul Republicii, inclusiv zonele „Sanitas”, „Cora” și „Parcul pensionarilor”),                      
22 Decembrie, Aurel Vlaicu, Decebal și parțial str. Rotarilor. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului 

- Reducerea pânăîn anul 2023 a emisiilor de CO2 la nivelul coridorului Central cu 3,5 % ca 
urmare a reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în transportul în comun a 3 autobuze 
hibrid tip „plug-in” de capacitate normală. 

- Creșterea până în anul 2023 a numărului de utilizatori ai transportului în comun la nivelul 
coridorului Central cu 17,9% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării 
transportului alternativ (autobuze hibrid tip „plug-in”, implementarea unui sistem de e-ticketing, 
modernizarea stațiilor de transport în comun, implementarea unui sistem de management al 
traficului compus din Sistem de supraveghere video CCTV, Sistem de management al flotei de 
transport public, Sistem de comunicație fibră optică și canalizație electrică, Echipamente 
semaforizare, Centrul de control). 

- Creșterea numărului de bicicliști care utilizează infrastructura și sistemele de transport 
velo prin crearea de piste de biciclete și prin implementarea sistemului de bike-sharing, fiind 
estimată o creștere până în anul 2023 cu 28,6% a numărului total de bicicliști la nivelul Coridorului 
Central.  

- Creșterea gradului de siguranțăși accesibilitate pentru pietoni prin modernizarea a 
10.497,50 m2 de spațiu pietonal, prevăzuți cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto 
pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 
14,2% până în anul 2023. 
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- Reducerea până în anul 2023 a nivelului de poluare fonică cu 40% datorită 
achiziționării, prin intermediul proiectului, a 3 autobuze hibrid tip „plug-in”, ce emit 50 de 
decibeli față de autobuzele din dotarea prezentă care emit 80 de decibeli. 
 
Pe scurt acest proiect prevede, în principal, construirea unei autobaze moderne în zona Hășdat, 

amenajarea a 20 de stații de încărcare pentru autobuzele hibrid, achiziționarea a 3 autobuze hibrid, 
reabilitarea și modernizarea zonelor pietonale de pe b-dul Dacia, reconfigurarea și modernizarea zonei 
pietonale „Sanitas”, implementarea unui sistem inteligent de management al traficului și a unui sistem 
informatic de management al transportului în comun, modernizarea a 10 stații de autobuz existente și 
amenajarea uneia noi, amenajarea a 6 stații de închiriere biciclete, achiziționarea a 188 de biciclete ce 
vor fi disponibile pentru închiriere, modernizarea semaforizării în 6 intersecții, o intersecție nou 
semaforizată, 3 treceri de pietoni nou semaforizate, plantarea de arbori și arbuști, montarea de mobilier 
urban nou și modern, reabilitări de trotuare și porțiuni carosabile. 

 
 

Modernizarea transportului prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Est – 
valoare 44.836.237,40 lei (9.268.281,25 euro); 

- Proiectul investițional vizează străzile: Buituri, Eroilor și Mureșului (tronson între str. Eroilor și 
str. Mihai Viteazu) din municipiul Hunedoara, însă aria de intervenție acoperă și următoarele 
străzi, prin impactul intervențiilor propuse: b-dul. 1848, Al. Vlahuță, Gh. Lazăr, Viorele, 
Trandafirilor, Pictor Luchian, Victoriei.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului 

- Reducerea până în anul 2023 emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 3,3% 
ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în transportul în comun a 10 
autobuze hibride de tip „plug-in” de capacitate normală (12m). 

- Creșterea până în anul 2023 a numărului de utilizatori a transportului în comun în 
Municipiul Hunedoara cu 15,9% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării 
transportului alternativ (autobuze hibride, implementarea unui sistem de e-ticketing, modernizarea 
stațiilor de transport în comun, implementarea la nivelul coridorului a sistemului de management 
inteligent al traficului). 

- Creșterea gradului de siguranțăși accesibilitate pentru pietoni până în anul 2023 prin 
modernizarea a 2.265 m2 de spațiu pietonal și 6.370 m2 de trotuare prevăzuți cu sisteme de 
siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de 
persoane care utilizează traseele pietonale cu 12,4%. 

- Dezvoltarea sistemului de transport velo prin crearea de piste de biciclete și 
implementarea unui sistem de închiriere de biciclete, estimându-se o creștere cu 66,7% a 
numărului de utilizatori până în anul 2023. 

- Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în aliniament și plantarea de 
3002 m2 arbori/arbuști până în anul 2023. 

- Reducerea nivelului de poluare fonică cu 40% până în anul 2023 ca urmare a introducerii 
în sistemul de transport public a 10 autobuze hibride ce emit 50 de decibeli față de 80 de decibeli 
cât emit autobuzele din actualul parc auto. 
 

Pe scurt, acest proiect prevede, în principal, realizarea unei noi zone pietonale (în aria ocupată acum de 
Aleea Ciprian Porumbescu), a unei zone de relaxare și promenadă în aria dintre străzile Alexandru 
Vlahuță și Aleea Pescărușului (în aval de Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”), construirea unui nou sens  
giratoriu, achiziționarea a 10 autobuze ecologice hibrid, modernizarea a 12 stații de autobuz, 
implementarea unui sistem informatic de management al transportului public și a unui sistem inteligent de 
management al traficului rutier, modernizarea de trotuare, zone carosabile și realizarea de noi rețele zonale 
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de iluminat public, plantarea de arbori și arbuști, achiziționarea și montarea de mobilier urban nou și 
modern. 

 
În cazul fiecăruia dintre cele trei proiecte menționate mai sus („Coridorul de Est”, „Coridorul 

de Vest” și „Coridorul Central”) obiectivul general este asigurarea unui serviciu eficient de transport public 
de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea 
reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 
din transport. Astfel, Municipiul Hunedoara urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea 
accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea 
bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării 
autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Toate cele trei proiecte vin în 
întâmpinarea obiectivului specific 3.2 al priorității de investiții 4 - e, prin implementarea unor măsuri strategice, 
bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Hunedoara, ce vor conduce la 
promovarea mobilității urbane multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii 
eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului 
către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de 
transport, creșterea atractivității utilizării mijloacelor de transport public si a modurilor nemotorizate în 
detrimentul transportului cu autoturismele personale.  

 
 

Eficientizare energetică blocuri din municipiul Hunedoara – Grup 1 – valoare 9.386.278,10 lei 
(1.940.275,77 euro); 

- anvelopare termică, montare geamuri termopan, ascensoare noi, refacere acoperiș etc. la blocurile 
de locuințe: 1, 2 și 3 de pe str. Avram Iancu (zona CEC) și blocul A 1-1 de pe b-dul Dacia. 

 
Eficientizare energetică blocuri din municipiul Hunedoara – Grup 2 – valoare 25.970.128,69 lei 

(5.368.391,08 euro); 
- anvelopare termică, montare geamuri termopan, ascensoare noi, refacere acoperiș etc. la blocurile 

de locuințe: B1 și B3 de pe strada Mihai Viteazul, K1, K2 și K3 de pe strada Bucegi, 17, 22, 27, 
29 și 31 de pe strada Trandafirilor. 
 

 

 

 
Blocuriturn eficientizate energetic (reprezentare grafică) 
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Cele două proiecte menționate mai sus se înscriu în seria inițiativelor Primăriei municipiului 

Hunedoarade îmbunătățire a calității vieții urbane prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței 
energetice atât la nivelul clădirilor rezidențiale cât și a celor publice, asigurând astfel implementarea 
Programului de îmbunătățire a eficientei energetice aferent municipiului Hunedoara.  

Pentru fiecare dintre cele două proiecte, obiectivul general îl reprezintă creșterea eficienței 
energetice a blocurilor de locuințe menționate, prin aplicarea unor măsuri de reducere a consumului de 
energieprimară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățireaconfortului, sănătății și siguranței 
locatorilor acestor blocuri – beneficiari direcți ai investiției. Creșterea performanțeienergetice a clădirilor 
rezidențiale din municipiul Hunedoara se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să 
determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor, în condițiile asigurării și 
menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și 
ameliorarea aspectului urbanistic al clădirilor.  

La fiecare bloc va fi executată întreaga gamă de lucrări pe care le implică un proiect modern de 
reabilitare energetică (de la termo- și hidroizolarea acoperișurilor, montarea de geamuri termopan, inclusiv 
închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă, până la anveloparea clădirilor cu sisteme compozite de 
izolare termică a căror grosime va fi de 15 cm). De asemenea, vor fi executate și lucrări conexe (reparații 
fațade, refacerea sistemelor de captare a apei meteorice, refacerea finisajelor în zona lucrărilor de 
intervenție etc.). 

Foarte important: în toate aceste blocuri ascensoarele vor fi înlocuite cu unele noi, proprietarii de 
locuințe fiind astfel scutiți de încă o cheltuială extrem de ridicată. 

 
Eficientizarea energetică a Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara – 

valoare 36.869.297,77 lei (7.621.402,71 euro); 
Obiectivele proiectului sunt: 

1.Eficientizarea energetică prin realizarea de investiții asupra corpului de clădire în care 
își desfășoară activitatea spitalul în regim permanent, în condițiile asigurării unui confort interior 
prin economisirea de resurse. Investițiile presupun (fără a se limita la): izolarea termică a 
pereților exteriori, a soclului și a golurilor tâmplăriei, montarea unui strat termoizolant pentru 
izolarea pereților exteriori, reabilitarea planșeului peste canalul tehnic, înlocuirea tâmplăriei de 
lemn și a tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie termoizolantă, termoizolarea plăcii de peste 
ultimul nivel cu refacerea învelitorii, intervenții la finisajele interioare necesare în urma lucrărilor 
de eficientizare energetică. 

2.Reducerea pierderilor de apă prin realizarea de investiții care presupun (fără a se limita 
la) înlocuirea instalației de apă rece și apă caldă precum și producerea de apă caldă menajeră cu 
ajutorul panourilor solare. 

3.Scăderea consumului de energie electric prin realizarea de investiții care presupun (fără a 
se limita la) implementarea unui sistem de telemanagement al iluminatului care presupune 
înlocuirea lămpilor existente cu surse performante din punct de vedere energetic, înlocuirea 
corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu randament mare, acționarea corpurilor de 
iluminat cu senzori de prezență etc. 

4.Scăderea consumurilor cu energia termică și utilizarea resurselor regenerabile pentru 
încălzire prin montarea unui cazan alimentat cu peleți. 
 
Restaurarea Castelului Corvinilor – valoare 21.884.908,73 lei (4.523.918,62 euro); 
Obiectivul general al proiectului inițiat de municipiul Hunedoara îl reprezintă impulsionarea 

dezvoltării municipiului Hunedoara, județului Hunedoara și a regiunii Vest, respectând principiile 
dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare și restaurare a patrimoniului 
cultural și al culturii tradiționale românești. Dezvoltarea sectorului turistic în județul Hunedoara ar putea 
să contribuie, de asemenea, și la dezvoltarea sectoarelor economice conexe, conducând astfel spre o 
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creștere a ofertei de forță de muncă cu impact direct în crearea de noi locuri de muncă. Obiectivul de 
patrimoniu cultural – Castelul Corvinilor, azi muzeu – odată protejat și valorificat, împreună cu celelalte 
obiective turistice existente pe teritoriul județului Hunedoara și al regiunii Vest, pot contribui în mod 
direct la dezvoltarea sectorului turistic, unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potențial de a oferi creștere 
și dezvoltare economică la nivel local și regional. Consolidarea, restaurarea și reconstituirea/amenajarea 
unor spații noi din incinta castelului, prin refacerea, cât și introducerea acestora în circuitul turistic, în 
vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, are la bază 
politica dezvoltării sustenabile a patrimoniului cultural, care împreună cu valorificarea și promovarea 
durabilă a acestuia poate avea un efect pozitiv atât asupra relansării economice a regiunii, cât și asupra 
îmbunătățirii calității vieții. 

Obiective specifice: 
– restaurarea, consolidarea și amenajarea/refuncționalizarea unor spații existente, din incinta 

castelului, prin refacerea, cât și introducerea acestora în circuitul turistic, în vederea desfășurării unor 
funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric (amenajarea unui spațiu expozițional – 
muzeal destinat ilustrării habitatului nobiliar transilvănean, în perioada cuprinsăîntre secolul al XV-lea și 
secolul al XVII-lea) a obiectivului de patrimoniu cultural – Castelul Corvinilor, azi muzeu, și punerea în 
valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a acestuia, astfel rezultatul obținut în urma implementării 
proiectului este oferirea către publica unui obiectiv turistic restaurat, conservat și valorificat la standarde 
europene.  

Activitățile vizate prin proiectul inițiat de către municipiului Hunedoara constau în:  
– lucrări complexe de consolidare și reabilitare a zonelor afectate, parte din obiectiv, precum și 

lucrări de restaurare finisaje interioare și exterioare, cât și lucrări de reconstituire și de amenajare a unor 
spații rezultate din reconstituirea unor planșee, prin refacerea, cât și introducerea acestora în circuitul 
turistic, dar și alte tipuri de lucrări care au în vedere consolidarea și valorificarea durabilă a potențialului 
istoric și turistic al obiectivului;  

– activități de marketing și promovare turistică (incluzând și digitizarea) a obiectivului de 
patrimonoiu cultural – Castelul Corvinilor;  

– alte activități necesare realizării/implementării proiectului. 
 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente performante a Ambulatoriului 
Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” – valoare 11.300.317,10 lei (2.335.934,57 euro); 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea nivelului de sănătate a populației 
județului Hunedoara prin asigurarea de servicii medicale complexe în regim ambulatoriu care intră în 
categoria serviciilor esențiale pentru populație. În vederea realizării obiectivului general, Municipiul 
Hunedoara dorește îndeplinirea următoarelor obiective specifice: 

– lărgirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi; 
 – ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin modernizarea și dotarea ambulatoriului; 

– scăderea numărului de pacienți redirecționați prin dotarea cu aparatură medicală nouă 
inexistentăîn prezent în sistemul medical bugetar din județ; 
– scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament; 
– asigurarea unor condiții la standarde ridicate pentru realizarea actelor medicale. 
 
Reabilitarea clădirii vechi a Primăriei Municipiului Hunedoara – valoare 5.186.937,24 lei 

(1.072.212,92 euro); 
Obiectivul general al prezentului proiect constă în creșterea eficienței energetice utilizată în 

clădirea publică – Primăria municipiului Hunedoara, jud. Hunedoara, asigurându-se astfel o îmbunătățire 
substanțială a condițiilor de lucru în incinta acesteia concomitent cu scăderea nivelului de emisii de gaze 
cu efect de seră echivalente în amprenta de carbon. 

Prin obiectivul general pe care și-l propune și prin rezultatele preconizate se consideră că prezentul 
proiect este oportun și necesar; obiectivul general și cele specifice se încadrează în obiectivele priorității 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2020 14 

 

 

de intervenție deoarece conduc la creșteri ale eficienței energetice în clădirile publice contribuind atât la 
realizarea obiectului de eficientizare energetică stabilit de România pentru anul 2020 cât și la cel de 
reducere a amprentei de carbon și implicit de promovare a dezvoltării durabile și sustenabile. 

Obiectivul general propus prin prezentul proiect contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor 
Orizont 2020 cu privire la dezvoltarea sustenabilă și implicit eficiența energetică. 
Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Reabilitarea clădirii Primăriei din municipiul Hunedoara în vederea creșterii eficienței 
energetice a acesteia prin asigurarea includerii acesteia în Clasa de eficiență energetică B 

2. Reducerea consumului anual de energie primară utilizată la finalizarea implementării la 
267.091,70 KWh/an 
3. Asigurarea unui consum anual specific de energie primară din surse neregenerabile la finalul 
implementării proiectului de 87,53 KW/m2/an din care pentru încălzire/răcire 41,37 KW/m2/an. 
4. Asigurarea unui consum anual de energie primară din surse regenerabile de 52801,91 KWh/an. 
5. Asigurarea unui nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) de 

maximum 33,41. 
6. Asigurarea unui consum de energie finală în clădire din surse neregenerabile la finalizarea 
investiției de 12,07tep. 

 
Reabilitarea și modernizarea unităților școlare prin proiecte cu finanțare europeană 

Sprijinirea educației s-a aflat și anul trecut pe lista de priorități aprimarului și Primăriei 
municipiului Hunedoara. Pe parcursul anului 2020 s-au aflat în diferite faze de implementare 
următoarele proiecte cu finanțare europeană (inițiative menite să îmbunătățească semnificativ condițiile 
în care se desfășoară procesul educațional din diferite unități școlare ale municipiului, dar și să reducă 
semnificativ consumurile enrgetice): 

• Reabilitarea Colegiului Tehnic „Matei Corvin” clădire 1, clădire 2, clădire 4 și cantină) – valoare  
13.310.292,21 lei (2.751.424,71 euro); 

• Modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1, din Piața Florilor – valoare 5.864.974,31 lei 
(1.212.372,70 euro); 

• Reabilitarea Colegiului Național „Iancu de Hunedoara” – valoare 4.393.227,20 lei (908.141,88 
euro); 

• Modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit „Piticot” – valoare 4.378.914,49 lei (905.183,24 
euro); 

• Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” –  clădire 
învățământ primar + clădire învățământ gimnazial – valoare 8.249.809,29 lei  (1.705.351,68 
euro); 

• Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic „Matei Corvin”, corp școală 5 + atelier 2 
practică – valoare 8.229.260,25 lei (1.701.103,90 euro); 

• Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” – atelier școală + corp 
liceu – valoare 16.754.663,35 lei (3.463.424,70 euro); 

• Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic „Matei Corvin” –Școala Gimnazială nr. 6 – 
valoare – 8.036.765,78 lei (1.661.312,58 euro).  
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Grădinița „Piticot” după modernizare – reabilitare 
 
 

Sprijinirea regenerăriimunicipiului Hunedoara – prin revitalizarea comunității 
(ReabilitareaAlbiei Râului Cerna, Amenajarea unui Centru de Tineret și Modernizarea străzii 
Castelului) – valoare 11.725.679,27 lei (2.423.862,92 euro);  

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului 
Hunedoara prin investiții în obiective culturale și spații publice prin reabilitarea străzii Castelului, 
reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de tineret, dar și reabilitarea și modernizarea Albiei râului 
Cerna, asigurând creșterea nivelului cultural și social al populației și a gradului de dezvoltare al acestuia. 
Îmbunătățirea calității vieții va fi realizată prin asigurarea accesului la serviciile de bază, protejarea 
moștenirii culturale și naturale din spațiul urban în vederea realizării unei dezvoltări durabile.  

Obiectivele specifice ale proiectului 
– Dezvoltarea infrastructurii locale la scară mică, prin amenajarea Albiei râului Cerna, a 

reabilitării străzii Castelului și reabilitarea și dotarea centrului de tineret, care va avea ca 
beneficiari atât populația Municipiului Hunedoara, cât și turiștii, cu rolul de creștere a calității 
vieții populației de pe raza municipiului; 

– Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de Tineret, pentru a crea un loc care 
permite realizarea unor activități specifice. Se va amenaja curtea exterioară prin amplasarea unui 
amfiteatru exterior cu scenăși panou de proiecție de tip cinema, realizarea unui sistem de gradene 
și a unei rețele de alei pietonale și rutiere. 

– Promovarea egalității de șanse și gen prin aplicarea unor sisteme audio ajutătoare la 
percepție, precum și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități atât în cadrul Centrului de 
tineret, în zona de promenadă amenajată„Albia Râului Cerna”, cât și pe strada Castelului. 

–Reabilitarea și modernizarea Albiei râului Cerna, transformând-o într-un pol generator de 
evenimente cu important rol social și turistic. 

– Sporirea și asigurarea siguranței circulației rutiere și a condițiilor de confort, 
concomitent cu creșterea vitezelor de circulație și implicit reducerea duratelor de transport prin 
reabilitarea străzii Castelului, ce va asigura legătura între principalele obiective turistice și 
culturale ale Municipiului Hunedoara. 

 
Revitalizarea centrului istoric al municipiului Hunedoara (Înființarea Muzeului Fierului și 

Reabilitarea Parcului Libertății) – valoare 9.379.126,37 lei (1.938.797,41 euro) 
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului 

Hunedoara prin investiții în obiective culturale și spații publice prin reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Muzeului Fierului dar și reabilitarea și modernizarea Parcului Libertății.  

Obiectivele specifice ale proiectului 
– Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertății transformându-l într-un pol generator de 
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evenimente cu important rol social și turistic 
– Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului Fierului 
– Dezvoltarea infrastructurii locale la scară mică, prin amenajarea unui spațiu verde și a 

unui centru cultural pentru populație, dar și pentru turiști, cu rolul de creștere a calității vieții 
populației de pe raza municipiului; 

– Amenajarea spațiilor necesare funcționării muzeului prin recompartimentări interioare 
care să asigure fluxurile necesare de circulație specifice funcțiunii, precum și consolidări și 
reparații structurale. 

– Promovarea egalității de șanse și gen prin aplicarea unor sisteme audio-vizuale 
ajutătoare la percepția muzeului și a obiectelor expuse în acesta, precum si asigurarea accesului 
persoanelor cu dizabilități atât în cadrul muzeului, cât și în cadrul parcului. 

 
Iluminat public ecologic – valoare 7.673.347,41 lei (1.586.188,89 euro); 
Modernizarea iluminatului public pe b-dul Decebal, str. Aurel Vlaicu, b-dul Republicii, b-
dul Traian, b-dul Dacia, str. 22 Decembrie, str. Avram Iancu, b-dul Mihai Viteazul, str. 
Bucegi, str. Aleea Școlii, str. Buituri, str. Victoriei intersecție cu b-dul 1848. 

Obiectivul general al proiectului propus spre finanțare îl reprezintă creșterea calității 
vieții locuitorilordin Municipiul Hunedoara prin reabilitarea, modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat public stradal, astfel încât acesta să asigure satisfacerea integrală a 
necesităților orașului și ale locuitorilor săi, în condiții de maximă eficiență din punct de vedere 
al consumului de resurse și cu rezultate benefice în privința costurilor acestor utilități pentru 
populație și municipalitate. Realizarea noului sistem va contribui la crearea unui climat de 
siguranțăși confort atât pentru locuitorii municipiului, cât și pentru toate categoriile de populație 
care au ca destinație sau tranzitează municipiul, contribuind prin aceasta la accelerarea 
procesului general de dezvoltare urbană. Pentru atingerea obiectivului general, proiectul 
propune implementarea unui sistem eficient și ecologic de iluminat public în municipiul 
Hunedoara, care va reduce consumul de energie neregenerativă după implementarea proiectului.  

Proiectul are în vedere ameliorarea eficienței și a distribuirii iluminatului, în scopul 
siguranței traficului, siguranței cetățenilor, confortului vizual, din punct de vedere urbanistic, al 
economiei de energie și diminuării poluării luminoase, urmărind obținerea următoarelor beneficii 
pentru comunitate:  

• Realizarea unui iluminat public corect, orientat către utilizatori, adaptat la funcțiunile 
spațiului public și la ritmul orașului, care contribuie astfel la prelungirea accesibilității spațiilor 
urbane;  

• Gestionarea în timp real a sistemului de iluminat public, având ca efect reducerea 
costurilor de întreținere;  

• Realizarea unui iluminat dinamic corelat cu ritmul orașului (modificarea dinamică a 
nivelului luminanței si/sau a iluminării ca urmare a monitorizării traficului auto și/sau pietonal) 
conducând la economii de energie electrică;  

• Operarea prin aprinderea/stingerea corectă a sistemului de iluminat prin folosirea unui 
sistem inteligent de management prin telegestiune, la nivelul fiecărui aparat de iluminat;  

• Propunerea de aparate de iluminat care respectă principiile eco-designului, contribuind 
astfel la economisirea de resurse.  
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Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli „after school”, reabilitare terenuri de 
sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale în Școala Gimnazială nr. 1 și Școala 
Gimnazială nr. 2. din Municipiul Hunedoara – valoare 1.066.491,48 lei; 224.454,00 euro (4,7515 
curs euro conform Ghidului solicitantului). 

Prin intermediul proiectului, la la Școala Gimnazială nr. 2 – Corp B (fosta Școală Generală nr. 
11) se va amenaja un teren de sport multifuncțional (cu gazon artificial și nocturnă), se vor moderniza și 
dota cabinetul medical, cabinetul stomatologic și 3 săli în care se vor desfășura activități „after school”. 
De asemenea, vor fi modernizate și dotate și cabinetele medicale existente la Școala Gimnazială Corp IA 
(fosta Școală Generală Nr. 9) și corp 1 B (fosta Școală Generală nr. 12). 

(Proiect cu finanțare europeană aflat în faza de contractare, la finalul anului 2020, pentru care 
s-a semnat contractul de finanțare, la începutul anului 2021) 

 
 
 
 
2.2 Proiecte finanțate prin PNDL 
 
Pe parcursul anului 2020, Primăria municipiului Hunedoara a finalizat 5 proiecte cu finanțare 

prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, în valoare totală de 19,3 milioane de lei (aproximativ 4 
milioane de euro). Este vorba despre: 

• Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Hunedoara, Corp B (fosta Școală Generală nr. 12) – valoare 
4.374.551,87 lei (902.214,29 euro); 

• Reabilitare – modernizare Grădinița „Floarea Soarelui” 4.324.329,31 lei (893.899,72 – euro); 
• Reabilitare Corp I, Școala Gimnazială nr. 7 (fosta Școală Generală nr. 8), structură a Colegiului 

Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara – valoare 4.477.952,47 lei (925.655,79 – euro); 
• Modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” – valoare 3.912.553,13 lei 

(808.779,79 – euro); 
• Modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Prichindelul” Hunedoara – valoare 2.218.850,07 

lei (458.667,53 – euro); 
 
 

 

 
 

Corpul B al Școlii Gimnaziale Nr. 1, după reabilitare 
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La ora actuală, Primăria mai are în derulare un proiect finanțat prin PNDL I – „Lucrări de 
extindere rețea de alimentare cu apă, rețea canalizare, instalație de pompare și reabilitare stradală în 
municipiul Hunedoara” –lucrări de extindere rețea canalizare pe traseul cuprins între str. Marinescu și 
Chizid”– valoare de830.009,19 lei inclusiv TVA (171.574,58 euro). 

De asemenea, se derulează, prin PNDL II, proiectul întocmit pentru realizarea unei noi creșe în 
municipiul Hunedoara, în valoare de 6.722.000 lei (1.399.867,70 euro). 

4.3 Proiecte de investiții finanțate din bugetul local 
 

Printr-o planificare judicioasă a resurselor bugetului local, în 2020 s-a reușit finalizarea unor 
investiții în valoare totală de 22.775.832 lei (4.708.085 euro). Cele mai importante proiecte finanțate din 
bugetul local și finalizate anul trecut sunt:  

• Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, străzile Ciocârliei, Mierlei, Parcului, Traian Vuia, 
Poștei, B-dul Corvin, Zambilelor, Privighetorilor, Dorobanților și Ecaterina Varga, Acord cadru 2, 
contract Subsecvent nr. 2 – valoare 18.887.295,57 lei (3.904.269,79 euro); 

• Amenajare teren de sport multifuncțional Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” – valoare 
279.741,83 lei (57.826,57 euro); 

• Realizare protecție pe timp friguros fântână arteziană – valoare 92.344 lei (19.088,80 euro); 
• Achiziție replică tunuri de epocă ambientale statuie Iancu de Hunedoara – 2 buc. – valoare 99.960 lei 

(20.663,13 euro); 
• Realizare lucrare privind contorizare separată gaze naturale la blocul social nr. G9, strada Eliberării 
nr. 1 – valoare 89.348,12 lei (18.469,51 euro); 
• Realizare instalație de încălzire cu centrală termică pe gaz metan la Corp atelier școală din cadrul 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara – valoare 227.000 lei (46.924,09 euro); 
Înlocuire centrale termice din punctul termic de la Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara 

– valoare 131.000 lei (27.079,54 euro); 
• Amenajare loc de joacă în satul aparținător Peștișu Mare – valoare 242.932,61 lei (50.217,58 euro); 
• Amenajare loc de joacă strada Munteniei – valoare 182.438,28 lei (37.712,55 euro); 
• Realizareextindere sistem supraveghere video la Muzeul Castelul Corvinilor– valoare 5.000 lei 

(1.033,57 euro); 
• Locuințe pentru tineri destinate închirierii, strada Alexandru Vlahuță, etapa I - Sistematizare 

verticală, alei, platforme, utilități – valoare 391.638,90 lei (80.957,27 euro); 
• Platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în municipiul Hunedoara – valoare 

130.000 lei (26.872,82 euro) 
• Achiziționare aparat pentru igienizarea suprafețelor din interiorul Ștrandului Municipal – valoare 

4.800 lei (992,22 euro) 
• Execuție lucrări pentru obținerea avizului, respectiv a autorizației de securitate la incendiu – Colegiul 

Economic „Emanuil Gojdu”, corpurile A1, A2, B și C, strada Alexandru Vlahuță  nr. 1bis, 
municipiul Hunedoara – valoare 301.427,36 lei  (62.309,27 euro) 

• Lucrări pentru execuție rețele exterioare de apă și canalizare la blocul ANL, str. Alexandru Vlahuță, 
municipiul Hunedoara -  valoare 112.953,78 lei (23.349,13 euro) 

• Achiziționare aparat de trasat terenuri fotbal – Complexul Sportiv „Michael Klein” – valoare 6.900 
lei (1.426,32 euro) 

• Extindere iluminat public în zona cinematografului „Flacăra” – valoare 45.505,45 lei (9.406,61 euro) 
• Extindere sistem iluminat public capelă cimitir Valea Seacă –valoare 11.932,86 lei (2.466,69 euro) 
• Modernizare, extindere sistem de iluminat public strada George Topârceanu și în parcările de 

reședință aferente –valoare 150.840,61 lei (31.180,87 euro) 
• Modernizare și extindere sistem de iluminat public în zona alei blocuri Q –valoare 426.592,21 lei 

(88.182,61 euro) 
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• Modernizare sistem de iluminat public pietonal în fața Hotelului Rusca – valoare 39.784 lei 
(8.223,91 euro) 

• Modernizare și extindere iluminat public b-dul 1848 (între strada A. Vlahuță și strada Gheorghe 
Lazăr) – valoare 436.771,15 lei (90.286,74 euro) 

• Modernizare și extindere sistem de iluminat public strada Traian Vuia – valoare 386.755,91 lei 
(79.947,88 euro) 

• Eficientizare energetică sistem de iluminat public prin introducerea tehnologiei LED pe drumul 
județean 687 (de la podul IUG la stația PETROM și de la Izvor la stâlpul 23, b-dul Traian) – 
valoare 92.870,18 lei (19.197,57 euro). 

De asemenea, anul trecut s-au aflat în derulare următoarele proiecte de investiții 
finanțate din bugetul local: 

• Realizare iluminat arhitectural Casa de Cultură – 199.814,55 (41.304,47 euro) – finalizat în ianuarie 
2021; 

•Modernizare și extindere sistem de iluminat public b-dul Corvin și strada Poștei – 708.942,96 lei 
(146.548,48 euro) – finalizat în ianuarie 2021; 

 • Amenajare holuri și grupuri sanitare la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara – valoare 
827.266,38 lei (171.007,60 euro); 

 • Modernizarea Grădiniței cu Program Normal 6, de pe strada Trandafirilor, structură a Grădiniței cu 
Program Prelungit nr.1 Hunedoara - valoare 1.753.703 lei (362.515,09 euro); 

• Amenajare teren desport multifuncțional Școala Gimnazială nr. 7 - Colegiul Economic „Emanuil 
Gojdu” (fosta Școală Generală nr. 7) - valoare 284.553,16 lei (58.821,14 euro); 
• Construire corp anexă la clădirea principală, pentru echipa RobotX - Liceul Teoretic „Traian 
Lalescu” Hunedoara - valoare 319.512,41 lei (66.047,71 euro); 
•Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural sat aparținător Peștișu Mare- valoare 
1.372.024,60 lei (283.616,79 euro); 
• Realizare lucrare privind contorizare separată apă potabilă la blocul social nr. G2, strada Nicolae 
Bălcescu - valoare 257.708,11 lei (53.271,89 euro); 
• Amenajare zonă rambleiere deșeuri inerte - valoare 379.818,30 lei (78.513,78 euro); 

Total: 6.103.343,47 LEI 
1.261.647 euro 

(Sumele în euro de mai sus au fost calculate la cursul valutar mediu 2020, 1 euro – 4,8376 lei) 
 
 
 
 

 

 
Casa de Cultură a municipiului Hunedoara după finalizarea proiectului de iluminat arhitectural 
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CAPITOLUL III 
 

Situația economică a municipiului Hunedoara 
 

3.1 Date statistice și bilanț rezumat al Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului 
Hunedoara – 2020 

Direcția Economică din cadrul Municipiului Hunedoara are ca sarcină coordonarea activităților 
economice pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Municipiului 
Hunedoara iar prin serviciile 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 și soluționarea obiecțiunilor legate 
de activitatea desfășurată precum și coordonarea din punct de vedere financiar-bugetar a insituțiilor 
subordonate și conducerea evidenței datoriei publice locale a Municipiului Hunedoara; 
 

Conform organigramei aprobate prin HCL nr. 417/2020, Direcția Economică are următoarea 
componență: 

- Serviciul Buget finanțe contabilitate; 
- Serviciul Impozite și taxe locale, impunere, constatare, control;  
- Serviciul Colectare creanțe, executări silite  
- Compartimentul Juridic, insolvență; 
O parte a activității prestate de Direcția Economică face referire la fundamentarea, estimarea, 

propunerea și urmărirea evoluției bugetului general care pentru anul 2020 s-a concretizat astfel:  
  

                                                              - mii lei - 
DENUMIRE INDICATOR COD Buget inițial Buget final 
  Venituri Cheltuieli Venituri Cheltuieli 
Bugetul local: 02 352.126,23 355.973,62 423.541,80 427.389,19 
Bugetul instituțiilor publice 
finanțatedin venituri proprii și 
subvenții dinbugetul local: 

10 127.597,57 135.509,27 158.259,54 166.171,24 

Bugetul creditelor interne: 07 20.422,61 20.422,61 20.422,61 20.422,61 
TOTAL BUGET GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA 

 500.146,41 511.905,50 602.223,95 613.983,04 

 
S-au întocmit și verificat angajamente bugetare, legale și ordonanțări pentru plăți din bugetul local astfel: 
– Cheltuieli de personal în valoare de 40.639,77 mii lei 
– Bunuri și servicii în valoare de 29.029,59 mii lei, 
– Dobânzi, datorii publice interne în valoare  2.228,92 mii lei, 
– Subvenții în valoare de 972,15 mii lei 
– Transferuri între unitățile administrației publice în valoare de 6.211,02 mii lei, 
– Alte transferuri 73,19 mii lei 
– Cheltuieli cu asociații și fundații, burse școlare în valoare de 3.008,33 mii lei, 
– Rambursări de credite interne în valoare de 7.241,49 mii lei, 
– Proiecte de finanțare fonduri externe în valoare 14.433,58 mii lei, 
– Asistență socială 8.614.07 mii lei; 
– Cheltuieli de capital în valoare de 14.900,01 mii lei. 
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–  Plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent: 126,83 mii lei 
 
Referitor la execuția bugetară 
Veniturile bugetului local: 133.530.851,31 lei; 
Cheltuielile bugetului local: 127.246.410,68 lei. 
Excedent an 2020: 6.284.440,63 lei 
Excedent an 2019: 3.847.388,34 lei; 
Excedent cumulat la 31.12.2020: 10.131.828,97 mii lei. 
Plățile restante sunt în sumă de 0 lei. Menționăm că nu s-au raportat arierate. 
 
Referitor la datoria publică locală 

Creditele sunt următoarele: 
1. Credit de investiții BRD contractat în anul 2007 pentru achiziția imobilului str. Libertății, nr.27, 

în valoare de 595 mii euro, pe o perioadă de 15 ani, cu o dobândă EURIBOR 3M + 2,5 puncte 
procentuale, achitat integral în anul 2020.  

2. Credit de investiții CEC contractat în 2016 ca urmare a refinanțării creditelor, în valoare de 
56.817.952,35 lei cu o perioadă de grație de 42 luni, perioadă de rambursare 102 luni, cu o dobândă 
ROBOR 6M + 0,85 p.p. Suma finală trasă este de 56.817.944,91 lei, din care rambursat 6.684.463,90 lei. 

3. Contract de leasing financiar din 2010 în valoare de 3.978.510,70 euro, pentru echipamente și 
aparatură medicală la Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, cu o perioadă de 
rambursare de 120 luni din care achitat 3.949.735,90 euro, rest de achitat 28,774,80 euro. 

4. Credit de investiții CEC contractat în 2018, în valoare de 8.200.471 lei cu o perioadă de grație 
de 36 luni, perioadă de rambursare 120 luni, cu o dobândă ROBOR 6M + 0,60 p.p. pentru realizarea unor 
investiții de interes local respectiv pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene – Lot1. 
Până la 31 decembrie 2020 s-au efectuat trageri în valoare de 1.792.761,31 lei. 

5. Credit de investiții BCR contractat în 2019, în valoare de 51.799.529 lei cu o perioadă de grație 
de 48 luni, perioadă de rambursare 108 luni, cu o dobândă ROBOR 6M +1,50 p.p. pentru realizarea unor 
investiții de interes local – Lot2, respectiv pentru Reabilitarea sistemului rutier din Municipiul Hunedoara. 
Până la 31 decembrie 2020 s-au efectuat trageri în valoare de 14.955.618,25 lei. 
 Gradul de îndatorare este de 19,37%. 

Până în prezent nu s-au înregistrat întârzieri la rambursarea creditelor. 
 
Bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2020 a fost întocmit, în baza balanțelor de verificare a 

conturilor sintetice. 
            Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei a fost de 1.157.326.541 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 96.029.209 lei și se compune din stocuri, 
creanțe bugetare, conturi de trezorerie și conturi la bănci. 
            Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei sunt de 103.039.379 lei și se compun din datorii către 
furnizori, către bugete, către salariați, împrumuturi, privind încheierea execuției bugetului de stat la 
învățământ. 
 Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârșitul perioadei de 1.150.316.571 lei și este rezultatul 
diferenței dintre totalul activelor și totalul datoriilor. 

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

           În contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile și cheltuielile în următoarea structură: 
- Venituri operaționale 300.981.798 lei; 
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- Cheltuieli operaționale 298.264.110 lei; 
- Venituri financiare 186 lei; 
- Cheltuieli financiare 2.512.067 lei; 
- Venituri extraordinare 370.398 lei; 
- Cheltuieli extraordinare 206.370 lei. 

 
Situația fluxurilor de trezorerie– prezintă existența și mișcările de numerar, divizate în: fluxuri de 
trezorerie din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare. 
Formularul s-a completat cu informații privind încasări și plăți efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont 
de la trezorerie sau bănci. 
 Contul de execuție bugetară– cuprinde toate operațiile financiare din 31 decembrie 2020 cu privire 
la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care au fost aprobate prin buget. 
 Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile 
generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de 
datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.Informațiile contabile prezentate în situațiile 
financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor. 
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Sinteza principalilor indicatori economico-financiari pe anul 2020 se prezintă astfel: 

VENITURI 

Nr. crt. 
Indicatori 

sinteză 
Formula de calcul Sume (lei) Procent % Perioada 

1 
Gradul de 
realizare a 
veniturilor 

Venituri totale încasate 133.530.851 
31,53 Trimestrial 

Venituri totale programate 423.541.800 

2 
Gradul de 
realizare a 

veniturilor proprii 

Venituri proprii încasate 64.991.668 
89,21 Trimestrial 

Venituri proprii programate 72.850.980 

3 
Gradul de 

finanțare din 
venituri proprii 

Venituri proprii iîncasate 64.991.668 
48,67 Trimestrial 

Venituri totale incasate 133.530.851 

4 
Gradul de 

autofinanțare 

Venituri proprii 
încasate(exclusiv cote) 

30.781.775 
23,05 Trimestrial 

Venituri totale încasate 133.530.851 

5 
Venituri proprii 

încasate per 
capita 

Venituri proprii incasate 64.991.668 
907,20 Anual 

Număr de locuitori 71.640 

6 

Gradul de 
realizare a 

impozitelor pe 
proprietate 

Venituri din impozite pe 
proprietate incasate 

11.691.924 
95,36 Anual 

Venituri din impozite pe 
proprietate programate 

12.261.370 

7 

Gradul de 
dependență a 

bugetului local 
față de bugetul de 

stat 

Încasări din sume primite de 
la bugetul de stat 

45.926.500 

34,39 Anual 
Venituri totale încasate 133.530.851 

8 
Gradul de 
autonomie 
decizională 

Venituri depersonalizate 
încasate 

110.918.168 
83,07 Trimestrial 

Venituri totale încasate 133.530.851 
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CHELTUIELI 
Nr. crt. Indicatori sinteză Formula de calcul Sume Procent Perioada 

1 
Rigiditatea 
cheltuielilor 

Plăți aferente cheltuielilor de 
personal 

40.639.773 
31,94 Anual 

Total plăți 127.246.410 

2 
Ponderea secțiunii 

de funcționare 

Plăți aferente secțiunii de 
funcționare 

98.421.522 
77,35 

Trimestria
l 

Total plăți 127.246.410 

3 
Ponderea secțiunii 

de dezvoltare 

Plăți aferente secțiunii de 
dezvoltare 

28.824.888 
22,65 

Trimestria
l 

Total plăți 127.246.410 

4 
Ponderea 

serviciului datoriei 
publice locale 

Serviciul datoriei publice 
locale 10.997.850 8,64 Anual 

Total plăți 127.246.410 

5 
Deficitul secțiunii 

de funcționare 
Venituri încasate  

(plăți efectuate+plăți restante) 
2.368.552   

Trimestria
l 

6 
Deficitul secțiunii 

de dezoltare 
Venituri incasate  

(plăți efectuate+plăți restante) 
3.915.889   

Trimestria
l 

 
Pentru anul 2020 activitatea Biroului impozite și taxe locale, impunere,constatare și controlse 

poate concretiza prin câteva cifre: 
  Număr total de roluri gestionate:  55.607 din care: 

persoane fizice – 50.979; 
persoane juridice – 4.628. 

Numărul deciziilor de impunere emise și comunicate în anul 2020:  
        34.803 în valoare de 19.469.402 lei din 

care la persoane fizice un nr. de 32.782 decizii în valoare de 8.101.573 lei iar la persoanele juridice un nr. 
de 2021 decizii în valoare de 11.367.829 lei. 
 S-au aprobat ajutoare de minimis pentru 8 societăți comerciale în valoare de 233.682 lei. 

Pentru anul 2020, fiind stare de alertă, nu s-a putut întocmi programul de inspecție fiscală. 
 

  Situația încasărilor realizate în anul 2020 la unele impozite și taxe locale    
 

Nr. crt. Natura obligației Valoare incasari 2020 (lei) 

1 Impozit clădiri de la persoane fizice 3.672.032 
2 Impozit auto de la persoane fizice 2.766.386 
3 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 936.707 
4 Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice 5.275.951 
5 Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice 1.395.016 
6 Impozit auto de la persoane juridice 606.874 
7 Taxe judiciare de timbre și alte taxe 412.216 
8 Taxe și tarife eliberare licențe și autorizații de funcționare 63.387 
9 Amenzi, penalități, confiscări 1.629.495 

10 Alte impozite și taxe fiscale 6.027.831 
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În anul 2020, 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 875 de somații în valoare de 732.873 lei, din care 864 
la persoane fizice în valoare de 677.385 lei și 11 la pesoane juridice în valoare de 55.487 lei;  

– au fost înființate un număr de 216 popriri asupra disponibilităților din conturile bancare ale 
persoanelor fizice și juridice în valoare de 517.324 lei; 

– au fost întocmite un număr de 2 dosare de insolvabilitate în valoare de 112.256 lei; 
– dosare preluate în debit de la alte instituții: 79; 
– dosare transferate către alte instituții: 115. 
Pentru anul 2020, fiind instituită stare de alertă din cauza pandemiei COVID-19, nu au putut fi 

declanșate măsuri de executare silită, termenele prevăzute la Art. XIII, alin.(1) din OUG 48/2020 privind 
unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare, fiind prorogate până la data de 25 
ianuarie 2021. 
 Compartimentul juridic, insolvență gestionează evidența debitorilor aflați în stare de insolvabilitate 
cât și a debitorilor persoane juridice aflați în diverse stadii ale insolvenței.   

În anul 2020 au intrat în stare de insolvență/dizolvare/lichidare/faliment, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.85/2014 și ale Legii nr.31/1990, un nr. de 65 societățipentru care suntem înscriși la 
masa credală cu suma totala de 729.623.06 lei. 
 Sumele încasate în anul 2020 de la societățile aflate în procedură au fost în valoare de 234.092,12 
lei. Deasemenea, un nr. de 294 de dosare, reprezentând amenzi în valoare totală de 552.921,00 lei pentru 
care s-a declarat starea de insolvabilitate, au fost înaintate instanțeiși transformate în muncă în folosul 
comunității, suma încasată ca urmare a refuzului de a presta munca în folosul comunității fiind de 
84.019,00 lei. 
 Datorită necesității interacțiunii cât mai eficiente între cetățean și Primăria Municipiului 
Hunedoara, instituția pune la dispoziția cetățenilor modalități de plată online a impozitelor și taxelor 
locale, care pot fi accesate de pe site-ul www.primariahunedoara.ro, respectiv: 
 –platforma de servicii electronice, ca urmare a finalizării în decembrie 2020 a proiectului SIPOCA 
529 „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea 
birocrației” care cuprinde portalul web de furnizare a serviciilor electronice 
https://serviciielectronice.primariahunedoara.roși două terminale self service, 
 – sistemul electronic de taxe și impozite:https://taxe.primariahunedoara.ro; 
 – plata prin sistemul național electronic de plăți:https://www.ghiseul.ro. 
 La nivelul anului 2020 au fost efectuate un număr de 570 plăți electronice prin SNEP (față de 290 
în anul anterior), suma încasată fiind de 151.390 lei. De asemenea, prin POS-ul instalat la sediul Primăriei 
s-au facut încasări în valoare de 1.685.040,03 lei, iar prin POS-ul instalat la Muzeul Castelul Corvinilor s-
au făcut încasări în valoare de 802.238 lei. 
 Totodată s-au înregistrat un număr de 1.498 de persoane cu parole pentru plata online pe platforma 
web (față de 1.077 în 2019), suma încasată fiind de 260.188,02 lei.  
 Toate aceste modalități de plată online rezolvă mai multe probleme ale cetățenilor domicilați în 
municipiul Hunedoara, aducând un plus de confort, siguranță și rapiditate în ceea ce privește plata taxelor 
și impozitelor, utilizând un card bancar valabil, emis de orice bancă.   
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3.2 Structuri de susținere a afacerilor 
 
3.2.1 Parcul Industrial Hunedoara  

Parcul Industrial Hunedoaraeste situat pe DJ687, la intrarea în municipiul Hunedoara, pe partea 
stângă în direcția Deva – Sântuhalm – Hunedoara, cu deschidere spre Hațeg – Petroșani – Tg. Jiu, Hațeg – 
Reșița, Călan – Orăștie – Sibiu.  

Accesul în parc se face direct din drumul județean DJ 687: Hunedoara – Deva. 
Parcul este aflat în administrarea societății PARC INDUSTRIAL S.R.L. Hunedoara, iar 

proprietarulparcului este Consiliul Local Hunedoara. În prezent, suprafața ocupată a parcului este de 
15 hectare, dintr-o suprafață totală de 20,03hectare. Suprafața rămasă disponibilă este de 4,5 hectare. 
Terenuriledispun de acord de mediu, studii geo și topo care pot fi puse la dispoziția investitorilor, în mod 
gratuit. 

Ca infrastructură, acesta dispune de energie electrică, gaz, apă potabilă, canalizare, căi de acces, 
telefonie, Internet, sală de conferințe. 
Distanțe utile: 

• Punct vamal: 15 km  

• Spital: 4 km  

• Zone locuite: 2 km  
Prețuri oferite de către SC PARC INDUSTRIAL S.R.L.: 

• Taxă concesiune (redevență): minim 0,10 euro/m²/an; 

• Taxă administrare: 0,09 euro/m²/lună, exclusiv TVA; 

• Închiriere spații în sediul administrativ al S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L., cu destinația birouri, 
la prețuri cuprinse între 1,5 și 3,5 euro/m²/lună, exclusiv TVA.  

Facilități: 
• Primele 3 luni, concesionarul este scutit de la plata taxei de administrare, urmând ca diferența de 

până la 24 de luni, respectiv următoarele 21 de luni, concesionarul să achite 0,06 euro/m²/lună, fără 
TVA din această taxă. Din luna 25 și până la 49 de ani se va achita o taxă de 0,09 euro/m²/lună, 
fără TVA. 

• Scutiri de taxe și impozite pe teren – valabile pentru concesionare. 

• Posibilitatea ca, după îndeplinirea timp de 2 ania obligațiilor contractuale, investitorii să 
achiziționeze parcelele care fac obiectul concesiunii, la un preț stabilit în urma procedurii de 
evaluare. 

• Numărul agenților economici care funcționează pe platforma Parcului Industrial Hunedoara la data 
de 31.12.2020 era de 13, cu un total de aproximativ 800 salariați. 

• Numărul agenților economici care funcționează în clădirea administrativă a Parcului Industrial 
Hunedoara, la data de 31.12.2020, este de 8, cu un total de aproximativ 100 salariați.  

• În anul 2020, în Parcul Industrial Hunedoara au început activitatea 2 noi societăți comerciale care 
au creat 15 locuri de muncă. 

• În total, la ora actuală, Parcul Industrial Hunedoara găzduiește 21 de societăți comerciale cu un 
total de aproximativ 900 de salariați. 

• În anul 2020 profitul societății a fost în sumă de 161.075 lei, iar dividendele plătite către UAT 
Hunedoara au fost în sumă de 99.073 lei.  
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  3.2.2 Centrul de Afaceri Hunedoara  

Începând cu anul 2016, municipiul Hunedoara pune la dispoziția mediului economic o Clădire – 
Structură de Sprijinire a Afacerilor (S.S.A.) care are spații repartizate pentru un număr de 27 birouri și o 
sală de conferințe cu o capacitate de 145 de locuri + foaier. Această clădire dispune de toate facilitățile 
necesare. 

De asemenea, există o suprafață de teren de 20 de hectare împărțită în 49 de parcele, cu suprafețe 
cuprinse între 1.566 metri pătrați și 5.178 metri pătrați. Primăria Municipiului Hunedoara pune la 
dispoziția investitorilor infrastructura necesară dezvoltării de afaceri productive, printr-un contract de 
concesiune sau prin găsirea altor soluții. Menționăm că parcelarea este flexibilă, pentru a putea satisface 
solicitările specifice ale investitorilor.  

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

Centrul de afaceri Hunedoara face parte din proiectul „Reabilitarea sitului industrial Hunedoara și 
pregătirea sa pentru noi activități” – POR 2007 – 2013, Axa 4, Domeniul 4.2. 

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

Pentru atingerea indicatorilor stabiliți în cererea de finanțare aferentă obiectivului de investiții Sit 
Industrial – Structură de Sprijinire a Afacerilor, au fost intensificate eforturile de promovare pentru 
atragerea investitorilor. La ora actuală, în Structura de Sprijinire a Afacerilor activează 13 societăți 
comerciale, din diferite domenii, care totalizează 27 de salariați. Gradul de ocupare al subsolului este de 
46 la sută, al parterului – 60 la sută, al etajului 1 – 38 la sută și al etajului 2 – 32 la sută. 

 

 
3.3 Turismul 
 
 Municipiul Hunedoara este una dintre cele mai importante atracții turistice ale zonei de sud-vest a 
Transilvaniei. Numărul crescând de turiști din ultimele două decenii demonstrează acest lucru. În ciuda 
dificultăților provocate de pandemia care a debutat și evoluat destul de greu previzibil în 2020, Primăria 
municipiului Hunedoara nu a neglijat importanța promovării turistice și nici activitățile conexe din aria 
acțiunilor menite să susțină turismul în zonă. 
 3.3.1 Muzeul „Castelul Corvinilor” 

Principala atracție turistică a municipiului Hunedoara (și chiar a județului) este, în continuare, 
Muzeul „Castelul Corvinilor”. În ciuda restricțiilor provocate de apariția și evoluția pandemiei COVID-
19, bilanțul obiectivului turistic a fost unul peste așteptările inițiale. 

Castelul Hunedoarei, numit și Castelul Corvinilor, al Corvineștilor sau al Huniazilor, este ridicat 
începând cu secolul al XV-lea, pe locul unei vechi fortificații din piatră din secolul al XIV-lea ce era 
amplasată pe o stâncă la picioarele căreia curge pârâul Zlaști. Castelul este o construcție impunătoare, cu 
acoperișuri înalte, turnuri și palate, cu ferestre și balcoane împodobite cu decoruri din piatră cioplită.  

Geografic, monumentul este situat în România, în partea sud-vestică a Transilvaniei, în centrul 
județului Hunedoara, în partea sud-vestică a orașului Hunedoara, pe ultimele ramificații estice ale munților 
Poiana Ruscă. În coordonate absolute, castelul are următoarea poziționare:  45° 44’ latitudine nordică și 22° 

53’ estică.  
Accesul la Castelul Corvinilor se poate realiza pe autostrada A1, DN7 (E15) până în dreptul 

localității Sântuhalm, dinspre est sau vest, continuând pe DJ687 până în oraș. Intrarea se face dinspre 
localitatea Sântuhalm urmând bulevardele Traian, Republicii și Libertății. Dinspre localitatea Călan, 
accesul se face pe DJ687, strada Rotarilor, bulevardul Decebal, bulevardul Libertății, strada Cloșca și 
strada Constantin Bursan. 

Castelul Corvinilor are 42 de încăperi, două terase, două poduri și o suprafață construită de 7.000 
m2. Accesul în interior se face pe un pod de lemn, susținut pe 4 piloni masivi de piatră, plasați în albia 
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pârâului Zlaști, lăsând în urmă Curtea Husarilorși nișa ce adăpostește statuia Sfântului Ioan de Nepomuk, 
protectorul podurilor și al trecerilor peste ape. De aici se poate admira Turnul nou de poartă, de formă 
rectangulară, ce impresionează prin masivitate. La parterul Turnului, se găsește Bastionul de torturăși 
Închisoarea castelului ce păstrează ușa, probabil singurul element de lemn din secolul al XV-lea. Pe 
partea stângă, chiar la ieșirea din Turnul nou de poartă, se află așa-numita Loggie Matia, în subsolul căreia 
se găsește Pivnița de vinuri unde este montată o expoziție cu obiecte de patrimoniu, aparținând Evului 
Mediu, ce au fost descoperite în interiorul sau în împrejurimile Castelului. La parterul Loggiei este 
amenajată Bucătăria Garnizoanei, iar la etaj se mai păstrează o frumoasă pictură laică din perioada 
goticului târziu ce conține scene care fac trimitere la celebra legendă a corbului de la care își trage numele 
familia Corvinilor. Aici se află și Camera de Aur, în care a fost amenajat un dormitor medieval cu piese 
originale, replici și elemente ambientale. 

La primul nivel al Turnului nou de poartă se găsește Camera Domnițelor, unde este montată o 
expoziție cu reprezentări ale castelului din secolul al XVIII-lea până la începutul secolului XX. În anexa 
Camerei Domnițelor este de asemenea amenajată o mică expoziție cu obiecte și mobilier de cult.  

Traversând Scara spirală se ajunge în Sala Dietei, construită în stil gotic târziu, cu medalioane 
pictate pe pereți în secolul al XVII-lea, ce reprezentau persoane și fortificații din Transilvania. În cazul a 
două medalioane, amplasate pe latura vestică, se presupune că păstrează portretele domnilor Matei 
Basarab din Țara Românească și Vasile Lupu din Moldova. 

La ieșire, scara din piatră conduce la etajul Turnului Capistrano (după numele călugărului Ioan de 
Capistrano). Prin partea stângă se poate urca la al doilea etaj al Palatului Administrativ în camerele 
folosite în secolul al XVIII-lea, ca și birouri pentru Administrația minelor de fier din Munții Poiana Ruscă, 
unde se găsește Expoziția de Etnografie și în Galeria suspendată, respectivTurnul Pustiuși Turnul 
Neboisa. La primul etaj al Palatului Administrativ este găzduită o expoziție cu mobilier de epocă, iar la 
parter a fost reconstituită o fierărie. 

Palatul Bethlen are montate în încăperile de la parter următoarele expoziții: Expoziția Mormântul 
Domniței, Expoziția de Trofee de vânătoare și Lapidariul Renascentist. Sufrageria acestui palat, aflată la 
etaj, găzduiește expoziții temporare de artă. La subsolul palatului este amenajat Lapidariul gotic, ce 
cuprinde componente artistice din piatră ce provin din Castelul Corvinilor și din cadrul lucrărilor de 
restaurare din secolul al XIX-lea. 

În curtea interioară, pe lângă fântână, se mai poate vizita Terasa de artilerie, modificată în secolul 
al XIX-lea, de unde se deschide o impresionantă priveliște spre Groapa urșilor, Palatul Nordic, Capelași 
Curtea fântânii. 

Ultimul obiectiv, Sala Cavalerilor, unul dintre cele mai interesante spații laice din Transilvania 
secolului al XV-lea, ce este amplasat pe latura vestică a castelului, la parterul Palatului de festivități, fiind 
împărțită în două nave de un șir de coloane octogonale. Funcționalitatea acestui spațiu era aceea de sală de 
mese sau sală de judecată și unde ocazional se organizau întruniri pentru nobili, după model germanic. În 
Sala Cavalerilor există un bust, turnat în bronz, reprezentându-l pe Ioan (Iancu) de Hunedoara. Multă 
vreme bustul, care are o copie la Muzeul Militar Național din București, a fost depozitat în subsolul 
Castelului, actualmente făcând parte din expoziția de tehnică militară. 

Una dintre cele mai mari și vestite proprietăți ale lui Ioan de Hunedoara, Castelul Corvinilor 
cunoaște în timpul acestuia însemnate transformări. El devine o somptuoasă locuință, nu numai un punct 
strategic întărit. Galeria și turnul de apărare („Nebojsa” = „Nu te teme”), rămase neschimbate de pe timpul 
lui Ioan (Iancu) de Hunedoara, precum și Turnul Buzdugan, reprezintă câteva dintre cele mai 
semnificative părți ale construcției. 

Matia Corvin continuă după anul 1458 lucrările, insistând mai ales pe aspectul de înfrumusețare a 
construcției existente, cu elemente gotice târzii și renascentiste. Acum Castelul dobândește o frumoasă 
Loggie iar zidurile lui sunt decorate cu fresca ce conține motive geometrice, guri de tragere și un balcon. 

O importantă etapă de construcție are loc între anii 1618–1624, când principele Transilvaniei, 
Gabriel Bethlen, realizează ultimele edificii de mare anvergură în stil renascentist (Palatul dinspre Oraș – 
actualmente cu o galerie neogotică în față).  
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În anul 1724, castelul intră în proprietatea tezaurizatului habsburgic, situație care se menține până 
în 1880. Noua destinație, dată după anul 1724, produce monumentului daune însemnate, printre care și 
două incendii, ultimul, cel din 1854, transformându-l într-o ruină, după care este abandonat până în 1868, 
când începe restaurarea, care datează până în 1914. Castelul a suportat noi intervenții de restaurare între 
anii 1956-1968 și între anii 1997-2009.  

Începând cu anul 2019, Castelul Corvinilor traversează o nouă etapă de restaurare, finanțată prin 
POR 2014-2020, Axa prioritară: 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții: 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural; Număr de apel de proiecte: POR 2016/5/5.1/1. Valoarea 
totală a proiectului este de 21.884.908,73 lei, din care Asistența Financiară Nerambursabilă solicitată este 
de 21.447.210,55 lei, iar contribuția Municipiului Hunedoara de 437.698,18 lei. 

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

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

Una dintre legendele care atrag în ultimii ani vizitatorii străini la castel, lansată de prof. Radu 
Florescu, este în legătură cu întemnițarea aici pentru o scurtă perioadă de timp a domnitorului Țării 
Românești, Vlad Țepeș.  

 
În ceea ce privește numărul vizitatorilor la monumentul de arhitectură Castelul Corvinilor, acesta 

a crescut foarte mult în ultimii ani, pe parcursul anului 2020 înregistrând însă o scădere vizibilă, cauzată 
de pandemia COVID-19 și restricțiile aferente acesteia. 

 
Anul Vizitatori 

2010 82.100 
2011 67.000 
2012 114.000 
2013 152.724 
2014 230.221 
2015 280.458 
2016 300.693 
2017 333.334 
2018 354.044 
2019 400.384 
2020 201.198 

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

Hunedoara. Pentru anul 2020 tarifele au fost stabilite astfel:  
• adulți –31 lei 
• pensionari – 16 lei 
• elevi și studenți – 7 lei 
• ghidaj – 31 de lei 
• grupuri (mai mari de 20 de persoane) adulți –26 de lei, în funcție de perioada calendaristică 
• grupuri (mai mari de 20 de persoane) pensionari – 10 lei 
• grupuri (mai mari de 20 de persoane) elevi și studenți – 5 lei. 
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Prezentăm mai jos o situație a numărului de vizitatori în anul 2020 (pe luni), precumși a veniturilor 
realizate: 

 
Luna  Vizitatori 2020 Venituri 2020 (lei) 

Ianuarie 7.363 186.991 
Februarie 6.793 159.297 

Martie 2.413 55.024 
Aprilie 0 0 

Mai 1.532 37.665 
Iunie 15.507 361.642 
Iulie 36.760 823.793 

August 74.273 1.698.821 
Septembrie 34.650 809.546 
Octombrie 13.564 331.194 
Noiembrie 5.019 118.046 
Decembrie 3.324 77.338 

TOTAL 201.198 4.659.357 lei 

 
Această evoluție demonstrează într-un mod relevant potențialul cultural deosebit pe care îl deține 

Castelul Corvinilor. În același timp se poate constata impactul avut de pandemia de Coronavirus asupra 
numărului de vizitatori și încasărilor. Astfel, comparativ cu anul 2019, numărul de vizitatori în anul 2020  
a înregistrat o scădere cu 50%, iar încasările au scăzut la rândul lor cu 39%.  

Din cauza pandemiei COVID19, în anul 2020 evenimentele cu public larg organizate la Castelul 
Corvinilor (cele mai importante dintre acestea au fost:Târgul European al Castelelor, Târgul de Turism al 
României de la București, Noaptea Muzeelor, Zilele municipiului Hunedoara, Festivalul medieval Ioan de 
Hunedoara, 1 Decembrie - Ziua Națională a României,Stradivarius Nights by the Castle, Tangothica, 
Gothic Milonga, Cupa Ioan Corvin la tir cu arcul ș.a.) au fost anulate. În schimb, evemimente cu public 
restrâns, precum: Dragobetele la Castel, Ziua Drapelului, Expoziții de artă plastică: Arta plastică 
contemporană din România sau Salonul de iarnă al Hunedoarei, au putut fi organizate, cu respectarea 
măsurilor impuse. 

 

 
Castelul Corvinilor după curățarea unei părți a zidăriei exterioare 
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Pe parcursul anului 2020, s-au desfășurat în Castelul Corvinilor lucrările de restaurare, demarate în 

anul 2019. Este vorba despre proiectul „RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A 
PATRIMONIULUI CULTURAL CASTELUL CORVINILOR – MUNICIPIUL HUNEDOARA, 
JUDEȚUL HUNEDOARA”, finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară: 5. Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții: 
5.1. Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural; Număr de apel 
de proiecte: POR 2016/5/5.1/1. Valoarea totală a proiectului este de 21.884.908,73 lei, din care Asistența 
Financiară Nerambursabilă solicitată este de 21.447.210,55 lei, iar contribuția Municipiului Hunedoara de 
437.698,18 lei. 

Cu ocazia acestor lucrări s-au efectuat în Castelul Corvinilor o serie de descoperiri extrem de 
importante pentru istoria monumentului. Astfel, s-a constatat existența unui nou etaj de apărare al 
Turnului Alb, ce a fost astupat în trecut cu moloz. Totodată, s-a descoperit în actualul Turn vechi de poartă 
o intrare carosabilă aparținând cetății din secolul al XIV-lea. În același sector, însă la primul etaj, a fost 
descoperit un graffiti ce înfățișează cavaleri în turnir. La ultimul etaj al aceluiași Turn vechi de poartă, 
după deschiderea unei uși obturate în trecut, a fost descoperit un întreg perete decorat cu frescă ce datează 
din secolul al XV-lea. Un alt graffiti, ce înfățișează o fortificație și o biserică, a fost descoperit pe 
tencuiala peretelui interior al Galeriei suspendate. 

În momentul de față, lucrările de restaurare sunt în plină desfășurare, sectoarele în care s-a 
intervenit până în prezent și tipurile de lucrări efectuate fiind următoarele: fațada Castelului – curățare 
parament, fațada Palatului Bethlen – curățare parament, Galeria Suspendată – curățare parament, înlocuire 
instalație electrică, demontare acoperiș, Turnul Nebojsa – curățare parament, montare instalație electrică, 
Turnul Capistrano – curățare parament, înlocuire instalație electrică, etajul Turnului nou de poartă – 
curățare parament, înlocuire instalație electrică, Turnul Buzdugan – înlocuire tencuieli pe bază de ciment 
și retencuire cu mortar pe bază de var, Turnul Tezaur – înlocuire tencuieli pe bază de ciment și retencuire 
cu mortar pe bază de var, Turnul vechi de poartă – înlocuire instalație electrică, plombări, înlocuire 
tencuieli pe bază de ciment și retencuire cu mortar pe bază de var Turnul Alb – curățare parament, 
montare instalație electrică, înlocuire tencuieli pe bază de ciment și retencuire cu mortar pe bază de var. 
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3.3.2 Grădina Zoologică Hunedoara 
Un alt punct important de atracție turistică al municipiului Hunedoara a fost, în 2020, Grădina 

Zoologică. Aici sunt întreținute și expuse colecții de animale sălbatice vii, indigene și exotice, în vederea 
realizării a două deziderate principale: conservarea faunei, respectivinstruirea, educarea și recreerea 
publicului vizitator. 
 Numărul de animale al Grădinii Zoologice este de 129 de exemplare, din 19 specii.   
 În anul 2020, suma încasată de Grădina Zoologică a fost de 55.494 lei. Un număr de 22.400 de 
vizitatori au trecut pragul Grădinii Zoologice Hunedoara în anul 2020, în special din Municipiul 
Hunedoara. Având în vedere creșterea numărului de vizitatori, pe viitor se dorește creșterea numărului de 
efectiv de exemplare și diversificarea lor, precum și modernizarea Grădinii Zoologice din punct de vedere 
informațional.  
 

BILETE, TAXE 
SUMA  

CONFORM INDICE DE 
INFLAȚIE 

Bilet intrare Grădina Zoologică pentru elevi, 
studenți  

2 lei 

Bilet intrare Grădina Zoologică pentru 
pensionari  

3 lei 

Bilet intrare Grădina Zoologică pentru adulți 5 lei 
Bilet intrare Grădina Zoologică pentru familie  
(2 adulți + copii) 

10 lei 

Taxă Grădina Zoologică pentru fotografiere 3 lei 
Taxă Grădina Zoologică pentru filmare 5 lei 
Taxă intrare Grădina Zoologică pentru grup 
de elevi și studenți mai mare de 30 persoane 

1 leu de persoană 

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

2 lei de persoană 

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

3 lei de persoană 

 
 Exceptând situația anului 2020, putem observa că trendul vizitării Grădinii Zoologice este în 
creștere.  
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CAPITOLUL IV  
 

Situația socială 
(așa cum este ea relevată de activitatea serviciilor sociale susținutede municipalitate) 

 
 Și în 2020, Primăria municipiului Hunedoara s-a implicat activ în sprijinirea persoanelor cu nevoi 
sociale speciale, susținând financiar, uman și logistic activitatea a trei entități de profil: Direcția de 
Asistență Socială, Unitateade Asistență Medico Socială „Părintele Arsenie Boca” și Centrul Social 
Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice. 

 
4.1DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara este structura specializată în administrarea 
și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. 
 Direcția de Asistență Socială furnizează servicii sociale cu caracter primar și servicii sociale 
specializate. 
   

4.1.1  Serviciile cu caracter  primar 
 În anul 2020, pentru furnizarea serviciilor sociale cu caracter primar s-a avut în vedere: 

– informarea cetățenilor referitor la beneficiile de asistență socială privind combaterea sărăciei și a 
riscului de excluziune socială prin acordarea ajutorului social, ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze 
naturale/energieelectrică/ lemne, ajutor lunarîn vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare; 

– susținerea copilului și a familiei prin alocații pentru copii, indemnizații și stimulente pentru 
creșterea copilului, tichete pentru preșcolari, alocații pentru susținerea familiei; 

– sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale prin acordarea de indemnizații pentru persoane cu 
handicap și a unor drepturi și facilități potrivit legii; 

– acordarea tichetelor pentru masă caldă pentru persoanele vârstnice peste 75 ani cu pensia minimă 
de 800 lei și pentru persoanele fără adăpost; 

–acordarea măștilor de protecție împotriva COVID-19 pentru persoanele defavorizate (beneficiari 
VMG și ASF); 

–acordarea produselor alimentare și de igienă prin programul POAD pentru persoanele 
defavorizate(beneficiari VMG, ASF și alte persoane vulnerabile identificate de DAS); 

–preluarea, verificarea, înregistrareacererilorși a documentației necesarepentruobținerea 
beneficiilor mai sus menționate; 

–efectuarea anchetelor sociale pentru stabilirea dreptului la ajutor social, la indemnizația de 
handicap, la alocație pentru susținerea familiei; 

–efectuarea anchetelor de reevaluare pentru toate categoriile menționate anterior; 
–actualizarea lunară a situației tuturor beneficiarilor aflați în evidența noastră acolo unde au 

intervenit modificări privind situația familială și socio-economică; 
–eliberarea de adeverințe pentru beneficiarii de ajutor social și de indemnizație de handicap grav; 
–întocmirea rapoartelor statistice solicitate de instituțiile abilitate; 
–îndrumarea cetățenilor spre instituțiile competente pentru rezolvarea problemelor acestora, cum ar 

fi: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție 
Socială, Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă, instituții de învățământetc.  
 4.1.2 Serviciul de beneficii sociale, intervenție în situații de urgență și protecția copilului   
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Compartimentul de evidență și plata beneficiilor sociale a acordat beneficii de asistență socială 

după cum urmează: 
 Venitul minim garantat se acordă în baza Legii nr. 416/2001 și are ca obiect principal de activitate: 
protejarea persoanelor singure sau a familiilor care, din cauza unor factori de natură economică, psihică, 
fizică sau socială nu-și pot asigura singure nevoile sociale, încadrându-se astfel în categoria persoanelor 
marginalizate social.  
 În anul 2020 s-au înregistrat un număr de 70 de acordări, 53 de încetări și 485 reevaluări a 
situațiilor beneficiarilor. Reevaluarea situațiilor beneficiarilor se face semestrial sau ori de câte ori intervin 
modificări în componența familiei sau a veniturilor membrilor acesteia. Numărul mediu lunar de titulari de 
venit minim garantat în anul 2020a fost de 181 dosare, numărul maxim de dosare a fost atins în luna 
august 2020 – 193 dosare. În luna decembrie numărul dosarelor ce se aflau în plată a fost de 182. 

Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, în anul 2020, a plătit pentru ajutorul social acordat 
persoanelor din municipiul Hunedoara suma de 475.940 lei. 

Pentru 30 de familii beneficiare de ajutor social din bugetul local s-a plătit suma de 8.352 lei 
reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru perioada sezonului rece.  

Pentru susținerea familiilor cu copii și cu venituri reduse, se acordă sprijin financiar, în baza Legii 
nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei (ASF). 

Scopul acestui ajutor estecompletarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai 
bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de 
vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, 
organizate potrivit legii. 

Acest beneficiu de asistență socială este bazat pe testarea mijloacelor de trai a familiei. 
Preluarea, verificarea și înregistrarea cererilor se realizează de către personalul D.A.S. Hunedoara, 

plata alocației pentru susținerea familiei se face de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. 
 În anul 2020 au beneficiat de A.S.F. un număr mediu lunar de 141 de familii, din care 69 familii 
monoparentale. În total au beneficiat un număr mediu lunarde 327 de copii.  
         Au solicitat acordarea alocației pentru susținerea familiei un număr de 43 de familii din care 20 au 
fost comune cu ajutorul social. 

S-au înregistrat un număr de 50 de modificări de componență a familiei și/sau de cuantum, iar 
pentru 4 dintre acestea s- au realizat recuperări de sume primite necuvenit. 

Au încetat 64 de dosare de alocație pentru susținerea familiei în decursul anului 2020.  
Numărul total de anchete sociale, în anul 2020, a fost de 282, pentru stabiliri, modificări, 

reevaluări,  încetări. Anchetele de reevaluare se realizează la maximumșase luni – au fost efectuate în 
medie 23-24 de anchete sociale pe lună. 

În luna iulie 2019 AJPIS a trimis o situație a beneficiarilor de A.S.F. cu suspiciunea nedeclarării 
unor venituri obținute din jocuri de noroc, în anii 2017 – 2018, pentru care s-au efectuat adrese către 
firmele de jocuri de noroc și în urma răspunsurilor primite, până la sfârșitul anului 2020, s-au  efectuat  30 
dispoziții de recuperare a sumelor primite necuvenit.  

 
Stimulente educaționale pentru preșcolari 

 Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind 
din familiidefavorizate vine însprijinul preșcolarilor ce aparțin unor familii cu venituri reduse prin 
asigurarea unor tichete sociale cu scopul încurajării frecvenței regulate a copilului la grădiniță. 
 Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziționarea 
produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor. 
 Finanțarea acordării stimulentului educațional se face din bugetul de stat. 

Pentru preșcolarii din municipiul Hunedoara care frecventează regulat grădinița, în perioada 
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ianuarie-iunie 2020 au fost acordate un total de 204 tichete sociale pentru grădiniță, iar în perioada 
septembrie–decembrie 2020, un număr de 78 de stimulente educaționale,  numărul mediu lunar fiind de  
28 de tichete sociale. 

Au încetat beneficiile pentru un număr de5 titulari, dintre care pentru o familie s-a efectuat și 
recuperarea sumelor primite necuvenit.   

Valoarea unui stimulent educațional pentru un  preșcolar  în anul 2020 a fost de 50 lei lunar. 
 
Alocații de stat, indemnizații 

 În cursul anului 2020 au fost înregistrate un număr total de 246 cereri pentru alocația de stat, 40 
cereri pentru alocație de stat pentru copiii născuți în străinătate, 250 de cereri pentru indemnizații pentru 
creșterea și îngrijirea copilului de la 0-2 ani, 3 de cereri pentru indemnizații pentru creșterea și îngrijirea 
copilului de la 2-3 ani, 17 cereri pentru indemnizații pentru creșterea și îngrijirea copilului cu handicap de 
la 3-7 ani, 10 cereri de majorare a indemnizației pentru creșterea și îngrijirea copilului, 146 cereri pentru 
acordarea stimulentului de inserție.   
 În urmasolicitărilor primite de la AJPISprivind clarificări la dosare de alocație de stat s-au efectuat 
15 anchete sociale. 
 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței este o măsură de protecție socială a populației 
reprezentată de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părți din cheltuielile aferente încălzirii locuinței în 
perioada sezonului rece.  
            În anul 2020 au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinței un număr mediu de 237 de familii/ 
persoane, în funcție de sursa încălzire a locuinței.  
 

Perioada 

Tip încălzire 
Nr. mediu beneficiari 

ajutor încălzire cu gaze 
naturale 

Nr. beneficiari ajutor 
încălzire cu energie 

electrică 

Nr.beneficiari ajutor 
încălzire cu lemne 

ianuarie – martie 
2020 

244 18 2 

noiembrie –decembrie 
2020 

181 14 1 

 
 Ajutorul de deces, în anul 2020, s-a acordat pentru un număr de 5 persoane, pentru îndeplinirea 
procedurilor de înhumare a unor persoane decedate fără susținători legali/beneficiare de ajutor social/ cu 
situație financiară precară, în  valoare totală de 4.535 lei din bugetul local.  
 Aceste ajutoare  au fost acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
completările și modificările ulterioare conform HCL nr. 40/2007 și  HCL nr. 185/2009.   
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Situația beneficilor sociale în anul 2020 
 
Nr. 
crt. Tip beneficiu 

Nr mediu  
dosare/ nr. 
beneficiari 

Număr 
acordări 

Număr  
anchete 
reevaluare 

Număr 
încetări 

1 Venit minim garantat  
(nr. mediu lunar în sezonul rece)  

181 70 485 53 

2 Ajutoare încălzire  
(nr. mediu lunar în sezonul rece)  

237 237 - - 

3 Ajutoare de deces 12 - - - 

4 Ajutoare de urgență - 5 - - 

5 Alocația de susținere a familiei 141 43 282 64 

6 Alocația de stat pentru copii 246 246 - - 

7 Alocația de stat pentru copii 
născuți în străinătate 

40 40 - - 

8 Indemnizația pentru creșterea 
copilului 

250 250 - - 

9 Stimulent creștere copil 146 146 - - 

10 Stimulent educațional(nr. total) 282 282 - - 

 
 
Situația beneficiilor sociale acordate pentru copil și familie 
 

Nr. 
crt. 

Tip beneficiu Număr total beneficiari 

 Perioada  2017 2018 2019 2020 

1 Ajutoare de deces 9 4 12 5 

2 Ajutoare de urgență 0 1 0 0 

3 Alocația de stat pentru copii 358 323 338 246 

4 Alocația de stat pentru copii 
născuți în străinătate 

19 52 65 50 

5 Indemnizația pentru creșterea 
copilului 

292 283 284 250 

6 Stimulent creștere copil 6 106 120 146 
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Graficul beneficiilor sociale pentru sus

  
 După cum se poate observa în graficul de mai sus, num rul persoanelor care au solicitat: aloca
de stat pentru copii, alocația pentru copii
copilului  a înregistrat o scădere în anul 2020 fa
 Numărul părinților care au solicitat stimulentul 
de perioada 2017-2019. 
 Tabelul de mai jos evidențiaz  num rul de 
pentru persoanele fără venituri/cu venituri reduse din mun
 

Nr. 
crt. 

Tip beneficiu/ titulari 

1 Venit minim garantat (mediu lunar) 

2 
Ajutoare încălzire  
(mediu lunar în sezonul rece) 

3 
Alocația de susținere a familiei 
(număr mediu lunar) 

4 
Stimulent educațional  
(număr mediu lunar) 
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Graficul beneficiilor sociale pentru susținerea familiei și a copilului
 

Dup  cum se poate observa în graficul de mai sus, numărul persoanelor care au solicitat: aloca
ia pentru copii născuți în străinătate, indemnizația pentru cre

în anul 2020 față de anul 2019. 
ilor care au solicitat stimulentul de inserție a înregistrat o cre

iază numărul de beneficii sociale acordate în perioad
 venituri/cu venituri reduse din municipiul Hunedoara: 

2017 2018 2019 

Venit minim garantat (mediu lunar)  252 199 179 

 
686 401 285 

inere a familiei 
292 216 166 

70 70 74 
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i a copilului 

 

Dup  cum se poate observa în graficul de mai sus, num rul persoanelor care au solicitat: alocația 
ia pentru creșterea și îngrijirea 

ie a înregistrat o creștere în anul 2020 față  

beneficii sociale acordate în perioada 2017-2020  

 2020 

181 

237 

141 

28 
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Graficul evoluției titularilorde beneficii sociale acordate pentru prevenirea s ciei 
pentru persoanele cu dom

 
 
 În anul 2020 se observă o scădere a num rului titularilor de beneficiide asisten
datorat creșterii veniturilor, angajării beneficiarilor, ob
 
 4.1.3 Cantina de ajutor social 
 În sprijinul persoanelorbeneficiare de ajutor social/ persoane cu venituri foarte mici, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 208/1997, a H.C.L. nr. 57/2009, modificat
nr. 66/2010 și a H.C.L. nr. 397/2016, Direc
caldă sau rece.    
 Cantina de ajutor social presteaz  servicii sociale grat
situații economice, sociale sau medicale deosebite.
 În anul 2020  s-au înregistrat un num r de 82 de solicit ri privind acordarea unei mese la cantin
au încetat 27 de dosare. În decursul anului 2020 au 
pentru cantina de ajutor social în anul 2020 suportate din bugetul local a
 Situațiile beneficiarilor au fost 
reevaluări pe tot parcursul anului 2020.

La data de 31.12.2020 erau în eviden
având 144 de beneficiari. 
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iei titularilorde beneficii sociale acordate pentru prevenirea s ciei 
pentru persoanele cu domiciliul în municipiul Hunedoara

 

În anul 2020 se observ  o sc dere a numărului titularilor de beneficiide asistență social , acest f
terii veniturilor, angajării beneficiarilor, obținerea pensiei de limită de vârst /invaliditate. 

Cantina de ajutor social  
În sprijinul persoanelorbeneficiare de ajutor social/ persoane cu venituri foarte mici, în 

i nr. 208/1997, a H.C.L. nr. 57/2009, modificată 
i a H.C.L. nr. 397/2016, Direcția de Asistență Socială a muncipiului Hunedoara a oferit hran

Cantina de ajutor social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în 
ii economice, sociale sau medicale deosebite. 

au înregistrat un număr de 82 de solicitări privind acordarea unei mese la cantin
au încetat 27 de dosare. În decursul anului 2020 au fost acordate în medie 141 de 
pentru cantina de ajutor social în anul 2020 suportate din bugetul local au fost de  550.

fost reevaluate semestrial, înregistrându-se un num r total 
ri pe tot parcursul anului 2020. 

La data de 31.12.2020 erau în evidența Direcției de Asistență Socială Hunedoara

ASF AI 
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iei titularilorde beneficii sociale acordate pentru prevenirea sărăciei  
iciliul în municipiul Hunedoara 

 

ă socială, acest fapt fiind 
inerea pensiei de limită de vârstă/invaliditate.  

În sprijinul persoanelorbeneficiare de ajutor social/ persoane cu venituri foarte mici, în 
i nr. 208/1997, a H.C.L. nr. 57/2009, modificată și completată cu H.C.L. 

 Social  a muncipiului Hunedoara a oferit hrană 

uite sau contra cost persoanelor aflate în 

au înregistrat un num r de 82 de solicit ri privind acordarea unei mese la cantinăși 
de porții zilnic. Cheltuielile 

u fost de  550.946 lei. 
se un număr total de 180 de 

ocială Hunedoara 77 de dosare, 
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7
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Situația acordării porțiilor de hrană prin cantina de ajutor social în perioada 2017-2020 
 

An 2017 2018 2019 2020 

Nr. mediu zilnic  
de  porții 

77 64 54 141 

 
 
 

Evoluția beneficiarilor de hrană prin cantina de ajutor social 
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 Conform graficului de mai sus, numărul porțiilor de hrană acordate prin cantina de ajutor social a 
crescut considerabil  în anul 2020, cauza principală fiind pandemia.   
 
 4.1.4 Biroul de Intervenție în Situații de Urgență, Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație, 
Repatrieri, Prevenire, Marginalizare Socială și Protecția Copilului 

Pe parcursul anului 2020 au fost întocmite de către inspectorii din cadrul compartimentului 
următoarele documente: 17 notificări în monitorizare (17 adeverințe aferente),85 vizite la domiciliu pentru 
delegări (85 rapoarte de vizită,fișe de observație,20 fișe de identificare a riscurilor, 85 declarații), 40 
rapoarte trimestriale monitorizare tutelă(30 declarații copii, 40 declarații adulți, 4 adrese de înaintare), 50 
adrese către școli, grădinițe și creșă, transmitere situație nominală și numerică a copiilor cu părinți plecați 
în străinătate, centralizarea listelor transmise de către unitățile școlare pentru 713 elevi, 4 fișe de 
monitorizare trimestrială a drepturilor copilului întocmite și transmise la DGASPC Hunedoara cu adresă 
de înaintare, 492 vizite la domiciliu – copii cu părinți plecați în străinătate (492 rapoarte, 492 declarații, 38 
fișe de observație, 38 fișe de identificare a riscurilor, 102 înștiințări în vederea prezentării la sediul DAS, 
în vederea clarificării situației minorilor,53 de adresede solicitare și/sau de răspuns de la/către alte 
instituții: direcția generală de asistență socială și protecția copilului din alte 12 județe, judecătorii, spitale, 
poliția locală, poliția municipală, inspectorate de poliție din mai multe orașe și județe, organizații 
neguvernamentale, 17 monitorizări pentru copii reintegrați în familie după încetarea măsurii de protecție 
specială a plasamentului la AMP sau în CM, sau aflați în situații de risc (72 rapoarte,72 declarații,2 
anchete sociale pentru adopții), 165 adrese transmise la DGASPC Hunedoara (90 reevaluări măsuri de 
protecție specială, 90 declarații,90 anchete sociale), sesizări DGASPC – 7 propuneri plasament în regim 
de urgență (14 declarații, 7 anchete sociale), 25 anchete la copii aflați în situații de risc (25 declarații, 14 
fișe de identificare a riscurilor, 30 rapoarte de consiliere/informare), 192 rapoarte de încetare a 
monitorizării copiilor cu părinți plecați în străinătate din motivul revenirii definitive în țară a părinților, al 
stabilirii definitive a familiei într-o altă țară, sau al împlinirii vârstei de 18 ani, 140 declarații, 2 dispoziții 
și referate pentru prevenirea separării, 8 vizite la domiciliu, 2 declarații, 4 acorduri de prelucrare a datelor, 
2 anchete sociale, 6 rapoarte de monitorizare, 4 adrese de înaintare; 2 planuri de servicii, 4 dispoziții de 
supraveghere specializată la domiciliul părinților,  4 vizite la domiciliu, 12 declarații,4 anchete sociale,4 
planuri de servicii. 
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Bilanțul activității biroului pe anul 2020 mai cuprinde: 
• colaborarea cu școlile în vederea identificării problemelor cu care se confruntă elevii și care îi 

împiedică să urmeze regulat școala; 
• 20 de copii sprijiniți pentru înscrierea într-o formă de învățământ – verificare situație familială și 

consiliere în vederea depășirii cutumelor din comunitate; 
• anchete sociale la familii care au în întreținere copii cu risc de abandon școlar – 3 cazuri; 
• 12 cazuri de asistare la preluarea de minori cu măsură de protecție specială în regim de urgență, 

împreună cu reprezentanți ai DGASPC Hunedoara și ai Poliției municipale; 
• 25 de cazuri de însoțire reprezentanți DGASPC Hunedoara la intervenție în regim de urgență; 
• 25 anchete pentru copii care îndeplinesc condițiile de acordare de sprijin financiar prin Programul 

național de protecție socială „Bani de liceu”; 
• 4 anchete sociale pentru burse la facultate. 

 
Alte activități realizate de personalul din cadrul biroului  
 

• Activitate de informare/ consiliere cu privire la prevenirea/ combaterea COVID-19; 

• Distribuire pliante și declarații pe propria răspundere în perioada stării de urgență; 

• Sprijin acordat persoanelor vârstnice pentru obținerea de medicamente(eliberare 
rețete+medicamente compensate/ la liber) și de produse alimentare și/ sau nealimentare pe toată 
perioada stării de urgență;  

• Distribuirea de produse alimentare provenite din donații unor familii defavorizate; 

• Distribuirea pachetelor de Crăciun copiilor din familii defavorizate din municipiul Hunedoara; 

• Distribuirea de produse deigienă și de produse alimentare acordate prin programul POAD, la 
sediul DAS Hunedoara/ la domiciliul beneficiarilor nedeplasabili;  

• Contactarea telefonică a pensionarilor și a reprezentanților legali ai copiilor cu părinți plecați la 
muncă în străinătate în perioada stării de urgență pentru a-i informa cu privire la activitățile de 
sprijin pe care Direcția de Asistență Socială le desfășoară în această perioadă; 

• Asigurarea permanenței pentru acordareade sprijin în perioada stării de urgență; 

• Distribuirea măștilor de protecție la sediul DAS Hunedoara și la domiciliul beneficiarilor vârstnici 
bolnavi;  

• Participare la distribuirea plicurilor cu tichete sociale electronice pentru masă caldă beneficiarilor – 
persoane vârstnice și celor din așezările informale. 
 

Distribuirea produselor de igienă 
 

Tranșa I 
- pregătire documente de informare publică, de recepție și de distribuire produse de igienă (ianuarie 

2020); 
- recepțiași depozitareacelor 1.358 de cutii cu produse de igienă (22 ianuarie 2020); 
- distribuirea a1.358 de cutii cu produse de igienă la 1.358 de beneficiari eligibili pe liste inițiale și 

suplimentare (22 ianuarie– 19 martie 2020) –efectuatăatât la depozit, cât și la domiciliu; 
- întocmire documente de recepție, distribuție și de raportare finală la Instituția Prefectului. 

 
Tranșa a II -a 
- pregătire documente de informare publică, de recepție și de distribuire produse de igienă din tranșa 

a II-a (iunie 2020); 
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- recepțiași depozitareacelor 1.358 de cutii cu produse de igienă (17 iunie 2020 din contractul de 
furnizare și de 147 de cutii din compensări, primite de la 3 unități administrativ-teritoriale (5-6 
august 2020); 

- distribuirea a1.505 cutii cu produse de igienă la 1.505 de beneficiari eligibili pe liste inițiale, 
suplimentare și de suplimentare (17 iunie– 14 august 2020) –distribuire efectuatăatât la depozit, cât 
și la domiciliu; 

- întocmire documente de recepție, distribuție și de raportare finală la Instituția Prefectului. 
 

Distribuirea produselor alimentare 
 

Tranșa I 
- pregătire documente de informare publică, de recepție și de distribuire produse alimentare (august 

2020); 
- recepțiași depozitareaa 1.358 de cutii cu produse alimentare (11 august 2020); 
- distribuireacelor 1.358 de cutii cu produse de igienă la 1.358 de beneficiari eligibili pe liste inițiale 
și suplimentare (11 – 26 august 2020) – distribuire efectuatăatât la depozit, cât și la domiciliu; 

- întocmire documente de recepție, distribuție și de raportare finală la Instituția Prefectului. 
 
Realizarea pe întreg parcursul anului, dar și în perioada de distribuire a produselor din POAD, a câteva 
măsuri auxiliare programului care au inclus: 

• Educație cu privire la asigurarea igienei corporale și a locuințeiproprii; 

• Facilitarea accesului la serviciilemedicale; 

• Orientarea către serviciisociale; 

• Orientarea în vederea inserției profesionale, precum și sprijin în căutarea unui loc 
demuncă. 

• Facilitarea accesului la servicii de consilierejuridică; 

• Recomandări culinare și sfaturi privind echilibrulnutrițional. 

•  
 Aplicare Lege nr. 146/ 2020 privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de 

Coronavirus: 
- recepțiași depozitareaa130.550 de bucăți măști (24 septembrie 2020); 
- distribuireaa 52.350de măști de protecție către1.745 de beneficiari din categoriile eligibile (25 

septembrie– 31 decembrie 2020) – distribuire efectuatăatât la depozit, cât și la domiciliu. 
 Participare la aplicarea Măsurii „Sprijinirea categoriilor de persoane, cele mai defavorizate, care 

beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic” din Programul 
Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate (POAD) 2014 – 2020. 

- distribuirea la domiciliul beneficiarilor a cel puțin 150 de carduri (16 noiembrie – 31 decembrie 
2020). 

 Participare la Proiectul „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, 
proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 
2020, implementat la nivel național de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu direcțiile generale de asistență socială și 
protecția copilului: 

 - Sprijin acordat pentru două persoane din grupul-țintă vizat de proiect – victime ale violenței 
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domestice – în completarea actelor și a formularelor necesare cuprinderii în grupul de beneficiari ai 
activităților și serviciilor oferite prin proiect și transmiterea lor la DGASPC Hunedoara. 
 

 
4.1.5 COMPARTIMENTUL STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE ÎN 
DOMENIULASISTENȚEI SOCIALE ȘI RELAȚIA CU ASOCIAȚIILE ȘI FUNDAȚIILE 

 
 În anul 2020, Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și 
Relația cu Asociațiile și Fundațiile  a defășurat următoarele activități: 
 Având în vedere schimbarea standardelor de calitate în anul 2019 personalul din cadrul  
compartimentului a sprijinit furnizorii de servicii sociale de la nivel local în vederea însușirii  
modificărilor legislative ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului M.M.J.S. nr. 27/2019 privind 
aprobareastandardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor și a Ordinului nr. 
29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și 
altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, 
serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale,  prin poșta electronică. 
           La nivelul municipiului Hunedoara, în Registrul electronic al furnizorilor de servicii sociale, la data 
de 31.12.2020 se aflau 13 furnizori, astfel: 
 Servicii sociale licențiate în  municipiul Hunedoara.la 31.12.2020 
 

 La nivelul municipiului Hunedoara furnizează servicii sociale doar 5 din cele 8 asociații sau 
fundații acreditate ca furnizori de servicii sociale, iar dintre cei 3 operatori economici acreditați, doar unul 
este licențiat pentru furnizarea de servicii sociale. 

Furnizor public 

Asociaţii si fundaţii

Operatori economici 
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 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Hunedoara este furnizor  
public de servicii sociale cu sediul în Deva, dar areîn municipiul Hunedoara 5 servicii sociale licențiate. 
 Furnizorii de servicii sociale publici: Direcția de Asistență Socială Hunedoarași Unitatea de 
Asistență Medico Socială „Părintele Arsenie Boca” au obținut pentru 7 servicii sociale, respectiv un 
serviciu social, licența de funcționare.  

Aufost contactațitelefonic toți reprezentanții bisericilor locale, pentru identificarea persoanelor 
vulnerabile, în vederea oferirii sprijinului în perioada stării de urgență prin acordarea ajutoarelor 
alimentare. 
 Pentru 70 cazuri sociale, Direcția de Asistență Socială împreună cu bisericile locale și furnizorii 
privați de servicii sociale au distribuit pachete cu alimente și produse de igienă. 
  În luna martie 2020 s-a solicitat de la toate căminele de persoane vârstnice (publice și private) din 
județul Hunedoara informații privind persoanele vârstnice instituționalizate.Totodată personalul din cadrul 
compartimentului a preluat, verificat, înregistrat cereri pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu gaze naturale, cât și a ajutorului pentru plata apei și a canalizării, s-au întocmit referate, 
dispoziții de acordare a beneficiilor sociale. 
 Pentru Centrul de Recreere Pensionari, la începutul anului 2020 s-au actualizat/ 
întocmit/completat144 de dosare pentru persoanele care au solicitat acordarea serviciilor în cadrul 
centrului. Au fost organizate în cadrul centrului, împreună cu asistenții medicali comunitari, acțiuni de 
monitorizare a stării de sănătate a beneficiarilor centrului (măsurarea tensiunii arterialeși a glicemiei). 
 Personalul din cadrul compartimentulului, pentru un număr de 4 studenți de la facultățile de 
asistență socială din Cluj-Napoca, Timișoara și Alba Iulia, a realizat supervizarea practicii de specialitate. 

Afost demarată scriereaproiectului „Suntem alături de voi!”, la care a participatpersonaluldin 
cadrul Biroului de Monitorizare persoane cu dizabilități și asistenți personali precum și din cadrul 
Serviciului de Securitate în muncă, Situații de Urgență și Protecția Mediului. 
 

4.1.6SERVICIUL ADMINISTRAREA ȘI ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE 
SPECIALIZATE 
 
Birou de evaluare inițială/reevaluare persoane cu dizabilități 

 Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități reprezintă o obligație pentru 
autoritățile statului, pentru toate persoanele juridice de drept public și privat, precum și pentru toți 
cetățenii din România. 
 Statul, prin autoritățile administrației publice centrale și locale, are obligația de a asigura măsurile 
specifice de protecție și de asistență socială, în conformitate cu nevoile particulare ale persoanelor cu 
dizabilități, precum și în funcție de situația familială și socio-economică a acestora. 

DAS

DGASPC

Asociatii si fundatii

UAMS

Operatori economici
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Principalele activități ale biroului în anul 2020 au fost: 
- s-au efectuat anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap adulți, 

respectiv, încadrării/reîncadrării în grad de handicap copii pentru un număr de 532 de beneficiari; 
- s-au efectuat un număr de 30 anchete sociale pentru persoanele cu dizabilități și aparținătorii legali 

ai acestora în vederea internării/menținerii în centre de asistență și îngrijire specializată; 
- s-au eliberat carduri de parcare pentru un număr de 81 de persoane cu handicap; 
- s-au întocmit dispoziții ale responsabilului de caz pentru fiecare copil încadrat în grad de handicap;            
- s-a încheiat contractul cu familia copilului cu dizabilități și/sau CES; 
- întocmirea și comunicarea lunară către DGASPC Hunedoara a rapoartelor de monitorizare            

semestriale pentru un număr de 379 de copiiîncadrați în grad de handicap; 
- s-au efectuat anchete sociale pentru persoanele care au întocmit diferite sesizări precum și 

redactarea răspunsurilor către petent, pentru un număr de 16 beneficiari; 
- s-au întocmit anchete sociale în vederea acordării indemnizației lunare pentru persoanele cu 

handicap grav sau pentru reprezentanții lor legali; 
- s-au întocmit state de plată pentru persoanele cu handicap grav, beneficiare de indemnizație lunară; 
- s-au efectuat anchete sociale de revizuire la un număr de 390 persoane cu handicap grav, 

beneficiare de indemnizație lunară; 
- s-au efectuat un număr de 49 de anchete sociale pentru copii, în vederea orientării școlare de către 

Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse 
și Asistență Educațională Hunedoara; 

- s-au verificat, centralizat și transmis un număr de 136 de cereri înregistrate pentru obținerea 
rovinietei. 

 
Situația persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizație lunară în anul 2020 

 
 
 
 
 
 

Numărul mediu lunar de indemnizații acordate în anul 2020 au fost de 435. 

Luna  Acordari 
indemnizații 

Încetări 
indemnizații 

Nr. beneficiari 
indemnizații 

Suma indemnizației 
lunare (lei) 

1 10 11 457 616.036 

2 12 13 456 613.340 

3 7 18 445 599.860 

4 15 12 448 603.904 

5 6 1 453 610.644 

6 7 11 449 605.252 

7 2 13 437 589.076 

8 4 14 427 575.596 

9 4 14 418 563.464 

10 14 13 418 563.464 

11 8 16 409 551.332 

12 11 16 405 545.940 

Total 100 152  7.037.908 lei 
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S-au efectuat un număr de 100 anchete sociale de acordare a indemnizației lunare și tot atâtea 
dispoziții de acordare. 

S-au întocmit un număr de 152 dispoziții de încetare a indemnizației lunare, din diverse motive și 
anume:schimbare grad de handicap, schimbare opțiune, schimbaredomiciliu din raza administrativ 
teritorială, deces. 
 

Biroul de monitorizare persoane cu dizabilități și a asistenților personali 
 
Principalele activități ale biroului în anul 2020 au fost:  

- s-au efectuat un număr de 60 anchete sociale de angajare în calitate de asistent personal pentru persoana cu 
handicap grav; 

- s-au efectuat un număr de 51 anchete sociale de prelungire a contractului de muncă al asistentului 
personal; 

- s-auîntocmitdispoziții de acordare a indemnizației, pentru persoana cu handicap grav, pe durata 
concediului de odihnă al asistentului personal; 

- s-au întocmit dispoziții de acordare a indemnizației, pentru persoana cu handicap grav, pe durata 
concediului medical al asistentului personal; 

- în anul 2020 am avut 11 persoane cu handicap grav, care au beneficiat de indemnizație pe durata 
concediului  medical al asistentului personal, iar suma totală acordată a fost de 9.765 lei; 

- s-au întocmit situații statistice trimestriale N7 și N8 privind persoanele cu handicap grav, care au 
fost transmise către DGASPC Hunedoara; 

- s-a întocmit semestrial Raport privind activitatea Biroul de monitorizare persoane cu dizabilități și 
a asistenților personali din cadrul DAS Hunedoara, prezentat în ședința Consiliului Local, ulterior 
transmis către DGASPC Hunedoara; 

- în luna februarie au fost instruiți 260 de asistenți personali; 
- s-au efectuat anchete sociale de revizuire la 271 de persoane cu handicap grav, beneficiare de 

asistent personal; 
- s-a procedat la înscrierea a 36 de asistențipersonali în proiectul „Dezvoltarea sistemului de 

asistență socială pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale POCU/460/4/6/126924 
implementat de catre AJPIS Hunedoara în vederea formării profesionale din cadrul proiectului; 

- s-au distribuit un număr 197 de vouchere de vacanță pentru asistenții personali. 
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Dinamica angajării asistenților personali: 
 

Luna 
Persoane cu handicap 

Asistenți personali 
angajați 

Asistenți personali - 
încetat contract 

muncă Adulți Copii Total 

1 218 69 287 5 3 

2 220 69 289 6 3 

3 220 70 290 2 4 

4 217 71 288 1 3 

5 218 71 289 4 1 

6 218 72 290 3 4 

7 219 71 290 4 2 

8 222 70 292 3 4 

9 222 71 293 6 2 

10 234 72 306 17 5 

11 232 74 306 5 5 

12 229 76 305 4 4 

 
      Potrivit art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „pe perioada concediului 
de odihnă al asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un 
înlocuitor al asistentului personal, iar în situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al 
asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizația prevăzută la art.43 alin.(1) sau 
găzduirea într-un centru de tip respiro”. 
 Deoarece instituția noastră nu a avut posibilitatea de a asigura înlocuitor asistentului personal și 
nici găzduirea într-un centru de tip respiro, la nivel local s-a luat hotărârea de a se acorda persoanelor cu 
handicap gravindemnizația stabilită de lege. 
 În perioada 1 ianuarie– 31 decembrie 2020 au beneficiat de indemnizația cuvenită pe durata  
concediului de odihnă al asistentului personal un număr de 285 de persoane cu handicap grav, sumele 
fiind suportate din bugetul local, în cuantum total de 384.180 lei. 
 În cadrul Biroului de monitorizare persoane cu dizabilități și a asistenților personali s-au mai 
verificat,centralizatși transmis cereri pentru ajutorul de încălzirea locuinței cu energie electrică conform 
OUG 70/2011 cu modificările și completările ulterioare. 
 
Alte activități realizate de personalul din cadrul biroului  
 Numărul de cereri pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu energie electrică în anul 2020 a fost de 
15. 
 În contextul existenței noului coronavirusîn municipiul Hunedoara și a Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, personalul birourilor a 
contribuit la următoarele activități în perioada 15 martie – 31 decembrie 2020: 

- la solicitările telefonice ale cetățenilor s-au efectuat cumpărături pe bază de proces verbal; 
- s-au distribuit produse de igienă și alimente; 
- s-au distribuit declarații pe propria răspundere și au fost consiliați cetățenii; 
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- s-au distribuit carduri de hrană caldă pentru pensionari; 
- s-au distribuit măști; 
- s-au distribuit pachete pentru copii cu ocazia sărbătorilor pascale; 
- s-amonitorizat săptămânal starea de sănătate a persoanei cu dizabilități și a asistentului personal 
prin comunicarea telefonică directă cu asistentul personal al persoanei cu dizabilități. 

  
 
 4.1.7 Serviciile specializate 
 
            Centrul de zi „Lumină și Speranță” 

Centrul de zi „Lumină și Speranță” își desfășoară activitatea în baza HCL 189/2016 și oferă 
servicii pentru protecția copilului.  

Misiunea centrului este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe 
timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, cât și a unor activități 
de sprijin, consiliere și educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care 
au în îngrijire unul sau mai mulți copii. 

Obiectul asistării în regim public a centrului de zi sunt copiii proveniți din medii sociale 
marginalizate sau defavorizate, cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani. 

Activitatea centrului a fost menținută de un număr de cinci persoane cu pregătire în următoarele 
domenii: asistență socială, asistență medicală, psihologie, asigurând copiilor de vârstă școlară suport în 
vederea prevenirii separării acestora de familie și încurajării procesului educațional prin creșterea 
frecvenței cursurilor la învățământul obligatoriu, reducerea abandonului și absenteismului școlar, 
prevenirea vagabondajului și cerșetoriei. 

Serviciile sociale au fost oferite de personalul centrului, presupunând activități de: educație 
nonformală și informală, activități recreative și de socializare, servicii medicale primare, servicii de 
consiliere socială și psihologică, servicii de menținere a capacității de funcționare a organismului prin 
asigurarea unei mese calde, zilnic. 

În lunile ianuarie, februarie și prima parte a lunii martie a anului 2020, au beneficiat de serviciile 
centrului un număr total  de 19 copii, cu vârste între 6 și 16 ani, proveniți din familii defavorizatedin 
municipiul Hunedoara, aflate în situații de dificultate, capacitatea maximă a centrului fiind de 24 de copii. 

 
Activități de consiliere și sprijin 
În decursul lunii februarie, a avut loc în incinta centrului o întâlnire cu părinții copiilor, având 

primordialitate responsabilizarea lor cu privire la respectarea și garantarea drepturilor și obligațiilor pe 
care le au în vederea creșterii și  educării copiilor.  

În această perioadă s-au efectuat  un număr de 5 vizite la domiciliul familiilor în vederea întocmirii 
rapoartelor de întrevedere care se completează semestrial. S-au revizuit planurile personalizate de 
intervenție, contractele cu familia și s-au readaptat în funcție de evoluția și necesitățile copilului, s-au 
completat fișele medicale, educaționale, psihologice. 

 
Servicii medicale 
Toți copiii au beneficiat de asistență medicală primară, urmărindu-sestarea de sănătate și 

monitorizându-se dezvoltarea lor fizică potrivit vârstei, cât și monitorizare lunară a igienei corporale la 
fiecare beneficiar, iar în urma controlului, copiii au fost ajutați și sprijiniți în efectuarea dușului și 
igienizarea îmbrăcămintei personale. De asemenea, s-a efectuat control în vederea combaterii pediculozei 
căt și a celorlalte afecțiuni ale pielii.  

Datorită instituirii stării de urgență, respectiv a stării de alertă, în contextul pandemiei, activitatea 
centrului a fost suspendată, personalul fiind detașat în Direcția de Asistență Socială, în funcție de nevoie.  
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Adăpostul de Urgență pe Timp de Noapte 
În cursul anului 2020, dăpostul de Urgență pe Timp de Noapte din cadrul Direcției de Asistență 

Socială cu sediul în municipiul Hunedoara, str. Rotarilor, nr. 70, aflat în incinta fostei unități militare, 
pavilionul nr. 28, a oferit servicii sociale unui numar de 19 de persoane conform listelor lunare întocmite, 
din care 2 persoane de sexfeminin și 17 de persoane de sex masculin. 

 
 Serviciile sociale oferite beneficiarilor, conform standardelor minime de calitate, sunt: 

- Cazare în Adăpost pe timpul nopții între orele 19:00 –7:00 (în perioada ianuarie – martie 2020); 
- Cazare șimâncare pentru persoanele beneficiare de serviciile adăpostului (pentru perioada 16 

martie – 31 decembrie 2020); 
- Condiții și materiale igienico-sanitare pentru igienă personală; 
- Deparazitare; 
- Îmbrăcăminte de schimb; 
- Asigurarea unui pat individual cu obiecte de cazarmament igienizate; 
- Asigurarea unui spațiu individual pentru păstrarea obiectelor personale; 
- Asigurarea curățeniei, dezinfectarea și dezinsecția tuturor spațiilor de locuit, grupurilor 

sanitare,săli de socializare și săli de mese; 
- Îndrumare și suport în vederea inițierii demersurilor la diferite instituții publice precum: D.A.S. 

învederea obținerii venitului minim garantat și a serviciilor oferite prin Cantina de Ajutor 
Social,Primăria municipiului Hunedoara pentru accesarea informațiilor necesare obținerii unei 
locuințe sociale sau convenabile, ALOFM în vederea informării despre locurile de muncă vacante, 
SPCLEP Hunedoara pentru întocmirea actelor de identitate. 

 
 În contextul pandemiei de COVID-19, Adăpostul de Urgență pe Timp de Noapte a funcționat în 
regim de centru rezidențial, din data de 16 martie 2020, când a fost instaurată starea de urgență prin 
Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020. În această perioadă serviciile adăpostuluiau 
fost completateprin modificarea programului de funcționare la 24 ore, asigurarea hrănirii zilnice, 
suplimentarea personalului pentru a asigura condiții de supraveghere permanentă, prepararea alimentelor 
și efectuarea curățeniei zilnice. De asemenea, au fost luate măsurile legale pentru a reduce răspândirea 
COVID-19, prin asigurarea de materiale dezinfectante, măști și mănuși pentru beneficiari și personalul 
angajat, precum și testarea periodică pentru ambele categorii. 
 În această perioadă, persoanele asistate în cadrul Adăpostului de Urgență pe Timp de Noapte au 
beneficiat de transport către centrul de testare COVID-19, Serviciul Public Comunitar Local de Evidența 
Persoanelor în vederea obținerii actelor de identitate expirate, consultații medicale periodice din partea 
asistenților medicali angajați în cadrul D.A.S. Hunedoara și cumpărături în funcție de nevoile personale. 
 Au fost luate măsuri de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant pe tot parcursul anului 2020, 
asigurându-se astfel buna funcționare a Adăpostului și oferirea de servicii de calitate beneficiarilor. 
 
 

Serviciul de Îngrijire și Asistență la Domiciliu 
 
În perioada ianuarie – decembrie 2020, în cadrul Serviciului de Îngrijire și Asistență la Domiciliu 

au beneficiat de serviciile noastre în medie un număr de 30 de persoane cu vârste cuprinse între 65 și 95 
de ani. 
           Suma încasată pe anul 2020 de la benficiari a fost de 5.278,04 lei. 
           În anul 2020 au solicitat servicii de îngrijire la domiciliu un număr de 15 beneficiari, dintre care  
doi au renunțat la solicitare. S-au întocmit un număr de 15 contracte noi și tot atâtea anchete sociale, 
referate privind aprobarea acordării serviciilor sociale, dispoziții privind acordarea serviciilor sociale și 
dosare.  
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          În decursul anului au decedat 3 beneficiari și au renunțat la servicii un număr de 4 beneficiari, 
motivul fiind instituționalizarea.Pentru cei 4 au fost întocmite referate privind încetarea acordării 
serviciilor sociale și tot atâtea dispoziții.  
          În vederea prelungirii contractelor de furnizare de servicii de îngrijire la domiciliu, în luna 
decembrie 2020, serviciul acorda ingrijire la domiciliu unui număr de 30 beneficiari pentru care s-au 
întocmit 30 de anchete sociale și 30 de acte adiționale. 
Pe perioada stării de urgență, personalul centrului a efectuat cumpărături pentru un număr de 12 persoane 
aflate în izolare la domiciliu, deplasare la medicii de familie pentru ridicarea rețetelor beneficiarilor 
centrului și eliberarea medicamentelor de la farmacie. 
Deplasarea în teren zilnic pentru supravegherea și măsurarea temperaturii corporale a beneficiarilor și 
personalul serviciului. 
 
Servicii oferite:servicii sociale acordate persoanelor vârstnice în scopul menținerii autonomiei pe o 
perioadă cât mai lungă și prevenirea agravării situației de dependență, creșterea calitățiivieții persoanelor 
vârstnice dependente, prevenirea spitalizărilor repetate și a instituționalizării persoanelor vârstnice care 
suferă de afecțiuni cronice generatoare de dependență. 
            Serviciile sociale la domiciliu constau în ajutor pentru activitățile de bază ale vieții de zi cu zi: 
igienă corporală, îmbrăcat/dezbrăcat, alimentație, mobilizare, deplasare interior/exterior, ajutor pentru 
activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei, activități de menaj, efectuarea cumpărăturilor, 
însoțirea și facilitarea deplasării în exterior, activități de petrecere a timpului liber și plata unor obligații și 
taxe. 
            Existența serviciului urmărește menținerea persoanelor vârstnice dependente la domiciliu, în 
mediul familiar de viață, o perioadă cât mai lungă posibil, dezvoltarea rețelei de servicii integrate de 
asistență, îngrijire și ajutor la domiciliul persoanelor vârstnice. 
 S-a distribuit lapte praf pentru copiii sugari cu vârste cuprinse între 0-12 luni, în medie între 44 – 
89 de cutiilunar, beneficiind un număr de 12 – 19 copii lunar. 

În anul 2020 s-au efectuat un număr de 38 de anchete sociale în vederea internării în cadrul Unității 
de Asistență Medico-Socială „Părintele Arsenie Boca” Hunedoara. 
 

Centrul de Recreere Pensionari 
 
Centrul de Recreere pentru Pensionari este un serviciul social destinat persoanelor vârstnice din 

municipiul Hunedoara.Centrul deține licența de funcționare din anul 2018 oferind servicii sociale pentru 
un număr de 144 de persoane vârstnice.   
 Scopul serviciului social „Centrul de recreere pensionari” este diminuarea riscului de 
marginalizaresocială și însingurare specifică vârstei a treia prin angrenarea pensionarilor în activități cu 
caracter recreativ și socio-cultural, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii 
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.      

„Centrul de recreere pensionari” pune în mod gratuit la dispozitia persoanelor vârstnice 
(pensionarilor) locații special amenajate pentru socializare și relaționare, precum și pentru a desfășura 
activități accesibile acestei categorii de beneficiari, cum ar fi: petrecerea timpului liber – jocuri de șah, 
table, rummy, vizionarea programelor TV. 

În cadrul centrului s-a realizat informare pentru un număr de 10 persoane în vederea obținerii 
gradului de handicap, obținerii de informații pentru accesarea serviciilor sociale destinate vârstnicilor din 
municipiul Hunedoara. 

Numărul de persoane vârstnice aflate în evidența centrului este de 144, numărul mediu zilnicde 
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participanțila activitățilecentrului în perioada 5 ianuarie – 15 martie 2020 a fost de 60.  
În cadrul centrului s-au organizat acțiuni de monitorizare a tensiunii arteriale și a glicemiei de către 

personalul din cadrul Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară. 
Ca urmare a instituirii stării de urgență, respectiv a stării de alertă, în contextul pandemiei, 

activitatea centrului a fost suspendată, personalul fiind redistribuit în cadrul Direcției de Asisență Socială. 
 
 
  Centrul Interactiv pentru Educație Nonformală și Voluntariat 
 Centrul de zi „Centrul Interactiv pentru Educație Nonformală și Voluntariat” își desfășoară 
activitatea în baza H.C.L. nr. 422 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului social „Centrul Interactiv pentru Educație Nonformală și Voluntariat Hunedoara” și 
funcționează în subordinea Direcției de Asistență Socială Hunedoara. 
 Centrul Interactiv pentru Educație Nonformală și Voluntariat a primit licența de funcționare seria 
LF nr. 000807, valabilă până la data de 16.12.2023. 
 Misiunea centrului de zi este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea 
pe timpul zilei, a unor activități de educație nonformală, recreere și socializare, a suplimentării aportului 
zilnic de vitamine și minerale prin oferirea unor fructe și legume (servite ca atare sau sub formă de 
salate/sucuri), pentru copiii beneficiari, cât și a unor activități de sprijin, consiliere și educare pentru 
părinții sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.  
 În perioada ianuarie – martie 2020, Centrul Interactiv a oferit în continuare sprijinul și ajutorul 
arătat și în anii precedenți copiilor proveniți din familii defavorizate, monoparentale și dezbinate, de etnie  
română, maghiară și rromă din municipiul Hunedoara, creând condiții favorabile pregătirii temelor școlare 
și realizândactivități diversificate, adaptate vârstei și răspunzând nivelului și potențialului copilului. 
 Pe parcursul anului 2020 au avut loc, în incinta centrului, întâlniri cu părinții sau reprezentanții 
legali, având ca primordialitate responsabilizarea lor cu privire la respectarea și garantareadrepturilor și 
obligațiilor pe care le au în vederea creșterii șieducării copiilor. 
 Datorită instituirii stării de urgență, respectiv a stării de alertă, în contextul pandemiei activitatea 
centrului a fost suspendată, personalul fiind resdistribuit în cadrul Direcției de Asistență Socială. 
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4.1.8Compartiment buget, finanțe, contabilitate 
Principalele activități ale anului 2020, grupate în funcție de atribuții au fost următoarele: 

 Analizând execuția bugetară întocmită la data de 31.12.2020, situația cheltuielilor pe titluri și 
articole se prezintă astfel: 

Indicator 
funcțional 

Denumire 
indicator 
funcțional 

Cod 
indicator 

Denumire 
indicator 
economic 

Buget 
inițial 

Buget final 
Execuție la 
31.12.2020 

Cheltuieli (LEI)     (LEI) 

655000 
Alte cheltuieli 
în domeniul 

învățământului 
57 

Ajutoare 
sociale 

57.500 57.500 57.450 

665050 
Alte instituții și 
acțiuni sanitare 

10 
Cheltuieli de 

personal 
4.044.900 4.052.400 3.105.008 

  20 
Bunuri și 
servicii 

71.700 75.640 60.547 

680502 
Asistența 

socială în caz de 
invaliditate 

10 
Cheltuieli de 

personal 
11.425.440 10.635.440 10.578.004 

  20 
Bunuri și 
servicii 

435.000 336.000 312.640 

  57 
Ajutoare 
sociale 

6.287.560 9.076.560 7.433.201 

681501 Ajutor social 20 
Bunuri și 
servicii 

 17.860 17.833 

  57 
Ajutoare 
sociale 

12.000 12.000 11.382 

681502 
Cantine de 

ajutor social 
57 

Ajutoare 
sociale 

200.000 640.000 543.798 

685050 

Alte cheltuieli 
în domeniul 

asigurărilor și 
asistenței 
sociale 

10 
Cheltuieli de 

personal 
 

4.172.650 
 

3.672.650 
 

3.520.663 

  20 
Bunuri și 
servicii 

568.300 602.970 494.154 

  57 
Ajutoare 
sociale în 

natură 
170.000 30.000 16.756 

  59 
Alte 

cheltuieli 
310.000 310.000 302.112 

  85 

Plățiefectuate 
în anii 

precedenți și 
recuperate în 
anul curent 

 -4.670 -4.670 

  71 
Active 

nefinanciare 
8.000 8.000 6.887 
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Echipă a Direcției de Asistență Socială Hunedoara în sprijinul persoanelor vârstnice,  

în timpul stării de urgență – 2020 
 

4.1 9 Serviciul de asistență medicală comunitară și școlară 
 
 Compartimentul de asistență medicală comunitară 
 
 Conform OUG 18 / 2017 asistența medicală comunitară se realizează pe baza nevoilor medico-
sociale, identificate prin catagrafia populației aparținând grupurilor vulnerabile din comunități, fiind în 
concordanță cu politicile și strategiile guvernamentale, precum și cu cele ale autorităților publice locale. 
 Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate și acțiuni de 
sănătate publică furnizate la nivelul comunităților cu scopul creșterii accesului populației, șiîn special a 
grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la servicii de sănătate, în special la cele centrate pe 
prevenție. 
 Scopul asistenței medicale comunitare constă în îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin 
asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din fiecare comunitate, 
indiferent de statutul socio-economic, nivelul de educație, amplasarea acesteia în mediul rural sau urban 
sau de distanța față de furnizorul de servicii medicale. 
 Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară sunt identificați în mod activ și continuu 
prin catagrafierea populației colectivității locale și prin actualizarea lunară a acesteia în aplicația online 
amcmsr.gov.ro. 
 Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de 2asistenți medicali 
comunitari și 1 mediator sanitar. 
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 Pentru anul 2020asistența medicală comunitară a realizat următoarele: 
 -  44 anchete medicale și 6 anchete sociale pentru familiile care s-au întors în țară și au fost izolate 
sau carantinate la domiciliu; 
-  efectuarea și distribuirea cumpărăturilor la domiciliul persoanelor izolate – 15; 
- catagrafia populației din municipiul Hunedoara din punctul de vedere al determinanților stării de sănătate 
și identificarea gospodăriilor cu persoane vulnerabile și/sau cu risc medico-social din cadrul comunității, 
394 din care: copii 0-18 ani: 94, gravide: 6, femei de vârstă fertilă:40, adulți și persoane vârstnice:254; 
 - identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și sprijinirea înscrierii acestora 
pe listele medicilor de familie: 4 
 - informarea, educarea și conștientizarea membrilor colectivității locale cu privire la menținerea 
unui stil de viață sănătos și implementarea sesiunilor de educație pentru sănătate de grup, pentru 
promovarea unui stil de viață sănătos împreună cu personalul din cadrul serviciului de promovare a 
sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene: 197 

- informare și conștientizare cu privire la importanța vaccinărilor periodice conform calendarului, în 
rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani: 19; copii vaccinați conform calendarului:49;  

- cazuri rezolvate împreună cu compartimentul de Protecție a Copilului: 6;  
- consilierea femeilor de vârstă fertilă cu privire la metodele de contracepție: 20; 
- consilierea mămicilor cu privire la importanța alăptării exclusive la sân și explicarea practicilor 

corecte de nutritive: 10; 
- consilierea vârstnicilor fără familie:9; 
- consilierea vârstnicilor cu boli cronice și explicarea modului de administrare a tratamentului 
medicamentos: 36 
- sprijinirea pacienților în vederea încadrării într-un grad de handicap și obținerea de către aceștia a 

unui grad de handicap în funcție de diagnostic: 4; 
- acțiune de măsurare a tensiunii arteriale la Centrul de Recreere pentru Persoane Vârstnice: 40; 
- în perioada 1 – 7 iulie 2020, efectuare triaj epidemiologic în rândul beneficiarilor de prestații sociale 

cu produse de igienă  POAD: 350; 
- efectuare triaj epidemiologic în rândul beneficiarilor de prestații sociale cu măști (martie – decembrie 

2020) 
- efectuare triaj epidemiologic de 2 ori/ zi întregului personal al Direcției de Asistență Socială prin 

măsurarea temperaturii și a tensiunii arteriale, în funcție de necesitățile și starea de sănătate a 
personalului 

- preluarea prescripțiilor medicale de la medicii de familie, procurarea medicamentelor de la 
farmacieși distribuirea lor la domiciliul persoanelor vârstnice: 38 (persoane vârstnice) pe perioada 
pandemiei; 

- distribuirea afișelor cu informații referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19 (infecția cu SARS-
CoV-2) către cabinetele tuturor medicilor de familie: 35. 

 
Compartiment mediere sanitară 
 
 Medierea sanitară presupune un ansamblu integrat de programe și servicii de sănătate centrate pe 
nevoile individuale ale omului sănătos și nesănătos, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale. 
 Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de următoarele categorii 
profesionale: asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar. 
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 Pentru îndeplinirea activitățilorși furnizarea de servicii de asistență medicală comunitară, 
mediatorul sanitar a realizat pentru anul 2020 următoarele activități: 
 
 

 Activitate Tip persoană Total 
Sprijin emitere acte identitate Adult 14
Sprijin emitere acte identitate Copil 1
Înscriere la medicul de familie Adult 3
Obținere certificat de handicap Adult 6
Obținere certificat de handicap Copil 2
Caz nou luat în evidență Bolnav cronic 4
Caz nou luat în evidență Copil 0-1 ani 9
Caz nou luat în evidență Copil > 1 an 121
Caz nou luat în evidență Gravidă 22
Caz nou luat în evidență Lăuză 3
Caz nou luat în evidență Varstnic 4
Vizităși consiliere la domiciliu Bolnav cronic 3
Vizită și consiliere la domiciliu Copil 0-1 ani 2
Vizită și consiliere la domiciliu Copil > 1 an 3
Vizită și consiliere la domiciliu Gravidă 3
Vizită și consiliere la domiciliu Lăuză 1
Vizită și consiliere la domiciliu Vârstnic 2
Consemnare probleme sociale Abandon școlar 5
Consemnare deces copil 0-1 an - 1
Depistare boală (boli frecvente) - 5
Consemnare probleme în comunități de romi - 68
Persoană depistată cu HTA Adult 16
Persoană depistată cu diabet Adult 7
Persoană sprijinităîn obținerea unor beneficii sociale Ajutor social 8
Persoană sprijinităîn obținerea unor beneficii sociale Alocațiede susținere 7
Persoană sprijinităîn obtinerea unor beneficii sociale Altele 141
Persoană sprijinităîn obținerea unor beneficii sociale Bursă școlară 14
Campanie/acțiune de sănătate publică în familie/familii 368

 
 
Cabinete școlare stomatologice 
 Obiectul principal al cabinetelor stomatologice este asigurarea sănătății oro-dentare a preșcolarilor, 
elevilor și a celor din învățământul superior. 
 Cabinetul școlar stomatologic nr. 1 este situat în incinta Internatului Liceului Tehnologic „Matei 
Corvin” și are arondați 1.983 elevi. 
 Cabinetul școlar stomatologic nr. 2 este situat în incinta Școlii de Muzică și are arondați 1.982 
elevi. 
 Cabinetul școlar stomatologic nr. 3 este situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 7 corp B (ianuarie 
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– iulie 2020) și Școala de muzică (iulie – decembrie 2020) și are arondați 1.972 elevi. 
 Cabinetul școlar stomatologic nr. 4 este situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 2 corp B și are 
arondați 1.919 elevi. 
 În cadrul cabinetelor școlare stomatologice au fost efectuate consultații, urgențe și tratamente de 
specialitate (extracții dinți de lapte, tratamente carii simple și complicate, sigilări dinți permanenți, 
tratamente endodontice, periaj profesional). 
 S-au efectuat ore de educație sanitară, atât în cabinete, cât și în sălile de clasă, pentru educarea 
preșcolarilor și elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare. 
  S-a acordat primul ajutor în caz de urgență (altele decât cele stomatologice – epistaxis, răni 
deschise, dureri de cap, dureri de stomac).  
 S-a colaborat cu medicii școlari de medicină generală și cu medicii de familie sau de alte 
specialități (medic ortodont, parodontolog și chirurg maxilo-facial). 
Ca urmare a instituirii stării de urgență, respectiv a stării de alertă, în contextul pandemiei, activitatea 
cadrelor medicale în incinta cabinetelor medicale stomatologice a fost suspendată, personalul medical 
fiind redistribuit de către Direcția de Sănătate Publică, pentru realizarea activităților de spijinire, informare 
și prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. 
  
 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE DE MEDICINĂ GENERALĂ 
Cabinete medicale școlare de medicină generală 
  Scopul cabinetului este de a asigura un mediu sănătos pentru elevi și preșcolari, servicii de 
sănătate individuale și colective, servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor și preșcolarilor, 
acordarea primului ajutor pentru afecțiunile acute, activitățile de educație pentru sănătate și de promovare 
a unui stil de viață sănătos. 
 Cabinetele medicale respectă ordinele M.S. 653/2001,261/2007, iar personalul medical angajat 
este format din 4 medici școlari și 24 de asistente.  

Pe lângă atribuțiile sale prevăzute delegislația din domeniu, personalul medical din cadrul 
cabinetelor școlare a realizat, în luna martie a anului 2020, activități pe teren în vederea identificării 
persoanelor vârstnice vulnerabile. 

 
Activități pe timp de pandemie realizate de personalul din cadrul D.A.S.: 

- Distribuireade afișe și pliante pe întreaga rază administrativ-teritorială a municipiului Hunedoara; 
- Asigurarea de informații și consiliere (telefonică) privind prevenirea și limitarea răspândirii 

virusului SARS-CoV-2; 
-Contactarea telefonică a peste 13.000 de persoane vârstnice în vederea identificării nevoilor cu 

care se confruntă în perioada stării de urgență; 
- Distribuirea de pachete cu produse alimentare și de igienă persoanelor vulnerabile din municipiul 

Hunedoara; 
- Realizarea cumpărăturilor pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele carantinate și izolate; 
- Plata facturilor, ridicarea rețetelor și a medicamentelor pentru persoanele vârstnice; 
-Distribuirea măștilor de protecție; 
- Colaborarea cu bisericile locale în vederea implicării acestora în ajutorarea persoanelor 

vulnerabile; 
-Sprijinirea persoanelor cu handicap în vederea obținerii anumitor drepturi și facilități prin 

trimitereaprin e-mail a actelor necesare instituțiilorabilitate; 
- Distribuireaformularelor de declarație pe propria răspundere în comunitate; 
-Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru masă caldă pentru persoanele fără 

adăpost.  
 
4.2 Unitatea de Asistență Medico-Socială „Părintele Arsenie Boca” Hunedoara 
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Unitatea de Asistență Medico-Socială „Părintele Arsenie Boca” Hunedoara, instituție publică de interes 
local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Hunedoara, asigură, la nivel local, aplicarea 
politicilor și strategiilor de asistență medico-socială prin acordarea de servicii medicale, sociale și de îngrijire 
persoanelor cu nevoi medico-sociale din municipiul Hunedoara. 

În anul 2020, pandemia COVID-19, pentru U.A.M.S. Hunedoara, a însemnat o mare provocare și o 
necesitate de adaptare rapidă la situație, astfel încât obiectivul principal al unității în răspunsul la această 
pandemie a fost mitigarea procesului epidemic, prin implementarea planurilor de măsuri urgente pentru 
prevenirea și răspândirea infecției cu SARS-CoV-2. 

Avându-se în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, declararea pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății, starea de 
urgență, declarată prin decretul prezidențial nr. 195 din 16 martie 2020, au adus cu sine acțiuni în planul 
sănătății publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităților socio-economice neesențiale, dar mai 
ales îngrădirea exercitării unor drepturi și libertăți fundamentale, fără de care celelalte acțiuni desfășurate nu ar 
fi putut avea efectul scontat.  

Pe parcursul anului 2020, în cadrul UAMS „Părintele Arsenie Boca” au fost instituționalizate 81 de 
persoane, iar numărul mediu al dosarelor aflate în așteptare a fost de aproximativ 120. 

În contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene și la nivel național, prin instituirea unor stări 
excepționale în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2, măsurile 
complexe de limitare a transmiterii cu SARS-CoV-2,  în cadrul unității, au vizat mai multe direcții, conforme cu 
recomandările privind prevenirea și managementul situației generate de Pandemia de COVID-19 în serviciile 
sociale, emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.  

Impactul pandemiei COVID-19 asupra accesului la serviciile medicale, sociale și de îngrijire ale unității a 
fost considerabil, de aceste servicii beneficiind un număr de 81 persoane, în special persoane vârstnice, cu 
afecțiuni cronice dintre cele mai diverse, care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 
avut posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrare 
socială. 

Serviciile unității au fost asigurate de o echipă complexă, alcătuită din profesioniști (director, contabil, 
consilier juridic, medici, asistenți sociali, psihologi, asistenți medicali, maseur, infirmiere, brancardier, 
îngrijitoare, muncitor calificat) care, pe fondul instalării stării de urgență, al stării de alertă și al tuturor 
restricțiilor impuse în contextul pandemic, cu profesionalism și dăruire, s-au îngrijit de existența și sănătatea 
celor aflați în suferință. 

Autoritățile administrației publice locale au acționat rapid și solidar cu unitatea, prin diverse acțiuni de 
întrajutorare și colaborare, având un rol esențial de-a lungul crizei provocate de coronavirus. 

În tot acest context pandemic, reușind să privim cu speranță spre viitor, am atins unul dintre cele mai 
importante obiective propuse pentru anul 2020, respectiv relicențierea serviciilor unității pentru perioada 2021 
– 2026.  

Tot la realizări importante în această perioadă menționăm: 
• Desfășurarea activității unității fără sincope; 
• Reintegrarea unui beneficiar în familie; 
• Aniversarea zilelor de naștere ale beneficiarilor, în cadru restrâns, în colaborare cu aparținătorii, 

bucurându-se împreună prin mijloacele de comunicare (WhatsApp, apeluri video); 
• Participarea personalului la diferite cursuri, instruiri, simpozioane cu teme specifice obiectului 

nostru de activitate, organizate online; 
• Ocuparea unor posturi rămase vacante după starea de urgență; 
• Menținerea relațiilor de colaborare cu instituțiile publice și asociațiile cu care am colaborat până  

în prezent, precum și dezvoltarea de noi relații de colaborare, având în vedere creșterea calității  
vieții beneficiarilor. De o solidaritate extraordinară au dat dovadă Direcția de Sănătate Publică 
Hunedoara și Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, unindu-și forțele cu noi 
pentru a face față pandemiei; 

• Continuarea lucrărilor de construire a Paraclisului cu hramul „Sfântul Luca – Doctorul fără de  
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Arginți” din incinta unității; 
• Asigurarea și menținerea cu acuratețe a bazei de date medico-sociale a unității. 

 
Fondurile necesare desfășurării activității în anul 2020 au fost asigurate după cum urmează: 

 
TOTALÎNCASĂRI = 4.439.361,98 lei  
 
B.L.= 2.102.818,39 lei 
D.S.P. = 1.476.000,00  lei 
U.A.M.S. =860.543,00 lei 
 
TOTAL PLĂȚI  = 4.439.361,98 lei  
CHELTUIELI PERSONAL= 3.474.992 lei(din care de la DSP = 1.420.190 lei,  BL = 2.054.802 lei) 
CHELTUIELI BUNURI ȘI SERVICII =964.369,39 lei    
 

Cheltuielile efectuate s-au încadrat în limitele bugetului aprobat, fiind respectate prevederile legale în 
privința achiziționării de bunuri și servicii.  

 
4.3 Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice 
 Centrul Social Multiuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara, str. Rotarilor, 
nr.70, este instituția de asistență socială cu personalitate juridică, înființată, organizată și finanțată potrivit 
dispozițiilor legale în vigoare, care asigură condiții corespunzătoare de găzduire și de hrană, îngrijiri 
medicale, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber, asistență 
socială și psihologică, în raport cu misiunea unității și nevoile beneficiarului. 
 Având în vedere răspândireacoronavirusuluiSARS-COV-2,în contextul generat dedinamica 
evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, în  cadrul  C.S.M.  pentru  persoane  
vârstnice,  în  acest  sens,  s-au  adoptat  noi măsuri care să permită acordarea  de  servicii  sociale către  
beneficiarii  Centrului,  astfel  încât  să se  intervină eficient și cu mijloace adecvate pentru gestionarea 
crizei, în conformitate cu reglementările în domeniu. 
 La data decretării stării de urgență (16 martie 2020), în cadrul Centrului Social Multifuncțional 
pentru persoane vârstnice, se aflau instituționalizati 47 de beneficiari (25 femei și 22 bărbați).  
 În ceea ce privește externarea beneficiarilor din centru, în perioada raportată a avut loc o singură 
externare din instituție, aceasta făcându-se la cererea beneficiarului și a aparținătorilor legali ai acestuia, în 
scopul îngrijirii vârstnicului la domiciliu. 
 În lunile martie-noiembrie 2020, în această perioadă nu a fost nici o suspiciune de COVID-19 în 
rândul beneficiarilor sau al angajaților C.S.M. 
 Începând din luna martie și până în 31.12.2020, centrul s-a aflat permanent în carantină, nefiind 
premisenoi internări. La finele anului 2020, centrul adăpostea 38 de beneficiari. Media de vârstă a acestora 
este de 79 de ani. 
 Menționăm faptul că Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara a sprijinit centrul 
pe toată perioada anului 2020, pentru testare conform legii,folosind aparatul de diagnosticare moleculară 
Real Time PCR. Personalul Centrului Social Multifuncțional a fost testat pentru COVID-19, toate testele 
fiind negative, până în luna noiembrie 2020, când virusul a „pătruns”și în centru, infectând 20 de 
beneficiari și 22 de angajați. 

La data întocmirii acestui raport nu mai erau înregistrate cazuri de COVID-19. Personalul și 
beneficiarii au efectuat vaccinul împotriva COVID-19. 

 
Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice dispune de 27 de camere cu 55 locuri de 

cazare la parter și etajul 1, amenajate în 2 pavilioane ale fostei cazărmi militare din municipiul Hunedoara. 
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În Pavilionul 28 (Blocul I)poate fi găzduit un număr maxim de 28 de persoane distribuite în 12 
camere de 2 locuri, 1 cameră de 1 loc și 1 cameră de 3 locuri. Pavilionul 28 – parter și etaj – are o 
suprafață construită de 411m2, suprafața desfășurată fiind de 822m2. 
 În Pavilionul 27 (Blocul II)poate fi găzduit un număr maxim de 27 de persoane asistate în 12 
camere de 2 locuri și 1 cameră de 3 locuri. Pavilionul 27 – parter și etaj – are o suprafață construită de 
411m2, suprafața desfășurată fiind de 822m2. 
 Deasemenea, specificăm că în cadrul C.S.M. există 3 dormitoare libere în care se poate efectua 
izolarea beneficiarilor în cazul în care aceștia ar prezenta simptome specifice îmbolnăvirii cu COVID-19. 
    În perioada raportată, respectivanul 2020, Centrul Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice a 
asigurat continuitatea serviciilor psiho-sociale oferite beneficiarilor de către personalul de specialitate al 
centrului(asistent social și psiholog), careau acordat asistență în raport cu capacitatea psiho-afectivă a 
fiecărui beneficiar, oferind cosiliere socială și psihologică, sprijin pentru menținerea permanentă a 
legăturii cu aparținătorii, prin comunicare telefonică, video, mijloace electronice, rețele de socializare 
asigurate prin rețeaua de Internet a unității, facilitarea accesului la telefonul instituției, pentru beneficiarii 
care nu dețin telefon personal. 
  
 De la data decretării stării de urgență (16 martie 2020) și până în prezent nu au fost formulate 
petiții/ sesizăricu privire la încălcarea unor drepturi ale beneficiarilor/aparținătorilor legali ai acestora, 
existând o colaborare și comunicare eficientă cu aceștia. 
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CAPITOLUL V 
 

Servicii publice de interes general 
 

 Sănătatea și siguranța cetățeanului au reprezentat și în 2020 priorități elementare pentru Primăria și 
Consiliul Local al municipiului Hunedoara. Un alt serviciu important susținut de municipalitate este cel de 
transport în comun.Din aceste motive considerăm căși bilanțurile prezentate în rezumat de Spitalul 
Municipal „Dr. Alexandru Simionescu”, Direcția Poliția Locală Hunedoara și societatea comercială „Prim 
Transprest” sunt relevante pentru a completa o imagine de ansamblu privind situația economică, socială și 
de mediu a municipiului. 
 
5.1 Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara 

În 2020, Spitalul Municipal„Dr. Alexandru Simionescu” a reprezentat una dintre cele mai 
importante „unități de luptă” împotriva noului coronavirus. Până în data de 20 noiembrie 2020, Spitalul a 
reușit să facă față cu bine situației pandemice și, în același timp, să trateze și cazuistica medicală 
obișnuită, rezistând presiunii situației inclusiv în perioadele în care o altă mare unitate medicală de acest 
fel, Spitalul Județean de Urgență Deva, a fost închisă sau a tratat exclusiv cazurile de infectare cu SARS- 
CoV-2, preluând o bună parte dintre pacienții care, în mod obișnuit, beneficiau de consultații și tratamente 
în reședința de județ.  

Unitatea spitalicească din municipiul Hunedoara deține 13 linii de gardă și este structurată pe 14 
secții și 20 de compartimente. 

Pandemia COVID-19 a determinat o diminuare anumărului de pacienți tratați de spitalul din 
Hunedoara, mai ales în ultima parte a anului 2020, când unitatea a fost desemnată drept „spital COVID”. 

 
Situația comparativă a numărului de pacienți (2019 – 2020) 

 
2019 2020 

Spitalizare continuă 16.245 11.091 
Spitalizare de zi 17.513 9.688 

UPU – zi 26.291 17.437 
Consultații ambulatoriu 77.615 54.971 

 
 Peparcursul anului 2020, Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” a beneficiatde susținerea 
financiară și logistică a Primăriei și Consiliului Local Hunedoara, sprijin fără de care unității  
i-ar fi fost mult mai dificil să facă față provocărilor, mai ales să depășească obstacolele provocate de criza 
generală fără precedent provocată, la nivel mondial, de pandemia de COVID-19. 
 Încă de la debutul crizei, Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 550.000 de lei pentru 
achiziționarea de materiale sanitare de extremă urgență, fapt care a permis spitalului să achiziționeze, din 
surse proprii, un aparat RealTime PCR, dispozitiv deosebit de important în gestionarea situației pandemice 
zonale, în valoare de 500.000 de lei. Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” a fost prima unitate 
de acest fel din județul Hunedoara care a deținut un aparat RealTime PCR pus în funcțiune, iar acest lucru 
nu ar fi fost posibil fără implicarea executivului Primăriei și Consiliului Local. De la data punerii sale în 
funcțiune și până la finele anului 2020, cu acest dispozitiv s-au efectuat, în total, 32.149 de teste.  
 Sprijinul financiar al municipalității s-a mai concretizat anul trecut în alocarea a 200.000 de lei 
pentru achiziția a 4 ventilatoare atât de necesare în tratarea cazurilor grave de COVID-19 (achiziție la care 
și spitalul a contribuit cu 343.000 lei). 
 Mulțumită Primăriei municipiului Hunedoara, în 2020 au început lucrările din cadrul proiectului 
intitulat „Reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente performante a Ambulatoriului Spitalului 
Municipal «Dr. Alexandru Simionescu» – valoare 11.300.317,10 lei (2.335.934,57 euro)”, proiect care va 
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duce la îmbunătățirea nivelului de sănătate a populației Județului Hunedoara prin lărgirea gamei serviciilor 
medicale prin crearea de servicii medicale noi, ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin 
modernizarea si dotarea ambulatoriului, scăderea numărului de pacienți redirecționați prin dotarea cu 
aparatură medicală nouă inexistentă în prezent în sistemul medical bugetar din județ, scăderea timpului 
necesar pentru diagnosticare și tratament, asigurarea unor condiții la standarde ridicate pentru realizarea 
actelor medicale. 
 Tot datorită Primăriei municipiului Hunedoara, Spitalul urmează să beneficieze de un alt proiect cu 
finanțare europeană, aflat acum la faza derulării licitațiilor. Este vorba despre eficientizarea energetică a 
corpului principal de clădire, în valoare de 36.869.297,77 lei (7.621.402,71 euro).  
 
În anul 2020s-au perfectat următoarele contracte:  
 
Contracte de lucrări 

În cadrul spitalului s-au executat și continuă să se deruleze lucrări de reparații curente, renovări, 
igienizări, prin care s-a realizat reorganizarea funcțională și tehnică, pentru a putea respecta prevederile 
OMS nr. 914/2006 și a legislației în vigoare privind spitalele. 

Aceste lucrări constau operațiuni pentru realizarea de finisaje exterioare și interioare, instalații 
electrice, termice, sanitare, ventilație și fluide medicale și deasemenea reamenajarea anumitor spații și 
modernizarea circuitelor pacient – personal medical. 
 

1.Lucrări defundație, respectiv platformă betonată pentru susținerea stocatorului și vaporizatorului 
de oxigen lichid din incintaclădirii Secției de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului. Valoarea contractului 
este de 49.501,56 lei.  

2. Lucrări deproiectare și execuție instalație fluide medicale interioare și exterioare în clădirea 
Secției de Boli Infecțioaseîncadrul Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara. 
Valoarea contractului este de 113.235,64lei inclusiv TVA. 

Prin lucrările mai sus amintite s-a realizat asigurarea alimentarii clădirii secțiilor de boli 
infecțioase cu oxigen medicinal lichid imperios necesar în tratarea bolnavilor de COVID-19. 

3. În secția Radiologie și Imagistică Medicală s-au achiziționat 2 aparate radiologice de ultimă 
generație care au fost montate la Radiologie în Ambulatoriul specializat și în Unitatea de Primiri Urgențe. 
Pentru a puteapoziționa și amplasa instalațiile radiologice a fost necesară pregătirea spațiilor, constând din 
reparații și zugrăveli pereți, pavimente, înlocuirea instalației electrice compatibile cu noii consumatori, 
lucrări care au fost realizate prin forțe proprii. În vederea realizării protecției radiologice s-au 
achiziționaturmătoarele lucrări:  

- Lucrări de renovări și pregătire săli cu protecție radiologică, respectivcameră cu pereți plumbațiîn 
Laboratorul de radiologie cu valoareade 74.960 lei, la care se adaugă TVA în cuantum de 14.242,40 lei, 
suma totală fiind de89.202,40lei. 

- Lucrări de placare perete cu panou căptușit cu folie plumb de grosime 4,5 mm,module pereți 
OSB, module pereți PAL, laminat tabla Pb pe module, montat panouri, în UPUcu valoarea de 19.902,05 
fară TVA, respectiv23.683,44 lei inclusiv TVA. 

4. Pentru rezolvarea problemei privind lipsa drastică a locurilor de parcare, atât pentru persoanele 
care vin la consultații, cât și pentru angajații unității, pentru descongestionarea traficuluidin fața 
Ambulatoriului și spitalului, instituția noastră a achiziționat prin contractul de servicii de proiectarestudiul 
de fezabilitate pentru realizarea unei parcări și trotuare de acces pentru pietoni,cu obiectivul „Amenajare 
parcare și trotuare de acces în fata Spitalului Municipal «Dr.Alexandru Simionescu» Hunedoara”. Având 
la bază acest studiu, s-a achiziționat prin procedură simplificatăobiectul de investiții: lucrări deproiectare 
și execuție „Amenajare parcare și trotuare de acces în fațaSpitalului Municipal «Dr. Alexandru 
Simionescu»Hunedoara”, de o mare anvergură, contract multianual în valoare de 1.558.943,37 lei cu 
TVA, din care valoarea proiectării este de 98.770 lei cu TVA. 
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5. Având în vedere faptul că au demarat lucrările în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor 

medicale prin dotarea cu echipamente performante și reabilitarea spațiilor aferente ambulatoriului integrat 
la Spitalul «Dr. Alexandru Simionescu» Hunedoara”, lucrare achiziționată prin fonduri europene de către 
Primăria municipiulu Hunedoara, a fost necesară reorganizarea,mutarea, comasarea cabinetelor 
medicaleastfel încât activitatea medicală să nu fie perturbată, asigurarea circuitelor funcționale. Pentru 
realizarea circuitelor atrebuit inclusă pasarela care face legătura dintre spital corpul D1 și Clădirea 
Ambulatoriului. Acoperișul pasarelei era într-o stare avansată de degradare, ploaia infiltrându-se prin 
acesta, fiind necesară înlocuirea lui. Valoarea totală a lucrării este de 27.990,28lei.  

6. Deasemenea, datorită lucrărilor mai sus amintitea fostnecesară mutarea, relocarea rețelei de 
calculatoareîn noile locații alecabinetelor.Valoarea estimată pentrulucrările demutare rețea calculatoare 
din spațiile supuse lucrărilor de RK în spațiile temporar amenajate este 7.176lei inclusiv TVA. 

7. S-a continuat executarea de lucrări de montat tâmplărie (ferestre, uși) termopan la secțiile și 
compartimentelecare nu au fost supuse reparațiilor capitale, pentru îmbunătățirea condițiilor hoteliere la 
secțiile cu paturi și a condițiilor de muncă ale angajaților.  
 
Contracte de servicii  

8. S-au încheiatcontractele pentru continuarea operațiunilor de instalare, configurare și 
personalizare a serviciilor asigurate de către o societate specializată în domeniupentru „Sistemul 
informatic integrat pentru spital” cu un număr nelimitat de stații, începute în anii anteriori,alcătuite din 23 
aplicațiile eXtramed(soft uz medical). 

9. S-a continuat achiziționarea de servicii medicale și nemedicale strict necesare pentru buna 
desfășurare a activității spitalului – contracte tip abonament lunarde service, mentenanță, întreținere, 
revizii și reparații în vedereaasigurării continuității activității medicale din spital. 

10. S-a continuat achiziționarea deservicii pentru implementarea și menținerea(redevență) calității 
serviciilor medicale, necesare menținerii acreditării spitalului, respectiv pentru recertificare spital (TÜV, 
HACCP), laboratorul de analize medicale (RENAR)etc. 

11. Pe tot parcursul anului 2020 s-au efectuat lucrări de reparații, întreținere, revizii și igienizări cu 
personalul propriu în majoritatea secțiilor în funcție de solicitări, constând în înlocuiri obiecte sanitare, 
instalații electrice, termice, zugrăveli, reparații pereți și mobilier, lucrările desfasurandu-se astfel încât să 
nu perturbe activitatea medicală din cadrul secțiilor și ambulatoriului.  

12. S-a achiziționat un compresor cu șurub și uscătoraerîncorporatKaeserprofessional pentru 
asigurarea aerului comprimat în întregul spital în sumă de 40.454 lei inclusiv TVA. 
 
5.2 Poliția Locală Hunedoara 
 

În cadrul Direcției Poliția Locală Hunedoara funcționează: 
- Serviciul Ordine Publică, Evidență Persoane, Dispecerat, Baze de Date și Monitorizare; 
- Birou Circulație;  
- Birou Control Comercial, Disciplină în Construcții și Mediu  

 
Pe parcursul anului 2020, Direcția Poliția Locală a funcționat cu un număr de 57 de polițiști locali 

încadrați astfel: 5 posturi de funcționari publici de conducere, 50 posturi de funcționari publici de execuție 
(polițiști locali) și 2 posturi de personal contractual. 

Potrivit competențelor stabilite prin lege, pe parcursul anului 2020, la nivelul Poliției Locale au 
fost efectuate o serie de acțiuni care au vizat: 

- verificarea stării de curățenie din zonele adiacente drumurilorși cursurilor de apă de pe raza 
administrativ-teritorială a municipiului Hunedoara; 
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- verificarea producătorilor și a societăților comerciale din piața Obor; 
- verificarea societăților comerciale, privind expunerea spre vânzare a mărfurilor sau produselor 
fără specificarea termenului de valabilitate, ori cu termenul de valabilitate expirat; 
- activități de informare și consiliere a elevilor pe linie de siguranță, în unitățile de învățământ de 
pe raza municipiului Hunedoara; 
- combaterea fumatului în incinta instituțiilor de învățământ; 
- verificarea stării de curățenie din spațiile administrate de unitățile de învățământ din municipiul 
Hunedoara în vederea asigurării unor condiții optime pentru desfășurarea activităților specifice 
acestora; 
- acțiuni de prevenire a incendiilor provocate de arderea vegetațieiuscate, prin informarea 
locuitorilorasupra prevederilor legale în acest sens (O.U.G 195/2005 privind protecția mediului); 
- razii împreună cu jandarmi din cadrul I.J.J.Hunedoara și agenți de poliție din cadrul Poliției 
municipiului Hunedoara pentru identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale în 
locuințele sociale care aparțin Primăriei municipiului Hunedoara; 
- acțiuni cu efective sporite pe raza municipiului Hunedoara, pentru identificarea persoanelor care 
tulbură liniștea publică și nu respectă regulile de conviețuire socială; 
- executarea în condițiile legii a mandatelor de aducere emise de organele de urmărire penală și 
instanțele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială; 
- campanii de informare a cetățenilor (prin intermediul Asociațiilor de Proprietari) asupra 
obligațiilor legate de modul de colectare a deșeurilor ce provin din gospodării conform 
prevederilor legale din domeniu; 
- identificarea autoturismelor oprite sau staționate neregulamentar pe drumurile publice ale 
municipiului Hunedoara, sau pe zona verde, precum și sancționarea contravențională a 
proprietarilor acestora în conformitate cu normele legale în vigoare;  
- efectuarea de controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de 
construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu; 
- verificarea împreună cu reprezentanții Gărzii Naționalede Mediu – Comisariatul Județean 
Hunedoara –a respectăriiprevederilor legale de mediu pe raza administrativ-teritorialăa 
municipiului Hunedoara; 
- misiuni comune pe linie de ordine publică cu agenți din cadrul Poliției municipiului Hunedoara; 
- misiuni comune pe linie de siguranță rutieră cu agenți din cadrul Poliției municipiului Hunedoara.  

 
Începând cu luna martie, pe perioada stării de urgență/alertă, Poliția Locală este coordonată 

operațional de către Poliția municipiului Hunedoara. 
 

Principalii indicatori de activitate în cadrul Direcției Poliției Locale Hunedoara: 
- soluționare sesizări ale cetățenilor: 2.205; 
- acțiuni specifice zilnice privind prevenirea și combaterea SARS-COV 2; 
- verificare zilnică a persoanelor carantinate /izolate; 
- acțiuni specifice comune cu reprezentanții primăriei: 121; 
- informări persoane despre emiterea mandatelor de executare a muncii în folosul comunității: 83; 
- controale la societăți comerciale, în vederea verificării respectării obligațiilor privind întreținerea 
curățeniei, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a trotuarelor, căilor de acces, a 
parcărilor, precum și verificarea existenței contractelor de salubritate: 302; 
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- controale la toate punctele de colectare a deșeurilor municipale de pe raza administrativ-
teritorială a municipiului Hunedoara: 1.328; 
- verificărea stării de curățenie a zonelor adiacente drumurilor de pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Hunedoara în vederea constatării depozitărilor necontrolate de deșeuri: 38; 
- identificarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân: 170, 
- supraveghere b-dul Corvin – zona Pietonală – permanent; 
- aplanarea unor stări conflictuale: 217; 
- cerșetori, minori lipsiți de supraveghere și vagabonzi depistați: 17; 
- persoane legitimate asupra cărora au existat suspiciuni de săvârșire a unor fapte antisociale: 

4.602. 
 
Pe parcursul anului 2020, la nivelul Poliției Locale au fost aplicate 8.373 de sancțiuni 

contravenționale din care un număr de 5.528 avertismente verbale și un număr de 2.845(amenzi și 
avertismente scrise) în valoare totală de 510.335 lei. 

La solicitarea organelor abilitate au fost soluționate un număr de 678 înregistrări ale sistemului de 
supraveghere video. 

Poliția Locală manifestă întreaga disponibilitate în soluționarea problemelor cetățenilor și a 
instituțiilor potrivit competențelor stabilite prin lege și este permanent în slujba comunității. Telefon 
dispecerat:0254-954 sau0254-711.959.  

 
5.3 Transportul public local 
 

Societatea Prim TransprestHunedoara SRL efectuează transportul public de persoane prin curse 
regulate în Municipiul Hunedoara în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport public local prin atribuire directă nr. 42689 /16.07.2020. 
 Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport public local prin 
atribuire directă societatea Prim Transprest Hunedoara SRL efectuează curse regulate pe 7 trasee după 
cum urmează: 

- Linia 2 Magistrală – lungimea traseului 11,2km – deservește un număr de 22 stații: Gară 1, 
Cantină 1, Proiectări, Centrul Vechi 2, Piața Obor 1, Casa de Cultură 1, Gambrinus, Kaufland 1, Bucegi, 
Bulevardul Dacia Mag.20, Bulevardul Dacia Mag. 38, Eroilor, Mureșului, Supeco, Kaufland 2, Parcul 
Central, Cantină 1, Casa de Cultură 2, Piața Obor 2, Str. Revoluției (Primărie), Cantină 2, Gară 2; 

- Linia 3 OM – lungimea traseului 10km – deservește un număr de 21 stații: Gară 1,Cantină 1, 
Proiectări, Centrul Vechi 2, Piața Obor 1, Spitalul Municipal 1, Casa copilului 1, Vânătorilor 1, Viorele, 
Trandafirilor nr.25, Trandafirilor bl.17, Ștrandului, Păltiniș, B-dul 1848 farmacie 1, Vânătorilor 2, Casa 
copilului 2, Spitalul Municipal 2, Piața Obor 2, Str. Revoluției (Primărie), Cantină 2, Gară 2; 

- Linia 4 Chizid – lungimea traseului 16km – deservește un număr de 30 stații: Gară 1, Cantină 1, 
Proiectări, Centrul Vechi 2, Piața Obor 1, Piața Unirii (cimitirul Sf. Nicolae), intersecție Dacilor cu 
DumitruMerticaru, intersecție Dacilor cu Alecu Russo, intersecție Alecu Russo cu Rotarilor, str. Rotarilor 
magazin ABC, str. Rotarilor seră flori, Azil, StațiaElectrică, Școală Hășdat, intersecție B-dul Decebal cu 
Tomis, Chizid nr. 24 (cabinet medical), intersecție Chizid cu Nicolae Bălcescu, intersecție Chizid cu Dr. 
Victor Babeș, intersecție Dr. Victor Babeș cu Brazilor, Brazilor, intersecție Brazilor cu Carol Davila, 
Spitalul Municipal 2, Piața Obor 2, Spitalul Municipal 1, Casa Copilului 1, Vânătorilor 1, B-dul 1848 
farmacie 2, Kaufland 3, intersecție Avram Iancu cu Moldovei, Gară 2; 

- Linia 5 – lungimea traseului 13,5km – deservește un număr de 27 stații: Gară 2, Lidl 1, Piața 
Dunărea 1, B-dul Dacia bl. G3, Păltiniș, 1848 – Farmacie 2, Vânătorului 2, Viorele, Trandafirilor nr. 25, 
Trandafirilor bl. 17, Ștrandului, Supeco, Piața Dunărea 2, Ceangăi 1, Dräxlmaier, Ceangăi 2, Lidl 2, Piața 
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Dunărea 1, B-dul Dacia BL. G3, Păltiniș, 1848 –farmacie 2, Casa Vânătorului 2, Viorele, Trandafirilor nr. 
25, Trandafirilor bl. 17, Ștrandului, Gară 1; 

- Linia 6 Peștiș – lungimea traseului 22km – deservește un număr de 28 stații: Centrul Vechi 2, 
Piața Obor 1, Cantină 2, Hotel Rusca 1, Gară 3, Lidl 1, Ceangăi 1, Bulevardul Dacia mag.20, B-dul Dacia 
mag. 38, Izvor 1, Blocuri Peștiș 1, intersecție Nandru 1, Pod I.U.G. 1, Limita Municipiu, Pod I.U.G. 2, 
intersecție Nandru 2, Blocuri Peștiș 2, Izvor 2, B-dul Dacia mag. 38, B-dul Dacia mag.20, Ceangăi 2, Lidl 
2, Gară 4, Hotel Rusca 2, Parc Central, Cantină 1, Piața Obor 2, Centrul Vechi 2; 

- Linia Răcăștie – lungimea traseului 8km – deservește locuitorii din cartierul Răcăștie, având un 
număr de 22 stații: Gară 1, Cantină 1, Proiectări, Centrul vechi 1, Castelul Corvinilor, Depozite, 
Gazometru, Răcăștie 1, Răcăștie 31, Rumati, Răcăștie pod, Rumati, Răcăștie 31, Răcăștie 1, Gazometru, 
Depozite, Castelul Corvinilor, Centrul Vechi 2, Facultatea de Inginerie, Cantină 2, Gară 2; 

- Linia Zlaști-Boș-Groș – lungimea traseului 26km – deservește locuitorii din Zlaști, Boșși Groș, 
având un număr de 36 stații: Gară 1, Cantină 1, Proiectări, Centrul Vechi 1, Castelul Corvinilor, Dolomită, 
Fabrica de talc, Căminul cultural Zlaști, Zlaști nr. 41, Intrare Boș, Magazin ABC Boș, Stația pompe Boș, 
Stână, Camping, Groș nr. 28, Izvor Groș, int. Ulm, int. Ciulpăz, int. Ulm, Izvor Groș, Groș nr. 28, 
Camping, Stână, Stația pompe Boș, Magazin ABC Boș, Intrare Boș, Zlaști nr. 41, Căminul cultural Zlaști, 
Fabrica de talc, Dolomită, Castelul Corvinilor, Centrul Vechi 2, Facultatea de inginerie, Cantină 2, Gară. 
 

Prețul uni bilet de călătorie este de 2 lei, elevii și studenții beneficiază de abonamente gratuite pe 
toate traseele, de asemenea beneficiază de legitimații de călătorie gratuite persoanele cu dizabilități, 
văduvele veteranilor de război, persoanele care au fost deportate, asistenții personali ai persoanelor cu 
dizabilități, însoțitorii persoanelor cu dizabilități, persoanele fără venit și pensionarii cu venituri de până la 
1.900 lei. 
 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea 
SARS-COV-2, precum și declararea pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății, la nivelul 
Societății PRIM TRANSPREST HUNEDOARA SRL s-au luat măsuri speciale privind prevenirea și 
gestionarea eficientă a pandemiei. 

În toată perioada stării de urgență a fost redus numărul de curse, transportul local deservind 
exclusiv populația activă, măsurile de distanțare socială adoptate, care sunt în vigoare în continuare în 
perioada stării de alertă au condus la o scădere a numărului de călători, implicit a călătoriilor efectuate. 
Astfel, în anul 2020 au fost efectuate un număr de 1.205.284 călătorii, în scădere față de anul 2019 când 
au fost efectuate 1.722.203 călătorii. Această scădere semnificativă a determinat o scădere importantă a 
veniturilor societății. 
 
Principalele obiective ale societății PRIM TRANSPREST HUNEDOARA SRL sunt: 
 • Asigurarea unui serviciu de transport local de calitate și în deplină siguranță;  
 • Protecția sănătății locuitorilor Municipiului Hunedoara și a localităților aparținătoare; 
 • Responsabilitatea față de cetățeni; 
 • Conservarea și protecția mediului înconjurător; 
 • Nediscriminarea și egalitatea de tratament acălătorilor; 
 • Administrarea corectăși eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici; 
 • Promovarea calității și eficienței transportului public de călători prin curse regulate; 
 • Gestionarea societății pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență; 
 • Respectarea tuturor cerințelor legislative privind transportul public local de persoane prin 
curse regulate. 
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CAPITOLUL VI 

 
Educație, cultură, sport 

 
 Municipiul Hunedoara beneficiază de o rețea de unități educative bine dezvoltată, de o mișcare 
sportivă cu tradiție și rezultate notabile în mai multe discipline, precum și de un istoric cultural remarcabil. 
Și pe parcursul anului 2020, în ciuda dificultăților neprevăzute generate de pandemia COVID-19, Primăria 
municipiului Hunedoara a sprijinit consistent toate cele trei domenii amintite. 
 
  
6.1 Educație 
 

Municipiul Hunedoara dispune de o rețea școlară formată din 29 de unități de învățământ preșcolar 
și preuniversitar, conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea unității de 
învățământ 

Statut 
Denumirea unității de învățământ  

cu personalitate juridică 

1 
COLEGIUL NAȚIONAL  

„IANCU DE HUNEDOARA”, 
HUNEDOARA 

Cu  
personalitate 

juridică 
 

2 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

NORMAL BOȘ 
Arondată 

COLEGIUL NAȚIONAL   
„IANCU DE HUNEDOARA”, 

HUNEDOARA” 

3 
ȘCOALA  PRIMARĂ 

HĂȘDAT 
Arondată 

COLEGIUL NAȚIONAL  
„IANCU DE HUNEDOARA”, 

HUNEDOARA” 

4 
ȘCOALA POSTLICEALĂ 

SANITARĂ HUNEDOARA 
Arondată 

COLEGIULNAȚIONAL   
„IANCU DE HUNEDOARA”, 

HUNEDOARA 

5 
ȘCOALA PRIMARĂ 

RĂCĂȘTIE 
Arondată 

COLEGIULNAȚIONAL  
„IANCU DE HUNEDOARA”, 

HUNEDOARA 

6 
CLUBULCOPIILOR 

HUNEDOARA 
Arondată PALATUL COPIILOR DEVA 

7 
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

HUNEDOARA 

Cu  
personalitate 

juridică 
 

8 
COLEGIUL ECONOMIC 

„EMANUIL GOJDU” 
HUNEDOARA 

Cu  
personalitate 

juridică 
 

9 
ȘC. GIMNAZIALĂ NR. 7 

HUNEDOARA 
Arondată 

COLEGIUL ECONOMIC 
„EMANUIL GOJDU” 
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 HUNEDOARA 

10 
LICEUL TEORETIC 

„TRAIAN LALESCU” 
HUNEDOARA 

Cu  
personalitate 

juridică 
 

11 
LICEULTEHNOLOGIC 

„MATEI CORVIN” 
HUNEDOARA 

Cu  
personalitate 

juridică 
 

12 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ  

NR. 6  HUNEDOARA 
Arondată 

LICEUL TEHNOLOGIC  
„MATEI CORVIN” HUNEDOARA 

13 
ȘCOALA PRIMARĂ 

PEȘTIȘU MARE 
Arondată 

LICEUL TEHNOLOGIC  
„MATEI CORVIN” HUNEDOARA 

14 
LICEUL TEHNOLOGIC 

„CONSTANTIN BURSAN” 
HUNEDOARA 

Cu  
personalitate 

juridică 
 

15 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ  

NR. 1 HUNEDOARA 

Cu  
personalitate 

juridică 
 

16 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ  

NR. 2 HUNEDOARA 

Cu  
personalitate 

juridică 
 

17 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT  

„DUMBRAVA MINUNATĂ” 
HUNEDOARA 

Cu  
personalitate 

juridică 
 

18 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

NORMAL NR. 1  
HUNEDOARA 

Arondată 
GRĂDINIȚACU PROGRAM 
PRELUNGIT „DUMBRAVA 
MINUNATĂ” HUNEDOARA 

19 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

NORMAL NR. 5  
HUNEDOARA 

Arondată 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT „DUMBRAVA 
MINUNATĂ” HUNEDOARA 

20 
GRĂDINIȚACU PROGRAM 

PRELUNGIT „FLOAREA 
SOARELUI” HUNEDOARA 

Arondată 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT „DUMBRAVA 
MINUNATĂ” HUNEDOARA 

21 

GRĂDINIȚA  CU PROGRAM 
PRELUNGIT 

„PRICHINDELUL” 
HUNEDOARA 

Arondată 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT „DUMBRAVA 
MINUNATĂ” HUNEDOARA 

22 
GRĂDINIȚA „ZORI DE ZI” 

HUNEDOARA 
 

Arondată 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT „DUMBRAVA 
MINUNATĂ” HUNEDOARA 

23 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 1 
HUNEDOARA 

Cu  
personalitate 

juridică 

 
 

24 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM  

NORMAL NR. 6  
HUNEDOARA 

Arondată 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 1 HUNEDOARA 

25 
GRĂDINIȚA   

CU PROGRAM  
PRELUNGIT  

Arondată 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 1  
HUNEDOARA 
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„LICURICI” HUNEDOARA 

26 
GRĂDINIȚACU PROGRAM  

PRELUNGIT NR. 5  
HUNEDOARA 

Arondată 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 1 HUNEDOARA 

27 
GRĂDINIȚACU PROGRAM  

PRELUNGIT „PITICOT” 
HUNEDOARA 

Arondată 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 1 HUNEDOARA 

28 
ȘCOALA TEHNICĂ 

POSTLICEALĂ „HENRI 
COANDĂ” HUNEDOARA 

Cu  
personalitate 

juridică 
 

29 
GRĂDINIȚA „HAPPY KIDS” 

HUNEDOARA 

Cu  
personalitate 

juridică 
 

 
 Pe lângă sprijinirea fiecărei unități prin achitarea de sarcinile sale legale, Primăria Hunedoara a 
derulat,derulează sau va derula proiecte de investiții destinate îmbunătățirii actului educațional și 
condițiilor de desfășurare a acestuia în cea mai mare parte a unităților școlare din municipiu, proiectele 
aflate în derulare fiind menționate la „Capitolul II”. 
 
6.1.1 Creșa „Căsuța cu pitici” 
 
 Una dintre unitățile școlare cu un regim mai aparte, datorită specificului activității sale, este Creșa 
„Căsuța cu pitici”. Programul creșei a fost serios afectat de pandemia COVID-19. În perioada 11 martie – 
1 iulie 2020, în creșă nu s-au putut desfășura activități cu copiii din cauza măsurilor preventive dispuse la 
nivel național. Deși, la 1 ianuarie 2020, creșa și-a început activitatea la capacitate maximă, începând cu 
data de 1 iulie 2020 s-a impus reducerea numărului de copii la jumătate, astfel încât să se poată respecta 
normele de prevenție anti COVID-19 și reglementările în domeniu emise de organismele abilitate. 

Pentru copiii care au frecventat creșa pe parcursul anului 2020 au fost efectuate 4.197 porții de 
hrană, iar părinții au plătit o contribuție de 41.675 lei, sumă care a fost predată la casieria Primăriei.  

Pe parcursul anului, activitățile zilnice cu copiii s-au desfășurat pe fiecare grupă de vârstă, conform 
planificării anuale a temelor pentru activitățile de învățare, pentru grupele de vârstă 24 – 36 de luni, în 
funcție de perioada de desfășurare și de obiectivele urmărite. 

Programul de funcționare al creșei este de la ora 6:00 la ora 18:00, motiv pentru care personalul 
este repartizat pe schimburi (6:00 – 14:00; 7.00 – 15:00, 8:00 – 16:00 și 10:00 – 18:00) fiind necesare 4 – 
5 persoane pe grupă (câte 2 – 3 persoane pe schimb), în funcție de numărul de copii și de grupa de vârstă a 
acestora. 

Capacitatea maximă a creșei este 60 de locuri, aici fiind formate trei grupe a câte 20 de copii, 
repartizați în funcție de vârstă. Și în anul 2020, cererea a depășit capacitatea maximă a creșei, motiv 
pentru care Primăria Hunedoara a continuat demersurile pentru transpunerea în realitate a proiectului 
privind construirea unei creșe noi, în curtea fostei Școli Generale nr 1, proiectde asemenea menționat la 
Capitolul II. 
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6.2 Cultură 

Primăria municipiului Hunedoara sprijină activitățile culturale în baza prevederilor legale emise în 
acest sens și derulează activități culturale, domeniu alocat în special Casei de Cultură Hunedoara, instituție 
care are în subordine și administrare directă și „Galeria de Arte”, dar și Biroului Comunicare, Promovare 
Imagine din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 
6.2.1 Biroul Comunicare Promovare Imagine – Evenimente culturale tradiționale 
În municipiul Hunedoara,viața culturală este marcată și de o serie de evenimente culturale 

tradiționale anuale. Din păcate, în anul 2020, din cauza situației generate de pandemia COVID-19, o serie 
dintre evenimentele programate nu au mai putut fi organizate.  

O mare parte din suma alocată pentru desfășurarea evenimentelor în municipiul Hunedoara a fost 
redirecționată către spital și unitățile de asistență socială. 

 
Evenimentele organizate în anul 2020 au fost următoarele: 

 
 Ianuarie 2020 
21 ianuarie: Comemorare Maria Cioncan 
24 ianuarie: Hora Unirii (Pietonala Corvin – Piața Regele Ferdinand) 
 
 Februarie 2020 
2 februarie: Comemorare Michael Klein 
24 februarie: Dragobete (Castelul Corvinilor) 
 
 Martie 2020 
8 martie: Cupa 8 Martie (Raliul Frumuseții) 
 
 Mai 2020 
21 mai: Comemorare Constantin Bursan 
28 mai: Ziua Eroilor 
22–23 mai: Târgul European al Castelelor (online) 
 
 Iunie 2020 
26 iunie: Ziua Drapelului Național  
 
 August 2020 
11 august: Comemorare Iancu de Hunedoara 
 
 Noiembrie 2020 
Premierea elevilor și sportivilor olimpici 
 
 Decembrie 2020 
1 Decembrie: Ziua Națională a României – Depuneri de coroane 
22 decembrie – Comemorare 22 Decembrie – Depuneri de coroane 
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6.2.2 Casa de Cultură Hunedoara și Galeria de Arte 
Anul 2020 a fost unul extrem de dificil pentru întregul domeniu cultural. În special măsurile de 

prevenire a răspândirii noului coronavirus, aplicate la nivel național și local, au limitat foarte mult 
posibilitățile organizării de evenimente și desfășurării de activități culturale.  

Un alt impediment l-a constituit faptul că, în vara anului 2020, au demarat lucrările proiectului de 
reabilitare a clădirii Casei de Cultură (inițiativă derulată de Primăria municipiului Hunedoara în 
parteneriat cu Consiliul Județean), lucrări care sunt încă în plină desfășurare. De asemenea și „Galeria de 
Arte” a trecut, în anul 2020, printr-un proces de reparații ample. 

Chiar și în aceste condiții, Casa de Cultură Hunedoara a reușit să organizeze câteva evenimente 
culturale din care amintim: 

- Expoziție personală Liviu Lăzărescu – ianuarie 2020 (Galeria de Arte); 
- Ziua „Eminescu” – ianuarie 2020 (Galeria de Arte); 
- „Ziua Unirii”, spectacol Ansamblul „Hațegana” – ianuarie 2020 (Piața „Regele Ferdinand”); 
- Expoziție de pictură – februarie 2020 (Galeria de Arte); 
- Lansare de carte Mariana Miroiu – februarie 2020 (Galeria de Arte); 
- Vernisaj Sanda Murzea – martie 2020 (Galeria de Arte); 
- Expoziție de fotografie – iulie 2020 (Galeria de Arte); 
- Comemorarea morții lui Ioan (Iancu) de Hunedoara – august 2020 (Statuia lui Iancu de 

Hunedoara – b-dul Dacia, giratoriu) 
- Expoziție personală Sanda Murzea – august 2020 (Galeria de Arte) 
- „Ziua persoanelor vârstnice” – premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie – 

octombrie 2020 (sediul Primăriei municipiului Hunedoara) 
- Expoziție de pictură Dan Cârjoi – octombrie 2020 (Galeria de Arte) 
- Expoziție de pictură Fazakas Tibor – noiembrie 2020 (Galeria de Arte) 
 
6.2.3 Biblioteca municipală Hunedoara 
În acest an, 2021, Biblioteca Municipală împlinește 71 de ani de activitate, cu toate că hunedorenii 

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

1950. Pe atunci, pe rafturile bibliotecii se găseau în jur de 30.000 de cărți, pentru ca în prezent numărul lor 
să depășească 80.000 de exemplare. 

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

2020 în Biblioteca Municipală Hunedoara: 
 

-  14 ianuarie: „Eminescu, arc peste timp” 
- 15 ianuarie: „Eminescu, expresia integrală a sufletului românesc” – acțiune organizată la Galeria 
de Arte 
-  15 ianuarie: „Dulcea mea Doamnă /Eminul meu iubit” – corespondență inedită 
-  15 ianuarie: „La bibliotecă de ziua lui Eminescu” – clase de la C.N.I. „Traian Lalescu” 
-  24 ianuarie: „Unirea Principatelor Române” – expoziție 
- 24 ianuarie: „Unirea Principatelor Române” – acțiune organizată la Galeria de Arte, în colaborare 
cu aceasta și Cenaclul literar „Victor Isac” 
-  27 ianuarie: „Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului” 
- 4februarie: „Ziua Internațională a Cititului Împreună cu voce tare”, organizată la Școala 
Gimnazială Nr. 2 
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- Zilele Caragiale 
- „Un pedagog de școală nouă” - activitate organizată la Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” 
- „Caragiale, cel mai mare artist al vremii sale” - C.N.I. „Traian Lalescu” 
- „Caragiale de bună seamă a venit pe lume râzând” –Școala Gimnazială Nr. 6 
- „Să râdem cu Nenea Iancu” –Școala Gimnazială Nr. 2 
-  14 februarie: Curs de Prim ajutor 
-  24 februarie:„Ziua Îndrăgostiților... de carte” – diplome celor mai buni cititori 
-  28 februarie: „Mărțișoare...” –Școala Gimnazială Nr. 6 
-  28 februarie: „Martirii Horea, Cloșca și Crișan” 
-  2 martie: „Ion Creangă în amintirile contemporanilor” 
- 5 martie: „Valeriu Bârgău, flacără ce-a ars ascunsă” – Liceul Tehnologic, în colaborare cu 
Centrul Educațional „Copii și tineri pentru comunitatea europeană”. 

 
În perioada aplicării restricțiilor antiCOVID-19, activitatea bibliotecii a fost serios afectată, 

instituția fiind nevoită să se adapteze la o serie întreagă de norme și reguli generale și specifice. 
Activitatea a continuat prin organizarea de aniversări, comemorări, personalități din domenii diferite, prin 
expoziții și bibliografii, cu respectarea noilor norme de prevenire a răspândirii virusului.: 

- Nicolae Tonitza, Alexandru Rosetti, Martirii Horia Cloșca și Crișan, Paul Goma, Nichita 
Stănescu, Octavian Goga, George Enescu, Zoe Dumitrescu Bușulenga, Lucian Blaga, Francisc 
Remmel, George Barițiu, părintele Gheorghe Tarcea, Camil Petrescu, Nicolae Grigorescu, 
părintele Crăciun Opre, Ana Aslan, Constantin Bursan, George Bacovia, Eugen Simion, Ștefan 
Augustin Doinaș, Mihai Viteazu, Ion Agârbiceanu, Mihail Sebastian, Duiliu Zamfirescu, 
Gheorghe Dima, Gheorghe Lazăr, Hariclea Darclee, Nicolae Iorga, Titu Maiorescu, Gheorghe 
Călinescu, Maria Tănase, Zenovia Demeter, Iv Martinovici, Nicuță Tănase, Iancu de 
Hunedoara, Octavian Paler, Victor Niță, Dan Constantinescu, Carmen Demea, Neculai Chirica, 
Ion Țuculescu, Nicolae M. Isac, Nicolae Steinhard, Victor Ion Popa, Păstorel Teodoreanu, 
Raisa Boiangiu, Panait Istrati, Ion Ghica, Al. Philippide, Marin Porumb, Dumitru Radu 
Popescu, George Enescu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie Cantemir, părintele Miron 
Stencoane, Costache Negruzzi, Adrian Anghelescu, Iosif Vulcan, dirijorul Marin Dârvă, 
Mircea Zaciu, Calistrat Hogaș, Horia Lovinescu, Angela Rodica Ojog-Brașoveanu, Liviu 
Rebreanu, Timotei Cipariu, Ilarion Ciobanu, Dan Spătaru, Eugen Evu, Avram Iancu, Ion 
Băiesu, Sofia Vicoveanca, Nicolae Machiavelli, ValeriuRâpeanu, Arsenie Boca, Elie Wiesel, 
Miron Radu Paraschivescu, Zaharia Stancu, Petre Tutea, Eusebiu Camilar, Al. Jebeleanu, 
Ciprian Porumbescu, Publius Vergilius Mora, Daniel Marian, Constantin Giurescu, Dosoftei, 
Petre Mihai, Neagu Djuvara, Nicolae Labiș, Petre Ispirescu, Constantin Galeriu, Draga Olteanu 
Matei, Andrei Mureșanu, Al. Vlahuță, Nadia Comăneci, Vladimir Găitan, George Țărnea, 
Ștefan Bănică, Al. Odobescu, Gabriela Trotuș, Dorina Lazăr, Adrian Păunescu, Tudor 
Mușatescu. 

 
Serie de expoziții „Hunedoara în imagini și în documente”:  
-  Anuarul Școalei medii de stat din Hunedoara 
-  Al. Covaci –„O fereastră deschisă spre lume” 
-Nicuță Tănase – „Derbedeii": În drum spre Hunedoara, Viața la Combinatul Siderurgic,   
Derbedeilor le cântă muzica... 
- „Domeniul nobiliar al Hunedoarei” 
- „Cavalerul Alb al Creștinătății” 
- „Artileria în timpul lui Iancu de Hunedoara” 
- „Vizita regelui Ferdinand I al României, anul 1922, la Hunedoara” 
- „Călători străini despre municipiul Hunedoara” 
- „Vestigii dacice și romane în zona Hunedoarei” 
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- „File din istoria Hunedoarei” 
- „Biserica «Sfântul Nicolae»" 
- „O filă din istoria presei Hunedorene” 
- Presa din Hunedoara 1990: „Renașterea Hunedoarei”, „Renașterea”; 1996 – „Nova Provincia 

Corvina”; 1996 – „Provincia Corvina”; Uzina noastră, Flacăra Hunedoarei, Flacăra 
- „Dinastia Huniazii – Corvini” 
- „Mihai Viteazu și Hunedoara” 
- „Iancu de Hunedoara. Congregațile generale din Transilvania” 
- „Descoperiri monetare pe vatra municipiului Hunedoara” 
- „Considerații biografice despre familia Corvineștilor” 
- „Parohia Ortodoxă Română Cincișși legăturile ei cu Corvineștii” 
- „Castelul din Hunedoara, adevărata casă a Contelui Dracula” 
- „Amurguri la Hunedoara. Mirajul focurilor” 
- „Universalitatea Corvineștilor” 
- „Corul «Doina» la ceas aniversar” 
- „Mișcarea corală la Hunedoara” 
- „Hunedoara – Salvamontiștii, oameni între oameni” 
- „1442 Victoria lui Iancu de Hunedoara asupra pașei Sehabeddin” 
- „Faptele de arme ale lui Iancu de Hunedoara” 
- „Bătălia lui Iancu de Hunedoara” 
- „Poarta de fier a Transilvaniei” 
- „E Iancu sau Ioan de Hunedoara?” 
- „Hunedoara, 18 octombrie 1409” 
- „Castelul Corvineștilor sau Cetatea Hunedoarei” 
- „Din activitatea Gărzilor Naționale din județul Hunedoara la 1918” 
- „Constituirea Gărzilor Naționale. Pletura Plasei Hunedoara” 
- „Castelul de la Hunedoara în poezii” 

 
Expoziție de carte „Noutăți în bibliotecă” 
 

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

Primăria Hunedoara și Consiliul Local și-au menținut susținerea consistentă pentru mișcarea 
sportivă a municipiului, deoarece se conștientizează importanța deosebită a acestui domeniu pentru 
comunitate. Principalele entități sprijinite sunt Complexul Sportiv „Michael Klein” (cu bazinul de înot, 
stadionul și skate-park-ul), Clubul Sportiv Hunedoara și Clubul Sportiv Școlar Hunedoara.  

 
6.3.1 Complexul sportiv „Michael Klein” 
Complexul sportiv care cuprinde bazinul de înot, stadionul, skate-park-ulși patinoarul, a 

funcționat, în 2020, cu 27 de angajați. 
Activitatea complexului sportiv a fost grav afectată de evoluția pandemică a noului coronavirus și 

de măsurile anti COVID-19 impuse de instituțiile abilitate. Starea de urgență, apoi starea de alertă, 
menținută până la finele anului 2020 au făcut ca numărul vizitatorilor/utilizatorilor complexului să scadă 
considerabil. 

Reamintim faptul că s-au suspendat toate activitățile culturale, științifice, artistice, sportive și de 
divertisment realizate în spații închise, iar Complexul Sportiv „Michael Klein”a fost închis pentru public, 
motiv pentru care mare parte dintre angajați nu s-au mai putut achita de toate sarcinile de serviciu 
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prevăzute în fișa postului. Pe durata stării de urgență, contractele de muncă a 24 de angajați au fost 
suspendate, aceștia beneficiind de o indemnizație echivalentă cu 75 la sută din salariul de bază. 
 Începând cu data de 21 septembrie 2020, în cadrul Bazinului de Înot și-au reluat activitatea 
(antrenamentele sportive) grupele de elevi, la ramura de performanță, supravegheate de către 4 cadre 
didactice, conform legislației în vigoare, respectând normele privind măsurile de prevenire și protecție în 
contextul situației de alertă cu privie la Coronavirus – COVID-19. 
 
 Activitatea principală în cadrul Bazinului de Inot este de agrement (un număr de 13.770 vizite – 
utilizări anul trecut).Activitatea prioritară este cea de inițiere a copiilor, începând cu vârsta de 5 ani, 
aceasta fiind asigurată de un număr de 8 instructori, care inițial își închiriază la licitație culoare de înot și 
orele de desfășurare pe parcursul unui an. Pentru a învăța să înoate, este necesar un număr de ore de 
inițiere, după care sunt selectați sportivii pentru performanță.  
          Sportivii care sunt selectați pentru performanță sunt legitimați de către CSȘ Hunedoara, club care 
reprezintă Municipiul Hunedoara la concursurile naționale și internaționale. 100 de copii sunt astfel 
încadrați în cadrul CSȘ. Primăria Hunedoara sprijină CSȘ Hunedoara asigurând condiții de desfășurare a 
antrenamentelor, care ocupă aproximativ 60% din programul de funcționare al Bazinului de Înot. 
De asemenea tot în Bazinul de Înot de la Hunedoara, își desfășoară activitatea și 50 de sportivi de la 
Liceul sportiv „Cetate” Deva.  
          Alte activități care se desfășoară la Bazinul de Înot sunt cele de aqua gym, fitnessși masaj.Tot în 
incinta instituției își desfășoră activitatea un magazin de articole sportive, cu specific înot.  
  
Veniturile Bazinului de Înot Hunedoara, conform tarifelor aplicate în anul 2020, aprobate prin Hotărârea 
Consilului Local  nr. 394/2019, au fost in valoare de: 131.222,04 lei, reprezentând: 
 

Nr.crt. EXPLICAȚII TOTAL VALOARE 

1 
Încasări bilete și abonamente conform HCL 394/2019 
perioada03.01.2020 – 10.03.2020 

70.848 lei 

2 Încasări contracte închiriere culoare de înot - profesori  21.757 lei 
3 Încasări contracte închiriere spații 3.668 lei 
4 Alte venituri șicontract performanță 34.949,04 lei 

 Total  131.222,04 lei 
  
 Primăria municipiului Hunedoara sprijină persoanele cu dezabilități, conform Hotărârii Consilului 
Local nr. 394/2019, acordând gratuitate copiilor cu handicap grav și accentuat și însoțitorilor acestora, la 
bazinul de înot. Adulții cu handicap grav și accentuat, precum și persoanele care le însoțesc, beneficiază, 
de asemenea, de acces gratuit la bazinul de înot, în limita a două ședințe pe săptămână, în vederea 
efectuării programului de recuperare de care au nevoie. 
 Cu sprijinul Primăriei Municipiului Hunedoara și în colaborare cu cublurile sportive, în cadrul 
Bazinului de Înot, în luna decembrie 2020, s-au acordat pachete cu dulciuri copiilor legitimați în ramura 
natației, în semn de recunoaștere a efotului depus în cursul anului. 

În anul 2020, în cadrulComplexului Sportiv „Michael Klein” –Bazin de Înot cu 
sprijinulPrimărieimuncipiului Hunedoara, s-a achiziționat un robot profesional de curățat piscine, în 
vederea îmbunătățirii calității apei, precum și un sistem de sonorizare în vederea organizării în bune 
condiții a evenimentelor sportive precum și pentru crearea unui mediu ambiental plăcut publicului. 

De asemnea, s-au achiziționat serviciile necesare întocmirii documentației tehnico-ecoonomice 
necesare pentru lansarea unui nou proiect care vizează modernizarea vestiarelor și dotarea acestora cu 
dulapuri de valori, extindere birouri din cadrul Complexului Sportiv „Michael Klein”, precum și pentru 
întocmireadocumentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenție), pentru instalația de climatizare și dezumidificareaferentă Bazinului de Înot, în vederea 
încadrării parametrilor de microclimat în valorile prescrise de normativele în vigoare, astfel:umiditatea 
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realtivă să fie în jurul valorii de 60%, temperatura aerului din incintă să fie de 30°C, temperatura apei în 
bazinul de înot să fie de 28°C, temperatura apei în bazinul pentru copii să fie 33°C. 

Prin aceste lucrări se urmărește crearea unor condiții optime de desfășurare a activității în cadrul 
Bazinului de Înot precum și reducerea consumurilor. 

 
Ștrandul Municipal „Corvina” 
 În 2020, Ștrandul Municipalși-a început activitatea cu personalul desemnat prin operațiunile de 
pregătire pentru un nou sezon: curățeniegenerală, verificarea motoarelor, a pompelor și montarea acestora 
(jacuzzi, tobogan și ciupercă), golirea bazinelor și igenizarea lor, verificarea instalației sanitare (toalete, 
dușuri, spațiu destinat alimentației publice),verificarea instalației de producere valuri, efectuarea 
inventaruluipentru umbrele, șezlonguri, măsuțe și suporți de umbrele, igienizareașezlongurilor.  
 Activitatea de alimentație publică a fost asigurată de firma care a  câștigat licitația publică, 
respectiv SC DEVACAN SRL. 
 Activitatea din incinta Ștrandului a fost asigurată și supreavegheată de personalul propriu, de firma 
de pază (AXIS) și de o firmă specializată de salvamari. 
 

 

 
Ștrandul Corvina  

 
 În acest an, activitatea de agrement s-a desfășurat fără evenimente deosebite, angajații firmei de 
pază și salvamarii intervenind la timp și cu tact fără a afecta activitatea Ștrandului. 

 
  În 07.09.2020s-a încheiat activitatea Ștrandului municipal, încasându-se suma de 214.800,08lei 
(înregistrându-se un număr de 11.862 vizitatori),  tarife pe anul 2020, aprobate prin Hotărârea Consilului 
Local  nr. 394/2019, reprezentând: 
 

Nr.crt. EXPLICAȚII TOTAL VALOARE 

1 Încasări bileteconformHCL 394/2019  
perioada 01.07.2020 – 06.09.2020 

196.990,00 lei 

2 
Încasări contract închiriere   
01.07.2020 – 31.08.2020 

17.810,08 lei 

 
Total 214.800,08 lei 
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 În anul 2020 în cadrul Complexului SportivMichael Klein”–Ștrand Municipal,Primăria 
municipiului Hunedoara a contribuit la crearea unor condiții optime prin achiziționarea unui aparat de 
igenizare necesar la curățarea dalelor, conform Ordinului nr. 119/2014 „Norme de igienăși sănătate 
publică privind mediul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare“. 

După închiderea ștrandului, s-a trecut la curățenia generală și pregătirea sapentru perioada de iarnă, 
respectiv demontarea pompelor (jacuzzi, tobogan și ciupercă), s-au inventariat șezlongurile, 
umbrele,măsuțele  și suporți de umbrele,depozitându-se corespunzător. 
          Ultima operațiune de conservare a ștrandului a constat în scoaterea „bilei de valuri” pe un suport 
special și montarea a 800 de balizepe marginea bazinelor, pentru protecția linerului.S-a golit instalația 
sanitară de apă pentru a preveni înghețul.De asemenea, s-a efectuat ultima tundere a gazonului din incinta 
Ștrandului. 
 

În data de 1 ianuarie 2020 a avut loc deschiderea Patinoarului.  
Venituriledin cadrul Patinoarului pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 9 februarie 2020,conform 

tarifelor aprobate prin Hotărârea Consilului Local nr. 486/2017, au fost în valoare de: 19.872  lei.  
La obiectiveleskate-park și Parcul de Câini se face săptămânal curățenia necesară și se efectuează 

reparațiile curente. 
La Stadionul „Michael Klein”, a început activitatea în data de 3 ianuarie 2020 prin îndepărtarea 

zăpezii după caz și menținerea curățeniei din jurul arenei sportive. Activitatea sportivă a început în data de 
13 ianuarie 2020,cu antrenamente pe terenul de zgură sau pe terenul Constructorul, terenul de joc seniori 
și terenul 2 (juniori) fiind în perioada de întreținere, respectiv tratamentul cu îngrășământ care se aplică în 
această perioadă a anului, deoarece umiditatea pământului este ridicată. 

 
În anul 2020, în cadrulComplexului Sportiv ,,Michael Klein” – Stadion, s-au creat condiții optime 

de lucru, asigurate de către Primăria muncipiului Hunedoara, prin achiziționarea unui tractor de tuns 
gazonul, conform Legii nr.24/2007 și a normelor impuse de Federația Română de Fotbal, privind 
întreținerea gazonului, precum și prin achiziționarea unui aparat de trasat terenuri fotbal, conform Legii 
nr.24/2007 și normelor impuse de Federația Română de Fotbal, pentru folosirea obligatorie a vopselei 
ecologice. 

 
 În data de 11.12.2020 a fostemisă Hotărârea Consilului Localnr. 374/20201 privind predarea către 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „CNI” 
S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire 
Complex Sportiv Michael Klein, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”. 

  
 

 
6.3.2 Clubul Sportiv Hunedoara  
 

 Clubul Sportiv Hunedoara este o structură sportivă de drept public, cu personalitate juridică, 
înființată în 2016, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Hunedoara, prin HCL nr. 
274/2016, în temeiul Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările 
ulterioare și a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Scopul Clubului Sportiv Hunedoara  îl constituie organizarea și administrarea de activități sportive, 
sociale și educaționalecu consecință directă de dezvoltarea sportului de performanță la nivelul 
municipiului Hunedoara, selecția continuă, pregătirea sportivă și participarea sportivilor legitimați la 
competiții interne și internaționale, precum și organizarea de competiții și evenimente sportive, în baza 
regulamentelor și statutelor federațiilor sportive naționale. 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2020 75 

 

 

C.S. Hunedoara are ca obiectiv prioritar dezvoltarea sportului hunedorean, a activității sportive și a 
sportului de performanță. În consecință, în luna februarie 2020 a fost semnat un parteneriat între C.S. 
Hunedoara, „Academia Gheorghe Hagi” (cea mai mare Academie de fotbal din sud-estul Europei) și 
Clubul „Viitorul” Constanța.Contractul are o durată de 5 ani, având clauze bine stabilite.La eveniment a 
participat și fostul internațional de fotbal Gică Popescu, în calitate de președinte al clubului „Viitorul” 
Constanța.  

În 2020, la C.S. Hunedoara s-au aflat în pregătire sportivă un număr de aproximativ 200 de 
sportivi, din care 150 de sportivi legitimați care participă la competiții, iar aproximativ 30 – 40 de copii 
sunt nelegitimați, procesul de selecție fiind unul continuu. Din cauza pandemiei, numărul copiilor care au 
venit pentru prima dată la fotbal și a nou legitimaților a scăzut. 

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

sportivi, seniori și juniori. De asemenea pentru bunul mers al activității clubului și conform 
regulamentelor de organizare a federațiilor sportive, clubul are încheiate Contracte de Activitate Sportivă 
și cu un număr de 9 antrenori calificați pe categorii de vârstă.  

Din anul 2020,secția de fotbal are un antrenor calificat care se ocupă cu pregătirea tehnică 
individuală. Pentru prevenirea acccidentărilor, pentru tratarea și îngrijirea sportivilor, pentru prescrierea de 
medicație și vitaminizare corespunzătoare, clubul are încheiate contracte de activitate sportivă cu medic, 
asistent medical și maseur, care asigură zilnic asistența medicală specializată sportivilor clubului. 
Începând cu luna iulie 2020, clubul a încheiat un Contract de Activitate Sportivă pentru postul de 
Responsabil cu Ordinea și Siguranța, conform cerințelor FRF, persoană calificată în domeniu și acreditată 
în urma unui examen de către FRF. La clubîși desfășoară activitatea, în funcție de necesități, doi 
îngrijitori– curățenie și doi muncitori – întreținere. 

Pentru caspecialiștii care se ocupă de bunul mers al activității să fie bine calificați, bine instruiți și 
documentați, pregătirea formală este continuă. Astfel, începând cu  anul 2020, în contractele de activitate 
sportivă ale antrenorilor sunt prevăzute clauze clare prin care clubul se angajează să suporte cheltuielile 
privind calificarea și perfecționarea acestora. Tot din anul 2020 s-a format un grup de tineri antrenori cu 
care clubul a încheiat contracte de activitate sportivă pe o perioadă de 5 ani. 

În anul 2020, C.S. Hunedoara – Lotul de seniori a evoluat în Campionatul Național Liga 3 seria 4 – 
organizat de Federația Română de Fotbal, unde a disputat un  joc contând pentru Campionatul Național 
Liga 3 ediția 2019-2020 – retur, restul etapelor fiind suspendate din cauza pandemiei de COVID, 
omologându-se astfel și clasamentul final, CS Hunedoara ocupând locul 7. În ediția de Campionat 2019-
2020 s-au desfășurat 16  partide, 7 victorii, 7 înfrângeri, 2 egaluri. Am marcat 31 de goluri și am primit 
31Am acumulat 23 de puncte și ne-am clasat pe locul 7, fiind îndeplinit astfel obiectivul prestabilit pentru 
sezonul 2019-2020 și anume clasarea pe unul dintre primele 8 locuri. Au fost disputate și 6 jocuri amicale 
de pregătire. 

Tot în anul 2020 am început  turul Campionatului Național Liga 3 ediția 2020-2021, într-un nou 
format, adică 10 serii a câte 10 echipe, sezon în care ne-am propus clasarea în primele 3 echipe ale 
campionatului. Am disputat 10 jocuri: 2 victorii, 4 înfrângeri, 4 egaluri. Am marcat 11  goluri și am primit 
13.Ne-am clasat la finalul turului și o etapă desfășurată din retur pe locul 8, acumulând 10 puncte. 

Din cauza pandemiei, toate competițiile de copii și juniori din Romania au fost sistate, 
antrenamentele desfășurându-se conform legislației, regulamentelor și normelor privind protecția 
împotrivanoilor forme de coronavirus, emise de guvern, ministere, federație și DSP. 

 
Secția Box 
Pe parcursul anului 2020 s-au aflat în desfășurare contractele de activitate sportivă cu boxerii 

Cosmin Gîrleanuși James Chereji și cu antrenorul IlieCaptari. Boxerul Cosmin Gîrleanu nu a mai dorit să-
și prelungească contractul, deși clubul i-a făcut o ofertă financiară consistentă, el dorind să își continue 
activitatea la clubul Dinamo București.Tot pe parcursul anului 2020 au fost încheiate noi contracte de 
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activitate sportivă atât cu sportivul JamesChereji, cât și cu antrenorul Ilie Captari. De asemenea, a fost 
încheiat un Contract de Activitate Sportivă și cu sportiva XeniaJorneac. 

Sportivul CosminGîrleanu a obținut Locul 1 la Campionatul National de Seniori la Iași, criteriu pe 
baza căruia a fost selecționat pentru participarea la Turneul de calificare la Jocurile Olimpice. Boxerul 
James Chereji a obținut locul 3 la Campionatul Național de Seniori, și locul 1 la Cupa României de la 
Arad. 

Pentru acțiunile organizate în țară, clubul asigură condiții optime de cazare, masă și 
vitaminizare.Pentru acțiunile care se desfășoară cu lotul național, clubul asigură transportul sportivului la 
lot și vitaminizare.La toate solicitările antrenorului secției de box, CS Hunedoara a răspuns prompt, 
rezolvând cererile adresate. Atât sportivii, cât și antrenorul secției de box, au fost recompensați de către 
conducerea clubului pentru rezultatele obținute. 

 
Cheltuieli specifice 
Pentru buna desfășurare a activității sportive au fost încheiate contracte de activitate sportivă cu 

sportivii, antrenorii și personalul auxiliar de la secția fotbal și box, au fost cumpărate susținătoare de efort, 
medicamente și echipament pentru sportivi, au fost alocate fondurile necesare pentru participarea 
sportivilor clubului la competițiile interne și internaționale, precum și la activitățile de pregătire, nivelul 
alocării acestor fonduri regăsindu-se în execuția bugerată pe anul 2020. 

Conform legislației, normelor și regulamentelor, au fost efectuate peste 200 de teste COVID, 
pentru sportivi, antrenori și personal auxiliar. 

Au fost efectuate lucrări de întreținere a terenurilor, respectiv însămânțare, aplicare tratament cu 
îngrășăminte, tuns, trasat și tăvălugit. Au fost efectuate cheltuieli privind întreținerea vestiarelor, a băilor 
și a saunei și cheltuieli privind materialele de curățenie. 

Sportul, în general,și cel de performanță, în special, reprezintă un domeniu de activitate dependent 
de resurse financiare și dezvoltarea lui necesită multă cunoaștere și implicare.  

 
6.3.3 Clubul Sportiv Școlar Hunedoara 

Clubul Sportiv Școlar Hunedoara este o unitate de învățământ cu program sportiv suplimentar, de 
nivel liceal, care are organizate secții de atletism, box, handbal, lupte și natație.   

 Unitatea școlarizează elevi din învățământul școlar, gimnazial și liceal din unitățile de învățământ 
din Hunedoara și zonele limitrofe. 

În anul 2020, în unitatea noastră au fost înscriși 460 elevi, repartizați în cele 5 secții pe ramură de 
sport.  

Bazele sportive din Hunedoara sunt vechi,depășite, degradate, antrenamentele se fac în condiții 
grele la unele discipline. Cele mai vitregite sporturi sunt atletismul și handbalul. 

Toată activitatea personalului angajat al CSȘ Hunedoara se reflectă în rezultatele obținute de 
sportivii noștri, concretizate în medalii obținute la competițiile naționale și internaționale și, în final, în 
satisfacția realizării profesionale, morale și sociale a foștilor noștri elevi.  

Din păcate, pandemia de coronavirus a afectat și activitatea Clubului Sportiv Școlar Hunedoara. 
Anul școlar 2019-2020 a fost întrerupt în luna martie din cauza pandemiei, astfel au fost întrerupte 
antrenamentele și, implicit, au fost oprite toate competițiile sportive.  
           Activitatea de pregătire sportivă – antrenamentele și competițiile – s-areluat în toamnă la unele 
sporturi.  
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• BILANȚ  SPORTIV –  2020 

Nr. 

crt. 

Indicatori 

la 31.12.2020 

Total  

club 
Categorie Atletism Box Handbal Lupte Natație 

1. Elevi sportivi 462  90 54 174 54 90 
2. Legitimați 199  50 31 50 28 40 

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

29 Cat. III 14 - - - 12 
16 Cat. II 4 - - - 12 
10 Cat. I - - - - 10 
- Maestru - - - - - 

4. Asolvenți ai CSȘ 15  3  10 1 1 

5. 
Sportivi transferați 
la cluburi de 
junioriși seniori  

5 Seniori  1 - 3 - 1 

6 Juniori  4 - 2 - - 

6.* 
Sportivi în loturile 
naționale 

1 Seniori  - - - - 1 

13 Juniori  6 3 2 1 1 

7. 
Sportivi cu dublă 
legitimare 

2 Juniori  4 - - - - 

8.* 

Rezultate sportive 
internaționale: 
europene, mon-
diale, olimpiade 

1 Juniori - 1 - - - 

9. Recorduri cadeți, juniori, tineret,seniori - 

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

- Copii  - - - - - 

10 Juniori  4 1 - 4 1 

- Seniori  - - - - - 

11.* 

Campionate 
naționale și Cupa 
României 
(loc II și III ) 

- Copii  - - - -  

11 Juniori  3 3 - 4 1 

1 Tineret  1 - - -  

1 Seniori  1 - - - - 

12. Săli sportive proprii – nr. – dimensiuni Parter: 2 Săli lupte libere – 15 m x 6,55 m = 
98,25 m2 / sală 

Etaj II: 2 Săli box – 15 m x 6,55 m = 98,25 m2 / 
sală 

13. Terenuri  sportive proprii – nr. – 
dimensiuni 

NU 
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• Sportivi în loturile naționale 2020: 

Nr. 

crt. 
Disciplina sportivă Numele și prenumele sportivilor 

1. Atletism Anamaria Bolohan 
Petrina Pivniceru  
Andrei Salomia 
Adelin Pop 
Iulia Marton 
Estera Bolohan 

2. Box  Daniel Gîrleanu 
Vlad Șchiopu 
Alexandru Galan 

3. Natație Nagy Nandor 

4. Lupte Lucian Moldovan 

5. Handbal Andrei Toma 
Andrei Maxim 

- sportivi promovați  
la Centrul de Excelență de Handbal 

Sighișoara – băieți 
 

• Rezultate internaționale 2020: 

Nr. crt. 

Numele și 

prenumele 

sportivului 

sau denumirea 

echipei 

Disciplina 
Data  

competiției 

Denumirea 

competiției 
Localitatea  

Categoria 

de 

vârstă/proba 

Loc 

ocupat 

1. DanielGîrleanu Box 23.11.2020 

Campionatul 
European de 

Juniori – 
Bulgaria 

Sofia Juniori I 

 

• Campioni Naționali și Cupa României 2020: 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

sportivului 

sau 

denumirea 

echipei 

Disciplina 
Data  

competiției 

Denumirea 

competiției 
Localitatea  

Categoria de 

vârstă/proba 

Loc 

ocupat 

1. 
DanielGîrlean

u 
Box juniori 14-18.10.2020 

Campionatele 
Naționale de 

Juniori  
Tg. Jiu  54 Kg  I 
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• Campionate Naționale 2020 și Cupa României  2020 – loc II și III 

• ATLETISM 2019 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

sportivului sau 

denumirea echipei 

Data competiției Denumirea competiției Localitatea  Categoria 

de 

vârstă/pro

ba 

Loc 

ocupat 

1. Anamaria Bolohan Atletism CAMPIONATUL 
NAȚIONAL MARȘ 

IARNĂ JUNIORI I-II 
22 .02.2020 

CRAIOVA J II  
5 km 
mars 

II - 
26’13’’53 
 

2. Anamaria Bolohan  Atletism CAMPIONATUL 
NAȚIONAL MARȘ 

JUNIORI I, II        
       04-05.09.2020 

CLUJ 
NAPOCA 

 

LOC III J2 
5 km 
mars 

III 
28’50’’11 

 

 

• Campionate Naționale și Cupa României 2020 – loc II și III 

• BOX  2020 
Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

sportivului sau 

denumirea echipei 

Data 

competiției 

Denumirea competiției Localita

tea  

Loc ocupat Categor

ia de 

vârstă/p

roba 

1. Vlad Șchiopu 14-18.10.2020 . 
Campionatele Naționale 

de Juniori 
Tg. Jiu  LOC II 52 kg 

2. 
Vlad Constantin 
Șchiopu 

02.12-06.12.2020 
Campioatul  Național 

DE Box – Cadeți 
Arad LOC II 36 kg 

3. Nicolae Toma 02.12-06.12.2020 
Campioatul  Național 

DE Box – Cadeți 
Arad LOC III 54 kg 

 

• Campionate Naționale și Cupa României 2020 – loc II și III 

• LUPTE  2020 
Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

sportivului sau 

denumirea echipei 

Data 

competiției 

Denumirea competiției Localitatea  Loc 

ocupat 

Categoria 

de 

vârstă/pro

ba 

1. Marian Moldovan  6-8.03.2020 
Campionatul Național 

Individual Școlar  
Reșița II 48 kg 

2. Razvan Bălașcu  6-8.03.2020 
Campionatul Național 

Individual Școlar  
Reșița III 51 kg 

3. Cristi Ciobanu 27-29.11.2020 
Campionatul Național 

Individual Juniori II 
Constanța III 48 kg 

4 Alexia Hustiu 27-29.11.2020 
Campionatul Național 

Individual Juniori II 
Constanța III 69 kg 

5. Lucian Moldovan 27-29.11.2020 
Campionatul Național 

Individual Juniori II 
Constanța III 92 kg 

 

• Campionate Naționale și Cupa României 2020– loc II și III 
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• NATAȚIE 2020 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

sportivului sau 

denumirea echipei 

Data  

competiției 

Denumirea competiției Localitatea  Categoria 

de 

vârstă/pro

ba 

Loc 

ocupat 

1. Nagy Nandor 27-29.11.2020 Campionatele Naționale 
de Cadeți 14-ani  

Târgoviște 400 liber II 
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CAPITOLUL VII    
 

Mediul 
 
 

 7.1 Spații verzi 
 
 Pentru ca municipiul Hunedoara să beneficieze de spații verzi la nivelul cerințelor și standardelor 
prevăzute de legislație, s-a acordat o atenție deosebită activității de amenajare, întreținere și înfrumusețare 
a zonelor verzi. În cursul anului 2020, s-au plantat 1.410  arbori și arbuști, din speciile: arțar, stejar, stejar 
roșu, mesteacăn, tei, castan, platan, salcie creață, gingko biloba. 
 Situația spațiilor verzi și a zonelor de agrement din municipiul Hunedoara, pentru anul 2020, este 
următoarea: 

 

Nr. crt. 
Denumirea parcului / 

zonei de agrement Caracteristici Aria (ha) 

1. Parcul Tineretului 

Situat între străzile: Bd. Dacia – Avram Iancu –  
Bd. Rusca 

Modernizat cu fonduri europene; 
Conține alei, zone verzi, rondouri de flori, filigorie, 

fântână arteziană, iluminat public, jardiniere, plantări 
de tei, mobilier urban, împrejmuire 

2,3 

2. Parcul Corvin 

Situat: între străzile: Turnătorului – G. Enescu – 
I. L. Caragiale 

Există: arbori, mobilier urban, iluminat public, zone 
verzi, împrejmuire 

4 

3. Parcul Central 

Situat între străzile: Bd. Dacia – Republicii – 22 
Decembrie – Bd. Corvin 

Există: alei, fântână arteziană, mobilier urban, 
iluminat public, arbori, zone verzi 

1,5 

4. Parcul Poștei 

Situat între străzile: Bd. Dacia – Republicii –  
22 Decembrie – Bd. Corvin 

Există: alei, fântână arteziană, mobilier urban, 
iluminat public, arbori, zone verzi, unitate de 

alimentație publică 

0,51 

5. Parcul Libertății 
Situat în Piața Libertății 

Există: alei, arbori, mobilier urban, monument de for 
public 

0,66 

6. Parcul Ciocârliei 
Situat între: Catedrala Ortodoxă și Str. Mierlei 

Există: alei, arbori, mobilier urban, arbuști 
0,64 

7. Pădurea Chizid Este arie protejată 50 

 
TOTAL 

59,61 
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Parcul Tineretului, situat în centrul municipiului Hunedoara 

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

sănătății omului.  

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

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

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

Consecințele aerului poluat asupra sănătății oamenilor: 

• efecte acute (imediate); 
• efecte cronice produse de concentrații mai reduse de poluanți atmosferici, dar care în timp 

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

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

 Consecințele aerului poluat asupra plantelor și animalelor: 

• lezarea plantelor, ducând până la dispariție în unele cazuri; 

• îmbolnăvirea animalelor. 

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

Rețeaua manuală de monitorizare a calității aerului 

În rețeaua de supraveghere a poluării de impact din județul Hunedoara au fost efectuate măsurători 
privind: amoniacul, pulberile în suspensie, PM10și pulberile sedimentabile. 
 Potențialele surse de poluare a aerului din județul Hunedoara sunt: unitățile siderurgice, unitățile 
de producere a energiei electrice și termice, unitățile de producere a materialelor de construcție etc. 
Monitorizarea calității aerului a fost asigurată de 5 puncte de control dotate cu pompe de aspirație pentru 
aerosoli, 3 puncte pentru amoniac, 1 punct pentru PM10și 25 puncte pentru pulberile sedimentabile, cu 
următoarea repartizare: 
 

Oraș Stația Tip stație Poluant 
Tip 

determinare 
Obs. 

Deva 

A.P.M. Deva Urbană 

NH3 manual 
STAS 

12574/87 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

PM10 manual 
Legea 

104/2011 

Stația I.R.E. Trafic 
Pulberi 

sedimentabile 
manual 

STAS 
12574/87 

Deva, str. 
Matei Corvin 

Urbană 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

Deva, Stația 
hidro-meteo 

Urbană 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

SatVețel Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

Hunedoara 
 

Spital 
Hunedoara 

Industrială 

Pulberi în 
suspensie 

manual " 

Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

NH3 manual " 
Stația de 
epurare 
Buituri 

Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

Hunedoara, 
str. Voinii, 

nr.6 
Industrială 

Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Sat Zlaști,  
nr.2 

Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

Simeria 
Simeria - 
stadion 

Urbană 
Pulberi în 
suspensie 

manual " 
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NH3 manual " 

Petroșani 

Livezeni – 
Sediu 

Hidroconstru
cția 

Industrială 
Pulberi în 
suspensie 

manual " 

Paroșeni – 
DN66 A - 

Baraj 
Industrială 

Pulberi în 
suspensie 

manual " 

Paroșeni – 
str. Minei, nr. 

25 
Industrială 

Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Vulcan, str. 
Decebal, nr. 

14 
Industrială 

Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Lupeni, str. 
Sohodol, nr. 

7 
Industrială 

Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Petroșani – 
Universitate 

Industrială 
Pulberi în 
suspensie 

manual " 

Petroșani, str. 
22 

Decembrie, 
nr. 4 

Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

Livezeni, 
sediu 

Hidroconstru
cția 

Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

Iscroni – 
Coroești, str. 
Secului, nr. 

10 

Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

Brad 

Țebea– post 
hidro 

Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

Vața  Poliție Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

Călan 
Călan - 

Primărie 
Industrială 

Pulberi 
sedimentabile 

manual 
" 
 

Orăștie 
District Ape 

Orăștie 
Urbană 

Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Baru Mare 
Baru Mare,  

nr. 303 
Industrială 

Pulberi 
sedimentabile 

manual " 

Chișcădaga 
 
 

Nr. 65 Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

Nr. 15 Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

Nr. 7 Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

Sat. Bejan, 
nr. 58 

Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 
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Șoimuș– 
Primărie 

Industrială 
Pulberi 

sedimentabile 
manual " 

 7.3 Gestiunea deșeurilor 
 
Începând cu data de 28.02.2018 au fost încheiate următoareledouă contracte de prestări servicii de 

salubrizare: 
1. Contract încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Hunedoara de delegare a gestiunii serviciului 

publicde salubrizare a Municipiului prin delegare directă către societatea Salubprest Hunedoara 
S.R.L., Nr. 15573/676 din 28.02.2018, conform H.C.L. nr. 41/2018. Obiectul contractului este 
exploatarea și prestarea unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare: 

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

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

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

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

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

 - exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor 
 - amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de 
sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii; 

- instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane 
în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Hunedoara pe anul 2020 86 

 

 

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

Hunedoara, de S.C. SALUBPREST  Hunedoara S.R.L. din anul 2020 este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

 
Denumire deșeu 

 

Cantitate (tone)/mc: 
Colectată/ 
Generată: 

Valorificată la: Total 
cantitat

e 
valorifi

cată 

Predată către: 

CipoPrest 
Activ 

Teliucul 
Inferior 

Grădin
a Zoo 

P.F. 
Boroș 
Ioan 

 CMID 
BÂRCEA 

MARE 
DEPOZ. 
tratare 

Inter 
metaco 

S.A. 

Deșeuri din grădini și 
parcuri 

Biodegradabile 
Cod: 20 02 01 

 
437,61 

 
98,57 

 
105,40 

 
100,20 

 
133,44 

 
- 

 
- 

Deșeuri din grădini și 
parcuri 

Pământ și pietre 
Cod: 20 02 02 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Deșeuri din grădini și 
parcuri 

Alte deșeuri 
nebiodegradabile 

Cod: 20 02 03 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Deșeuri municipale 
amestecate 

Cod: 20 03 01 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Deșeuri stradale 
Cod: 20 03 03 

205.74 -  - 0 205.74  

Deșeuri 
voluminoase 

Cod: 20 03 07 

- -  - - - - 

Deșeuri din asfalt, 
altele decât cele 

specificate 
la 17 03 01 

Cod: 17 03 02 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Amestecuri de la 
deșeuri din 

construcții și 
demolări 

Cod: 17 09 04 

 
33,38 

 
- 

  
 

 
 

 
- 

 
33,38 
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Tarifele practicate de S.C. SALUBPREST Hunedoara S.R.L  în anul 2020 pentru colectarea și 

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

Categorie Tarif 

Persoane fizice 76,71 lei / mc (fără TVA) 

Persoane juridice 93,74 lei / mc / (fără TVA) 

 
Deasemenea,prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a 
Deșeurilor Județul Hunedoara” a fost încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public 
de salubrizare în Zona 3 Centru/ Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, cu Asocierea Brai Cata 
S.R.L. – Ted Trans S.R.L.cu obiectul de activitate: 
- colectare separate și transportul separat al deșeurilor municipal și al deșeurilor similar la stația 
de sortare sau tratare mecano-biologică, în cadrul CMID-Bârcea Mare; 
 

 Potrivit datelor furnizate de societatea Brai Cata, în anul 2020, pe raza municipiului Hunedoara, au 
fost colectate următoarele cantități de deșeuri: 
 

Luna 
calendaristică 

Total deșeuri  
(tone) 

Ianuarie 906,02 
Februarie 863.74 
Martie 969.32 
Aprilie 945.46 
Mai 1.037.36 
Iunie 1.118.58 
Iulie 1.300,36 
August 1.305,32 
Septembrie 1.212,32 
Octombrie 1.158,78 
Noiembrie 1.054,70 
Decembrie 1.142,32 

 
 
 În vederea colectării selective a gunoiului menajer în mod cât mai eficient din municipiu, Primăria 
Hunedoara a achiziționat și montat, în anul 2020, în diverse locații din municipiul Hunedoara,încă nouă 
platforme supraterane modulare pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 
 Față de platformele subterane, platformele supraterane sunt mai practice, nu necesită obținerea de 
avize și acorduri specifice, nu este necesar a se obține Autorizație de Construire, se pot amplasa în orice 
zonă care permite acest lucru, nu necesită mecanisme pneumatice sau hidraulice, nu este necesară 
racordarea la energia electrică. 
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Anul 2020 a fost unul dificil atât pentru administrația publică locală cât și pentru fiecare 

hunedorean în parte. Primăria municipiului Hunedoara a încercat și va încerca să diminueze efectele 
negative ale oricărei situații sociale sau economice generale, prin instrumentele legale și resursele de 
care dispune.  

Închei cu speranța că anul 2021 va însemna, întâi de toate, o revenire la normalitate, astfel încât 
nivelul de trai al hunedorenilor să se menţină pe un trend ascendent, iar proiectele municipalității să fie 
implementate cu succes, în mod eficient, pentru îndeplinirea obiectivului nostru general: Hunedoara – 
un oraș modern. 

 
 
 
 
 

 
 

Primar, 
Dan Bobouțanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Întocmit, 
Insp.princ.  
Ciprian Iancu 
 


