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Un sumar al teritoriului administrativ al judeţului Hunedoara este prezentat în Tabelul 0-1 
de mai jos: 

Tabelul 0-1: Împărţirea administrativă a teritoriului judeţean Hunedoara 

Denumire 2003 2004 2005 2006 

Suprafaţa totală [ha] 706.267 706.267 706.267 706.267 
Oraşe şi municipii – nr. total, din care: 14 14 14 14 

- municipii 7 7 7 7 
Comune 55 55 55 55 
Sate – nr. total, din care: 457 457 457 457 

- sate care aparţin de oraşe sau municipii 42 42 42 42 

Schema de Dezvoltare a Spaţiului Comunitar (SDEC/EDP) prevede reguli prin care toţi 
membrii Uniunii Europene trebuie să întocmească şi să aplice politici de dezvoltare 
spaţiale pe baza a trei obiective generale şi anume:  

(1) Coeziunea economică şi socială;  
(2) Protejarea mediului natural şi construit;  
(3) Competivitatea echilibrată a întregului teritoriu european.  

Aceste obiective generale cuprind obiective specifice referitoare explicit doar la 
dezvoltarea spaţială, care trebuie să urmărească:  

− realizarea unui sistem urban policentric echilibrat care are la bază un nou tip 
de parteneriat urban-rural; 

− accesibilitatea echitabilă la infrastructură şi la cunoaştere; 

− dezvoltarea durabilă ce presupune un management prudent al resurselor 
naturale şi conduce astfel la protecţia mediului natural şi construit.  

Agenda Teritorială a Uniunii Europene prevede o creştere a coeziunii teritoriale 
concomitent cu o realizare a întăririi identităţii teritoriale, bazată pe o întărire a 
diversităţii teritoriale. Aceasta presupune o prioritizare a dezvoltării teritoriale, din care 
menţionăm: 

− întărirea dezvoltării policentrice a Reţelei de Inovare a Regiunilor Oraşelor şi a 
Oraşelor;  

− noi forme de parteneriat şi o guvernare teritorială coerentă între ariile urbane 
şi cele rurale; 

− promovarea clusterelor regionale ale competitivităţii şi inovaţiei în Europa;  

− susţinerea întăririi şi extinderii reţelei transeuropene;  

− întărirea structurilor ecologice şi a resurselor culturale ca valoare adăugată 
dezvoltării. 

Parteneriatul urban-rural s-a conturat ca prioritate absolută şi, prin urmare, a apărut o 
strategie a dezvoltării spaţiului rural. Această strategie susţine Strategia 
Lisabona/Goteborg a Consiliului European privind creşterea competitivităţii şi coeziunii 
şi a apărut prin Agenda Teritorială a Uniunii Europene „Spre o mai competitivă şi 
durabilă Europă a regiunilor”, fiind adoptată cu ocazia Reuniunii Ministeriale Informale 
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privind Dezvoltarea Urbană şi Coeziunea Teritorială de la Leipzig, din 2007. Aceste 
documente prevăd următoarele:  

− întărirea Dezvoltării Policentrice şi inovării prin reţeaua de Regiuni/aglomeraţii 
Urbane şi Oraşe – inclusiv în sensul în care oraşele cu funcţiuni regionale, ca 
parte a unui model policentric, ar trebui să coopereze cu alte oraşe din zone 
rurale şi periferice; 

− necesitatea unor noi forme de parteneriat şi guvernanţă între Ariile Rurale şi 
Urbane – pentru elaborarea în comun a strategiilor regionale şi subregionale 
de dezvoltare, ţinând seama de marea varietate a Regiunilor/Aglomeraţiilor 
Urbane şi de diferitele lor interdependenţe cu centrele urbane mici şi mijlocii şi 
cu ariile rurale din aria lor de influenţă directă; 

− promovarea în Europa a clusterelor regionale de competenţă şi inovare – 
pentru ca Regiunile/Aglomeraţiile Urbane de diferite mărimi, oraşele mici şi 
mijlocii ca şi ariile rurale, prin cooperare cu alte autorităţi, chiar din alte ţări, să 
îşi întărească identitatea şi specializarea internaţională pentru a deveni mai 
atractive pentru investiţii; 

− întărirea şi extinderea reţelei transeuropene – cu o atenţie specială acordată 
accesului la informaţie, la tehnologiile de comunicaţie precum şi la serviciile 
de interes general, în ariile rurale şi periferice; şi tot în ariile rurale se consideră 
că există oportunităţi pentru dezvoltarea producţiei de energii 
neconvenţionale, descentralizate, sigure şi prietenoase faţă de mediu; 

− promovarea unui management transeuropean al riscurilor, incluzând impactul 
schimbărilor climaterice – prin dezvoltarea şi intensificarea politicii de coeziune 
teritorială, în special cu respectarea consecinţelor strategice de adaptare 
diferenţiate; 

− întărirea structurilor ecologice şi resurselor culturale ca valoare adăugată 
pentru dezvoltare – pentru conservarea diferitelor identităţi culturale, a 
valorilor naturale şi a peisajelor culturale, în special în zonele rămase în urmă 
sau care suportă schimbări structurale.  

DDooccuummeenntteellee  lluuaattee  îînn  ccoonnssiiddeerraarree    

La fundamentarea şi elaborarea acestui plan de amenajare teritorială au fost luate în 
considerare următoarele documente: 

− Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii 
Socialiste România – cu modificările şi completările ulterioare;  

− Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 91/1991 pentru 
aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţinutului 
documentaţiilor prevăzute de legea 50/1991 cu modificările apărute ulterior; 

− Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
completările ulterioare: 
→ O.G. nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

→ Legea nr. 464/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2004 pentru 
completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul; 
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→ Legea nr. 289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

→ O.G. nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

→ Legea nr. 242/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul; 

→ Legea nr. 345/2009 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

− Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
Naţional – Secţiunea 1 – Reţele de transport; 

− Legea nr. 171/1997 privind Planul de Amenajare al Teritoriului Naţional – 
Secţiunea a II-a – Apa, cu modificările ulterioare: 
→ Legea nr. 20/2006 pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa. 

− Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
Naţional – Secţiunea a III-a – Zone protejate; 

− Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
Naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
→ Legea nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 351/2001 privind 

aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – secţiunea a IV-a – 
Reţeaua de localităţi; 

→ Legea nr. 308/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 351/2001 privind 
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – secţiunea a IV-a – 
Reţeaua de localităţi;  

→ Legea nr. 547/2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Lupeni, judeţul 
Hunedoara  

→ Legea nr. 548/2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Vulcan, judeţul 
Hunedoara. 

− Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural; 

− Legea nr. 190 din 26 mai 2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 142/2008 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a – 
Zone cu resurse turistice; 

− Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu completările 
ulterioare; 

− H.G. nr. 382/02.04.2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale; 

− H.G. nr. 447/10.04.2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi 
inundaţii; 

− Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea legii apelor nr. 
107/1996; 

− Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea listei 
monumentelor istorice, actualizată şi a listei monumentelor istorice dispărute; 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 23/443 

− H.G. nr. 1076/05.08.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru proiecte şi programe. 

SSuurrsseellee  pprriinncciippaallee  ddee  ddooccuummeennttaarree  

− „ESPON Study on Urban Function Final Report”, March 2007; 

− „Plan de Amenajare a Teritoriului Naţional” – versiunile 1996, 2001, 2006;  

− „Analiza socio-economică a Regiunii 5 Vest”, 2007; 

− Dezvoltarea spaţială durabilă în bazinul râului Tisa (TISARO) pr. AMTRANS 5A01 
2006; 

− PRAM – Plan Regional de Acţiune pentru Regiunea Vest 2006;  

− Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Hunedoara, elaborat 
de URBAN PROIECT Bucureşti, 1998; 

− ANUARUL DE MEDIU pentru judeţul Hunedoara, 2006; 

− ANUARUL STATISTIC pentru municipiul DEVA (cod 86.686), 2007;  

− „Studiu de fundamentare privind zonele protejate naturale şi construite din 
judeţ”, elaborat de S.C. QUANTUM LEAP S.A. în colaborare cu UNIVERSITATEA 
„POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA – Facultatea de Arhitectură (2008) 

− „Studiu de fundamentare privind riscurile”, elaborat de S.C. QUANTUM LEAP 
S.A., în colaborare cu Lector univ. dr. Lucian Blaga şi Conf. univ. dr. Dorina 
Camelia Ilieş de la UNIVERSITATEA DIN ORADEA – Departamentul de 
Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului (2008) 

− „Studiu de fundamentare privind reţelele de transport”, elaborat de S.C. 
QUANTUM LEAP S.A. în colaborare cu UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN 
TIMIŞOARA – Facultatea de Arhitectură (2008) 

− „Studiu de fundamentare pentru condiţiile geotehnice şi hidrologice”, 
elaborat de S.C. QUANTUM LEAP S.A. (2008) 

− „Studiu socio-demografic şi economic pentru PATJ Hunedoara”, elaborat de 
S.C. QUANTUM LEAP S.A., în colaborare cu Conf. univ. dr. Dorina Camelia Ilieş 
de la UNIVERSITATEA DIN ORADEA – Departamentul de Geografie, Turism şi 
Amenajarea Teritoriului (2008) 

AAllttee  ppuubblliiccaaţţiiii  ccoonnssuullttaattee  

− Michael E. Porter, „Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries 
and Competitors”, The Free Press, 1980, New York, SUA; 

− Michael E. Porter, „Competitive advantage: creating and sustaining superior 
performance”, The Free Press, 1985, New York, SUA; 

− Michael E. Porter, „On competition”, 1979, Boston, MA, SUA; 

− Richard P. Rumelt, Dan E. Schendel & David J. Teece, „Fundamental Issues in 
Strategy”, Harvard Business School Press, 1994, Boston, MA, SUA; 

− Thomas S. Lyons & Roger E. Hamlin, „Creating an Economic Development 
Action Plan”, Praeger Publishers, 2001, Westport, CT, SUA; 

− John P. Blair, „Local Economic Development: Analysis and Practice”, SAGE 
Publications, 1995, SUA. 
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11  SSTTRRUUCCTTUURRAA  TTEERRIITTOORRIIUULLUUII  

11..11  LLooccaalliizzaarree  ggeeooggrraaffiiccăă  

1.1.1 AAşşeezzaarree  ggeeooggrraaffiiccăă  

Judeţul Hunedoara este amplasat în partea cea mai de est a Regiunii de Dezvoltare 
Vest, având legături directe cu Regiunea de Dezvoltare Centru – respectiv în imediata 
apropiere a municipiului Alba Iulia şi Sibiu, cu Regiunea de Dezvoltare NV – respectiv cu 
municipiul Oradea şi cu Regiunea de Dezvoltare SV Oltenia – respectiv cu municipiul 
Târgu Jiu, echilibrând dezvoltarea policentrică naţională.  

Judeţul Hunedoara este situat în partea central-vestică a ţării, pe cursul mijlociu al 
Mureşului şi al principalului său afluent, Streiul, şi în zona cursului superior al Jiului şi al 
Crişului Alb şi este traversat de paralela de 46 grade latitudine nordică şi de meridianul 
de 23 grade longitudine estică. Astfel, el este poziţionat la răspântia celor patru 
drumuri: al Mureşului şi Banatului, al Olteniei (prin Defileul Jiului) şi al Ţării Crişurilor (peste 
culme de munte în Valea Crişului Alb).  

Poziţia sa geografică favorabilă este accentuată şi de intersecţia de drumuri (unul 
principal – coridorul IV paneuropean – şi celălalt, secundar – Oradea-Craiova). 

1.1.2 SSuupprraaffaaţţaa  

Judeţul Hunedoara are lungimea de 122,4 km, lăţimea de 96 km şi o suprafaţă de 7.011 
km² (2,9% din teritoriul ţării); se învecinează la sud cu judeţul Gorj, la vest cu Caraş-
Severin şi Timiş, la nord-vest cu Arad, la nord-est cu Alba, iar la sud-est cu Vâlcea. 
Limitele sale administrative urmează, în cea mai mare parte, cumpăna apelor din 
zonele înalte, munţii fiind dealtfel elementul principal al reliefului său. 

11..22  CCaaddrruull  nnaattuurraall  

1.2.1 CClliimmaa  

Din punct de vedere climatic, judeţul Hunedoara se încadrează în două subdiviziuni 
climatice ale ţării noastre şi anume: 

− ţinutul climei de munte, cu versanţi expuşi vânturilor de vest, în care intră toată 
zona muntoasă;  

− ţinutul climei continental-moderate de deal (200 - 800 m altitudine), o notă 
aparte în cadrul acestora formând depresiunile Haţeg şi Brad.  

Principalele date înregistrate la staţiile meteorologice de pe teritoriul judeţului 
Hunedoara (Deva, Parâng, Petroşani şi Ţebea) sunt prezentate în următoarele patru 
tabele de mai jos. 
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Tabelul 1-1: Date meteorologice staţia Deva 

Datele meteorologice 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2009 

Temperatura medie anuală (ºC) 9,4 9,5 9.7 9,8 10,4 

Temperatura maximă anuală (ºC) 37,7 35,7 39 38,4 40 

Data 9/7/1968 8/9/1971 25/7/1987 11/8/1994 24/7/2002 

Temperatura minimă anuală (ºC) -31,6 -21,6 -25 -20,4 -22,3 

Data 24/1/1963 15/1/1980 14/1/1985 26/1/2000 1/3/2002 

Numărul mediu anual de zile cu îngheţ 112,2 106,7 101,6 108 98,1 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii (l/mp) 553 622,4 520 554,5 627,9 

Cantitatea medie de precipitaţii din sezonul cald (l/mp) 339,7 421,8 318,1 364,3 408,6 

Cantitatea medie de precipitaţii din sezonul rece (l/mp) 213,3 200,6 201,9 190,2 219,3 

Cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore (l/mp) 50,8 65,3 35,2 38,8 64,2 

Data 29/7/1966 10/5/1973 19/6/1981 26/8/1994 3/7/2001 

Grosimea maximă a stratului de zăpadă (cm) 40 28 31 30 16 

31/1/1963 29/1/1976 11/1/1985 13/2/1999 2/2/2005 

1/2/1963 30/1/1976 12/1/1985 14/2/1999 28/2/2005 

2/2/1963 30/1/1976 13/1/1985   1/3/2005 
Data 

3/2/1963   14/1/1985     

Numărul mediu anual de zile cu sol acoperit cu zăpadă 54 28 39,9 35,2 30,3 

Durata medie de strălucire a soarelui (ore şi zecimi) 1.859,1 1.825,4 1.927 2.041 2.005,4 

Notă: Strălucirea soarelui – lipsă 1961 
Sursa: Centrul meteorologic regional Banat-Crişana 
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Tabelul 1-2: Date meteorologice staţia Parâng 

Datele meteorologice 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2009 

Temperatura medie anuală (ºC) 3,6 3,3 3,5 3,7 4,1 

Temperatura maximă anuală (ºC) 25,5 24,4 27,6 27,4 28,4 

Data 9/7/1968 18/7/1973 6/7/1988 22/7/2000 24/7/2007 

Temperatura minimă anuală (ºC) -25,5 -23,6 -23,5 -22 -22,9 

Data 14/1/1968 17/1/1972 20/2/1985 1/2/1991 1/3/2005 

Numărul mediu anual de zile cu îngheţ 157,1 170,2 162,6 162,2 151,3 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii (l/mp) 1054,6 1.088,1 834,1 840,1 1.052,2 

Cantitatea medie de precipitaţii din sezonul cald (l/mp) 673,9 753,5 536,3 559,2 684,2 

Cantitatea medie de precipitaţii din sezonul rece (l/mp) 380,7 334,6 297,8 280,9 368 

Cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore (l/mp) 84,4 88 60 70,2 77.8 

Data 21/10/1964 10/5/1973 22/8/1982 20/9/1994 12/7/2005 

Grosimea maximă a stratului de zăpadă (cm) 120 146 132 136 139 

30/1/1968 29/1/1976 13/2/1985 25/2/1992 28/2/2005 

  30/1/1976 14/2/1985    

  31/1/1976 17/2/1985    
Data 

  1/2/1976      

Numărul mediu anual de zile cu sol acoperit cu zăpadă 146,2 153,7 149,5 157,4 147,7 

Durata medie de strălucire a soarelui (ore şi zecimi)   1520,6 1.784 1.791,6 1.780,5 

Notă: Lipsa anul 1965; strălucirea soarelui – lipsă perioada 1961-1972 
Sursa: Centrul meteorologic regional Banat-Crişana 
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Tabelul 1-3: Date meteorologice staţia Petroşani 

Datele meteorologice 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2009 

Temperatura medie anuală (ºC) 7,7 7,6 7,7 8 8,5 

Temperatura maximă anuală (ºC) 33,6 32,4 35,4 36 36,4 

Data 9/7/1968 8/8/1971 6/7/1988 22/8/2000 24/7/2007 

Temperatura minimă anuală (ºC) -29,9 -21,6 -25,8 -20,2 -23,6 

Data 25/1/1963 15/1/1980 13/1/1985 1/2/1991 25/1/2006 

Numărul mediu anual de zile cu îngheţ 128 128,7 129,3 126,9 116 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii (l/mp) 811,9 802,4 650,6 627,7 776,9 

Cantitatea medie de precipitaţii din sezonul cald (l/mp)m² 501,1 558,6 410,4 415,1 488,6 

Cantitatea medie de precipitaţii din sezonul rece (l/m² ) 310,8 243,8 240,2 212,6 288,3 

Cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore (l/m² ) 72,3 86,4 45,6 46,2 111,1 

Data 17/8/1968 10/5/1973 10/5/1984 16/7/1998 22/4/2004 

Grosimea maximă a stratului de zăpadă (cm) 61 55 51 50 52 

1/1/1969 29/1/1976 9/1/1985 24/1/2000 2/2/2005 

     25/1/2000   Data 

     27/1/2000   

Numărul mediu anual de zile cu sol acoperit cu zăpadă 61,5 45,1 61,4 60,6 56,6 

Durata medie de strălucire a soarelui (ore şi zecimi) 1.619,9 1.619,9 1.701,6 1.492,5 1.462,2 

Notă: Strălucirea soarelui – lipsă în anii 1985-1988, 1963-1964, 1984, 1989 
Sursa: Centrul meteorologic regional Banat-Crişana 
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Tabelul 1-4: Date meteorologice staţia Ţebea 

Datele meteorologice 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2009 

Temperatura medie anuală (ºC) 8,8 8,8 8,9 9,1 9,7 

Temperatura maximă anuală (ºC) 36,6 36,2 37,1 38,7 38 

Data 9/7/1968 8/8/1971 20/7/1987 22/8/2000 24/7/2002 

Temperatura minimă anuală (ºC) -26,1 -23,1 -25,2 -22,6 -25,8 

Data 10/1/1968 4/12/1973 31/1/1987 26/1/2000 13/2/2004 

Numărul mediu anual de zile cu îngheţ 113,9 109,6 115,7 118,4 111 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii (l/m² ) 776,3 722,7 665,4 684,1 759,4 

Cantitatea medie de precipitaţii din sezonul cald (l/m² ) 449,3 463,5 391,8 404,4 454,7 

Cantitatea medie de precipitaţii din sezonul rece (l/m² ) 327 259,2 273,6 279,7 304,7 

Cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore (l/m² ) 68,9 74,4 54,8 38,9 75,1 

Data 23/7/1966 14/7/1979 30/5/1982 20/9/1994 21/7/2001 

Grosimea maximă a stratului de zăpadă (cm) 56 53 36 70 22 

12/2/1964 30/1/1976 11/1/1985 22/1/2000 30/1/2004 

    12/1/1985   17/2/2006 

    13/1/1985     
Data 

    14/1/1985     

Numărul mediu anual de zile cu sol acoperit cu zăpadă 62 38,6 57,9 44,7 42,3 

Durata medie de strălucire a soarelui (ore şi zecimi) 1.847 1.972,3 1.925,2 1.985,2 2.028,1 

Notă: strălucirea soarelui – lipsă în anii 1964 şi 1965 
Sursa: Centrul meteorologic regional Banat-Crişana 
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1.2.1.1 Regimul precipitaţiilor  

Regimul precipitaţiilor este, de asemenea, influenţat de etajarea altitudinală a reliefului, 
de poziţia faţă de direcţia de deplasare a maselor de aer (care în judeţ este 
predominantă din sectorul vestic). În general, cantitatea medie anuală a precipitaţiilor 
scade în lungul Mureşului de la vest (600,9 mm la Deva) spre est (540 mm la Geoagiu) şi 
dinspre munţi spre depresiuni: de la 1.400 mm pe munţii înalţi din sudul judeţului la 700 
mm în depresiunile Petroşani şi Haţeg, de la 1.200 mm pe Munţii Poiana Ruscă şi Găina 
– aflaţi perpendicular pe direcţia dominantă de circulaţie a aerului – şi 1.000 mm în 
Munţii Zarand şi Metaliferi la 750-800 mm în Depresiunea Brad (deschisă spre vest) şi 600 
- 550 mm pe Valea Mureşului. Numărul anual de zile cu ninsoare este de cca 80 pe 
munţii înalţi şi de cca 20 în Valea Mureşului.  

Cantităţile de precipitaţii căzute în timpul anului în judeţ se încadrează între 5,5 l/m2 şi 
214,5 l/m² . Precipitaţiile atmosferice sunt repartizate neuniform, fiind cuprinse între 530 
mm în depresiuni şi 1.000-1.200 mm în zonele alpine înalte.  

Cantităţi mari de precipitaţii înregistrate în intervalul analizat sunt cu prezenţă 
episodică, astfel la Deva s-au înregistrat 45,8 mm în 24 de ore în august 2006 şi la Ţebea 
au căzut 58,5 mm în 24 de ore în iulie 2005.  

Debitele medii, maxime şi minime anuale sunt prezentate în Tabelul 1-5 de mai jos:  

Tabelul 1-5: Debite medii, maxime şi minime anuale în judeţul Hunedoara 

Luna Minim Maxim 
 [l/m² ] [l/m² ] 

Ianuarie 13,2 37,9 

Februarie 5,5 14,6 

Martie 14,8 25,1 

Aprilie 18,1 31,9 

Mai 26,0 69,3 

Iunie 30,2 63,7 

Iulie 81,3 211,9 

August 71,6 214,5 

Septembrie 62,0 132,6 

Octombrie 36,1 60,8 

Noiembrie 27,8 71,2 

Decembrie 29,3 73,5 

1.2.1.2 Regimul termic  

Datorită etajării reliefului, între Lunca Mureşului – treapta cea mai joasă, unde media 
anuală a temperaturii este de +10°C – şi Munţii Retezat şi Parâng – unde temperatura 
medie anuală este de -20°C – se constată că amplitudinea valorică a temperaturii 
medii anuale este de cca 120°C. Durata medie a zilelor fără îngheţ este de 182 zile, 
primul îngheţ producându-se în medie la 17 octombrie, iar ultimul la 18 aprilie.  
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Extremele absolute (maximă de +39,7°C în 16.08.1952 la Deva; minimă de -28,6°C în 
31.01.1947 la Deva) marchează o amplitudine termică în jur de 70 grade. Amplitudinea 
termică medie este în jur de 15 grade în regiunile montane înalte (-7°C în ianuarie şi 
+8°C în iulie), iar în zona depresionară centrală (Strei, Cerna şi culoarul Orăştiei) de cca. 
21 grade (-2°C în ianuarie şi cca. 20°C în iulie). 

1.2.1.3 Vânturile dominante  

Circulaţia maselor de aer este predominant vestică în regiunile centrale şi nordice şi 
sud-vestică în regiunea sudică. Vântul Mare este semnalat primăvara pe versanţii 
nordici ai Munţilor Retezat şi Şureanu. Rezultă efectul topirii bruşte a zăpezilor şi se 
produce o scurgere importantă de pe versanţi cu creştere bruscă a torentelor şi 
producerea inundaţiilor.  

Staţia Deva a înregistrat 3 luni reci şi umede, 8 luni temperate şi o lună aridă (indice de 
ariditate 19), iar staţia Hunedoara a înregistrat 3 luni reci şi umede şi 9 luni temperate.  

În categoria fenomenelor meteorologice periculoase pot fi menţionate: grindina, 
vijelia, excesul de umiditate şi seceta.  

Din analiza datelor din intervalul analizat 2002-2003, se constată prezenţa la Deva a 
fenomenului de vijelie în anii: 2002 (iunie, iulie), 2004 (octombrie), 2005 (iunie, iulie) şi 
2006 (martie, iunie). La staţia meteo Ţebea au fost vijelii în anii 2004 (iunie) şi 2005 (iunie). 
Căderi de grindină s-au produs la Deva în anii: 2002 (aprilie, iunie), 2004 (august), 2005 
(iulie), 2006 (iunie), iar la Ţebea în 2005 (iunie, iulie) şi 2006 (iunie).  

Din datele de mai sus se constată că, dacă în urmă cu 50-60 de ani, fenomenele 
meteorologice extreme erau prezente cu moderaţie, accidental la intervale mari de 
timp, în ultimii ani acestea s-au intensificat manifestându-se la intervale mai mici, prin 
alternarea anilor cu secetă şi a celor cu precipitaţii peste media obişnuită. Astfel la 
intervale de 3-4 ani au loc fenomene mai puţin obişnuite zonei judeţului Hunedoara 
(temperaturi ridicate vara, peste 34 grade pe mai multe zile, precipitaţii lipsă pe 
perioade de mai multe săptămâni, furtuni cu vânt de intensitate peste media obişnuită 
şi perioade de iarnă cu îngheţ şi temperaturi scăzute tot sub media obişnuită).  

Aceste fenomene sunt explicate de specialişti ca urmare a schimbărilor climaterice 
globale şi a acţiunilor rezultate din procesele tehnologice necontrolate (exploatarea 
necontrolată a fondului forestier prin tăieri masive, procese tehnologice 
neperformante, poluări accidentale sau din lipsa unei tehnologii neadecvate).  

În concluzie se poate spune că fenomenele meteorologice periculoase sunt tot mai 
dese în ultimii ani, fiind caracterizate ca: „de intensitate deosebită” şi „mod atipic de 
manifestare” în raport cu caracteristicile geoclimaterice ale zonei geografice de 
dispunere a judeţului. Nu se pot evidenţia ferm zone cu vulnerabilitate crescută, 
practic tot teritoriul fiind pasibil de a fi afectat de asemenea fenomene.  

1.2.2 RReelliieeff  

Relieful judeţului Hunedoara este foarte variat, predominant muntos incluzând în 
întregime Munţii Retezat, a căror înălţime maximă este de cca 2.500 m, precum şi 
porţiuni din Munţii Parâng, Ţarcu, Poiana Ruscă, Godeanu, Metaliferi şi Zarandului. 
Varietatea reliefului este dată de înălţimi ce coboară de la 2.500 m în sud (Munţii 
Retezat şi Parâng), la 200 m în Valea Mureşului. Între masivele din sud ale munţilor 
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Retezat, Parâng şi Şureanu şi cele din nord ale munţilor Poiana Ruscă şi Apuseni 
(Metalici) se găsesc depresiuni cu şesuri şi terase înalte, iar de-a lungul Mureşului se află 
o zonă depresionară mai largă. Încadrate de masive muntoase se găsesc două 
depresiuni: cea înaltă, deluroasă a Petroşanilor (pe Valea Jiului) şi cea joasă a 
Haţegului.  

În cuprinsul judeţului se deosebesc câteva categorii de unităţi de relief distincte: regiuni 
muntoase, depresiuni intramontane şi culoare depresionare.  

Depresiunile intramontane Hunedoara, Haţeg, Petroşani, Simeria şi Brad formează 
treapta de relief cea mai joasă din judeţ, în care se resimte cea mai puternică 
intervenţie antropică. 

1.2.3 FFlloorraa    

Flora judeţului este specifică reliefului – de la vegetaţie de şes la floră alpină. Unicitatea 
elementelor glaciare (cele peste 80 de lacuri glaciare din Masivul Retezat), diversitatea 
speciilor faunistice, floristice şi existenţa unor specii rare au fost argumente ce au 
determinat înfiinţarea în anul 1935 a Parcului Naţional Retezat (200 ha), cea mai mare 
rezervaţie naturală din ţară. 

Se poate menţiona, de asemenea, arboretumul de la Simeria (Parcul dendrologic), 
întins pe 77 ha şi care adăposteşte specii de arbori rari, specifici climei subtropicale. 

Demne de interes mai sunt: Dealul Cetăţii Deva, Muntele Vulcan – Buceş, peşterile 
Cioclovina, Ponor, Tecuri (unde se găsesc urme ale paleoliticului). La Turdaş, lângă 
Orăştie, se află cea mai importantă cultură neolitică. 

În concluzie, putem spune că poziţia geografică favorabilă, resursele solului şi subsolului 
şi forţa de muncă disponibilă au determinat desfăşurarea unei intense activităţi 
economice pe teritoriul judeţului. 

Fondul forestier reprezintă 43,74% din suprafaţă, judeţul Hunedoara ocupând locul III pe 
ţară după extinderea pădurilor. 

Zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de 
Hunedoara” al judeţului Hunedoara este caracterizată de suprafeţe împădurite întinse 
(aproximativ 317.000 ha), cu zone foarte greu accesibile, dar locuite, în Munţii Poiana 
Ruscă – zona Pădurenilor – şi în Munţii Apuseni – zona Moţilor. Suprafaţa împădurită ce 
revine pe cap de locuitor este de 0,57 ha, judeţul ocupând din acest punct de vedere 
locul cinci pe ţară. Dacă la suprafaţa fondului forestier public se adaugă suprafaţa 
fondului forestier proprietate privată, procentul de ocupare cu păduri la nivelul 
judeţului este de 44%.  

Pădurile constituie una dintre resursele naturale de bază ale solului din judeţul 
Hunedoara. În zonele mai joase cresc păduri de foioase (stejar, fag, gorun, cer, 
gâmiţă) iar în cele mai înalte din sud – conifere (pin, brad, molid). Păşunile şi fâneţele 
naturale se situează mai ales pe zonele deluroase şi muntoase. 

Reflectând în principal condiţiile climatice, compoziţia pădurilor este caracterizată 
printr-un număr ridicat de specii. În prezent compoziţia pădurilor în judeţul Hunedoara 
este în proporţie de 44% fag, 28% răşinoase, 14% stejar, 13% diverse esenţe tari şi 1% 
diverse esenţe moi. 
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1.2.4 FFaauunnaa  

Particularităţile reliefului, climei şi vegetaţiei asigură o biodiversitate a faunei cu o 
compoziţie şi răspândire variată. Fauna cuprinde principalele specii existente pe 
teritoriul României, de mare interes cinegetic, printre care: iepurele, vulpea, capra 
neagră, cerbul carpatin, mistreţul şi gama păsărilor (cocoşul de munte, prepeliţa, 
sitarul, raţa sălbatică). Apele de munte sunt bogate în păstrăvi şi lipani, iar râurile de şes 
în mreană, somn, crap, ştiucă, şalău, etc. 

1.2.5 SSoolluurrii  

Datele din Tabelul 1-6 de mai jos au fost preluate din Hotărârea nr. 127/2008 a 
Consiliului Judeţean Hunedoara – Suprafeţele solurilor pe clase şi tipuri (conform 
„Sistemului român de taxonomie a solurilor”). 

Tabelul 1-6: Suprafeţele solurilor pe clase şi tipuri 

Clasa Tipul de sol 
Denumirea Suprafaţa Denumirea Suprafaţa 

 [ha] [%]  [ha] [%] 

litosoluri 18.729,4 6,74 
regosoluri 22.167,0 7,98 
aluvisoluri 35.281,1 12,70 

protisoluri 77.125,1 27,76 

entriantrosoluri 947,6 0,34 
faeziomuri 5.311,1 1,91 cernisoluri 6.478,5 22,33 
rendzine 1.167,4 0,42 

umbisoluri 1.000,4 0,36 nigrisoluri 1.000,4 0,36 
eutricambosoluri 21.372,1 7,69 cambisoluri 56.281,5 20,26 
districambosoluri 34.909,4 12,57 
preluvosoluri 23.910,3 8,61 
luvosoluri 68.393,2 24,63 

luvisoluri 92.894,0 33,26 

planosoluri 59,0 0,02 
podzoluri 5.701,6 2,05 spodisoluri 6.081,6 2,19 
criptopodzoluri 380,1 0,14 

pelisoluri 1.619,1 0,58 vertisol 1.619,1 0,58 
stagnosoluri 5.421,7 1,93 hidrisoluri 12.693,7 4,55 
gleiosoluri 7.272,0 2,62 
erodisol 14.040,0 5,05 antrisoluri 15.656,7 5,13 
androsoluri 212,7 0,08 

eroziune de adâncime 7.516,1 2,71 - - - 
rocă la zi 1.736,1 0,62 - - - 
mlaştini şi bălţi 580,2 0,21 - - - 

 Sursa: Hotărârea nr. 127/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara 

Menţionăm că studiile pedologice se pot reface după o perioadă de minim 15 ani. În 
cadrul oficiului nu există un serviciu special de urmărire şi de întreţinere la zi a 
degradărilor intervenite în soluri după data executării studiilor pe teritorii cadastrale 
comunale. 
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Textura – afectează gradul de tasare a solului şi regimul aerohidric. Gruparea terenurilor 
funcţie de textură pe profil este evidenţiată în Tabelul 1-7 de mai jos. 

Tabelul 1-7: Terenuri grupate în funcţie de textura de profil 

Nr. crt. Denumirea texturii Suprafaţa 
  [ha] [%] 

SOLURI CU TEXTURĂ GROSIERĂ  11.161 3,17 
 - textură grosieră  1.654 0,47 
 - textură grosieră cu schelet  1.619 0,46 

1 

 - textură grosieră mijlocie  7.888 2,24 
SOLURI CU TEXTURĂ MIJLOCIE 212.282 60,16 
 - textură mijlociu grosieră 158.170 44,81 
 - textură mijlociu grosieră cu schelet 129.872 36,81 

2 

 - textură mijlocie  68.261 19,35 
SOLURI CU TEXTURĂ FINĂ 113.200 32,07 
 - textură mijlocie fină  42.697 12,10 
 - textură mijlociu fină cu schelet  69 0,02 
 - textură fină   39.078 11,08 
 - textură fină cu schelet  1.056 0,29 

3 

 - textură foarte fină  30.369 8,60 
SCHELET ŞI ROCĂ LA ZI  16.257 4,60 
 - rocă dură  16.124 4,57 

4 

 - rocă moale  133 0,03 

Conţinutul de argilă al solului determină rezistenţa solului la eroziunea de suprafaţă şi de 
adâncime precum şi permeabilitatea pentru apa din precipitaţii şi scurgeri laterale. 

Tabelul 1-8: Terenuri afectate de eroziunea de suprafaţă, colmatate şi decopertate 

Eroziunea de suprafaţă  

Moderată Puternică Foarte 
puternică Excesivă Terenuri 

colmatate 
Terenuri 

decopertate 
Terenuri deranjate 

antropic 
[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

52.771 19,0 22.420 8,07 287 1,03 2.071 7,46 611 0,22 3,3 0,01 47 0,15 

Tabelul 1-9: Terenuri afectate de eroziunea de adâncime 

Din care: Suprafaţa totală afectată  
de eroziunea de adâncime Şiroiri rigole Ogaşe Torenţi şi ravene 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

8.315 2,99 1.584 0,57 3.108 1,12 3.630 1,31 

Tabelul 1-10: Terenuri afectate de inundaţii 

Din care: Suprafaţa totală afectată  
de eroziunea de adâncime Inundabil mai rar 

decât o dată la 5 ani 
Inundabil 
la 2 - 5 ani 

Inundabil o dată pe an 
şi mai des 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

14.112 5,02 12.921 4,60 105 0,04 1.158 0,41 
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Tabelul 1-11: Terenuri afectate de excesul de umiditate din precipitaţii şi scurgeri laterale 

Din care, cu intensitate de manifestare: Total suprafaţă 
afectată Foarte slabă Slabă Moderată Puternică Foarte 

puternică Excesivă 

[ha] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

75.207 24.916 8,97 26.871 9,68 12.806 4,61 6.404 2,31 4.022 1,48 1,88 0,07 

Tabelul 1-12: Terenuri afectate de excesul de umiditate din pânza freatică şi din izvoare de coastă 

Din care, cu intensitate de manifestare: Total suprafaţă 
afectată Foarte 

slabă Slabă Moderată Puternică Foarte 
puternică Excesivă Mlaştini şi 

bălţi 
[ha] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

3.475 5.672 2,04 8.427 3,03 5.743 2,07 6.008 2,16 3.199 1,15 2.225 0,80 536 0,19 

Tabelul 1-13: Terenuri cu soluri poluate 

Tipul de poluare 

Total suprafaţă 
afectată 
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[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

10.860 428 112 5 225 55 59 273 3 10 6 37 9.650 

Tabelul 1-14: Reacţia solurilor 

CLASA DE REACŢIE 
Puternic acidă 

pH 4,4-5,0 
Moderat acidă 

pH 5,1-5,8 
Slab acidă 
pH 5,9-6,8 

Neutră 
pH 6,9-7,2 

Slab alcalină 
pH 7,3-8,4 

Moderat alcalină 
pH 8,5-9,0 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

13.162 4,74 71.367 25,70 131.233 47,20 20.236 7,29 41.569 14,97 282 0,10 

Tabelul 1-15: Repartiţia terenurilor agricole pe clase de calitate 

CLASE DE CALITATE Modul de folosinţă 
II III IV V Media 

 [ha] Nota [ha] Nota [ha] Nota [ha] Nota [ha] Nota 

Arabil 6.282 66 22.001 49 40.821 29 19.647 16 IV 34 
Păşune/Fâneaţă 1.149 72 39.167 48 113.472 27 101.765 15 IV 26 
Vie - - 40 54 47 33 86 20 IV 31 
Livadă 127 76 829 55 2.237 33 770 18 IV 36 
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1.2.6 RReessuurrsseellee  ssoolluulluuii  şşii  aallee  ssuubbssoolluulluuii  

Pe teritoriul administrativ al judeţului Hunedoara se află următoarele resurse ale solului şi 
subsolului:  

− zăcăminte de huilă – în Valea Jiului (zona Petrila, Petroşani, Vulcan, Lupeni, 
Aninoasa, Uricani, Lonea, Paroşeni, Bărbăteni, Livezeni, Dâlja); 

− cărbunele brun – la Ţebea, Brad; 

− zăcămintele de fier – din Munţii Poiana Ruscă (Ghelari, Teliuc şi Vadu Dobrii) şi 
din Munţii Zarand (Ciungani - Căzăneşti); 

− minereuri complexe neferoase – în Munţii Metaliferi (Băiţa, Săcărâmb, Hondol, 
Măgura-Topliţa), Munţii Poiana Ruscă, Munţii Zarand; 

− minereuri auro - argintifere – în Munţii Metaliferi (Musariu, Gura Barza, Băiţa, 
Certej şi Săcărâmb); 

− pirite cuprifere (Deva, Boiţa-Haţeg), pirite (Boiţa), plumb şi zinc (Muncelu Mic, 
Runcu Mic şi Băiţa - Crăciuneşti), bauxită (Ohaba Ponor); 

− marmură (Alun şi Luncani în comuna Boşorod, Alun în comuna Bunila), 
travertin (Banpotoc, Geoagiu, Cărpiniş), calcar (Crăciuneşti, Ardeu, Roşcani, 
Lăpugiu, Zlaşti şi Băniţa); 

− bioxid de carbon (Ocolişu Mare); 

− ape minerale (Boholt, Băcia, Banpotoc, Chimindia), termale (Geoagiu, Vaţa şi 
Călan); 

− talc (Lelese, Cerişor), bentonită (Gurasada, Dobra), nisipuri cuarţoase (Baru 
Mare, Uricani), dolomita (Teliuc, Zlaşti), gipsul (Călanu Mic), andezite şi dacite 
(Deva, Băiţa, Crişcior, Ormindea şi Valea Arsului); 

− întinse suprafeţe forestiere, pajiştile naturale, etc. 

Dintre resursele naturale ale subsolului, pe primul loc se situează cărbunele, exploatat în 
bazinul din Valea Jiului (huila) şi în nordul judeţului, la Ţebea - Brad (cărbunele brun). 

1.2.7 RReeţţeeaauuaa  hhiiddrrooggrraaffiiccăă  

Structura geologică variată a reliefului judeţului determină condiţii variate de 
zăcământ acvifer: de la straturi acvifere în cristalin la straturi acvifere sub sedimentar. 
La marginea depresiunilor şi în văile largi sunt straturi acvifere în glacis, în formaţiuni de 
terasă sau în depozite de luncă. O menţiune aparte trebuie acordată apelor de 
infiltraţie şi cursurilor subterane în zonele calcaroase, precum şi apelor de adâncime din 
zona manifestărilor postvulcanice, care sunt mineralizate (în sudul Munţilor Metaliferi – 
de la Trestia până la Băcia şi Bozeş, în nord-vestul măgurilor vulcanice ale Devei – la 
Veţel, Bretelin) sau termale la Călan, Vaţa de Jos, Bobâlna Geoagiu - Băi). 

Ca urmare a varietăţii reliefului şi răspândirii inegale a precipitaţiilor, densitatea reţelei 
hidrografice variază între 0,3 şi 0,5 km/km² în vestul Munţilor Şureanu, Munţii Zarand, 
Metaliferi, Piemontul Orăştiei; 0,7 - 0,9 km/km² în Munţii Vulcan, Retezat, Şureanu, 
Parâng, Poiana Ruscăi şi 0,9 - 0,11 km/km² în vestul depresiunilor Petroşani şi Haţeg. 

După tipul de alimentare, reţeaua hidrografică a judeţului aparţine tipului de nivel 
moderat, din zăpadă scursă superficial (60%) şi alimentare subterană (S=10-35%), în 
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regiunea munţilor înalţi din sud; tipului pluvional – nivel cu scurgere superficială (40-60%) 
şi alimentare subterană moderată (S=10-35%), care cuprinde cea mai mare parte a 
judeţului, mai puţin culoarul Orăştiei şi Ţara Haţegului, care aparţin tipului pluvial 
moderat, cu scurgerea superficială (30-40%) şi alimentare subterană moderată (S=10-
35%). 

Cursurile de apă, debite normale, creşteri înregistrate 

Din punct de vedere al gestionării resurselor de apă, judeţul Hunedoara este împărţit 
pe trei bazine hidrografice: Mureş, Criş Alb şi Jiu. 

Tabelul 1-16: Râurile din bazinul hidrografic Mureş 

Nr.  
crt. Denumire Lungime  

în jud. Hunedoara 
Debit mediu 
multianual 

Debit maxim/ 
anul înregistrării 

Debit minim/ 
anul înregistrării 

  [km] [m³/s] [m³/s → anul] [m³/s → anul] 

1 Mureş 114 149,00 2.612 → 1970 88,9 → 1986 
2 Geoagiu 41 2,29 188 → 1980 0,040 → 1994 
3 Orăştie 51 5,24 194 → 1979 0,300 → 1987 
4 Sibişel 28 1,95 89,6 → 1982 0,123 → 1986 
5 Strei 93 26,40 439 → 1978 0,560 → 1964 
6 Râu Bărbat 30 1,66 48,9 → 1984 0,19 → 1990 
7 Văratec 7 0,18 44,3 → 1997 0,003 → 1994 
8 Râu Alb 22 1,08 24,4 → 1999 0,082 → 1972 
9 Râu Mare 64 3,86 412 → 1999 0,234 → 1987 

10 Zlata  8 1,06 58,5 → 1999 0,016 → 1986 
11 Râuşor 16 0,86 38,4 → 1969 0,075 → 1964 
12 Galbena 35 3,11 117 → 2006 0,100 → 1964 
13 Luncanilor 27 1,10 51,8 → 2001 0,016 → 2000 
14 Govăjdie 37 1,19 32,8 → 2000 0,121 → 1990 
15 Dobra 44 2,07 112 → 2000 0,198 → 1991 
16 Galbena 35 3,11 117 → 2006 0,100 → 1964 
17 Cerna 73 3,10 180 → 2000 0,100 → 1986 
18 Dobra 44 2,07 112 → 2000 0,198 → 1991 

Tabelul 1-17: Râurile din bazinul hidrografic Crişul Alb 

Nr.  
crt. Denumire Lungime  

în jud. Hunedoara 
Debit mediu 
multianual 

Debit maxim/ 
anul înregistrării 

Debit minim/ 
anul înregistrării 

  [km] [m³/s] [m³/s → anul] [m³/s → anul] 

1 Criş Alb 71 4,47 316 → 1995 0,020 → 1993 

2 Valea 
Satului 18 1,20 116 → 2000 0,010 → 2000 

3 Bucureşci 17 0,444 117 → 1982 Sec → 1992, 1993, 2000 
4 Luncoiu 11 0,480 31,6 → 1999 Sec → 1992, 1993, 2003 
5 Vaţa 24 0,792 41,0 → 1995 0,035 → 1993 
6 Obârşa 23 0,577 36,0 → 1995 0,007 → 1993 
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Tabelul 1-18: Râurile din bazinul hidrografic Jiu 

Nr.  
crt. Denumire Lungime  

în jud. Hunedoara 
Debit mediu 
multianual 

Debit maxim/ 
anul înregistrării 

Debit minim/ 
anul înregistrării 

  [km] [m³/s] [m³/s → anul] [m³/s → anul] 

1 Jiu de Vest 54 5,74 413 → 1972 0,154 → 1987 
2 Jiu de Est 20 8,31 498 → 1964 0,580 → 1972 

3 Buta 8 0,515 32,0 → 1974 Sec → 1996, 1997, 2000, 
2006 

4 Lazăr 8 0,824 18,6 → 1981 Sec → 2002 - 2006 
5 Merişoara 9 0,328 17,4 → 1970 0,001 → 1974 
6 Valea de Peşti 11 0,795 44,9 → 2004 0,060 → 1987 
7 Taia 21 1,72 33,8 → 1972 0,029 → 1987 
8 Jieţ 27 2,00 241 → 1964 Sec → 1972 
9 Băniţa 17 1,42 73,7 → 1978 0,101 → 1987 

10 Jupâneasa 13 0,615 11,8 → 1998 0,058 → 1986 
11 Maleia 13 0,211 7,87 → 1998 0,024 → 1987 
12 Izvor  11 0,797 41,5 → 1972 0,003 → 1987, 1988 
13 Polatiştea 13 1,60 84,4 → 1970 0,020 → 1972 

1.2.7.1 Bazinele hidrografice, lacurile de acumulare  

Bazine hidrografice din judeţul Hunedoara: 
− Bazinul hidrografic Mureş – coordonat de Direcţia Apelor Mureş, Tg. Mureş – 

suprafaţa bazinului hidrografic = 5.260 km²; 

− Bazinul hidrografic Criş Alb – coordonat de Direcţia Apelor Crişuri, Oradea – 
suprafaţa bazinului hidrografic = 987 km²; 

− Bazinul hidrografic Jiu – coordonat de Direcţia Apelor Jiu, Craiova – suprafaţa 
bazinului hidrografic = 1.106 km². 

Tabelul 1-19: Lacuri de acumulare 

Nr. 
crt. Denumire Deţinător Înălţime 

baraj 
Lungime 

coronament 
Volum 
total Suprafaţă 

   [m] [m] [Mil. m³] [ha] 

1 Gura Apelor SC HIDROELECTRICA  
Sucursala Hidrocentrale Haţeg 168 480 164,87 420 

2 Ostrovu Mic SC HIDROELECTRICA  
Sucursala Hidrocentrale Haţeg 28 29,5 11,92 89 

3 Păclişa SC HIDROELECTRICA  
Sucursala Hidrocentrale Haţeg 23 29,5 11,38 98 

4 Haţeg SC HIDROELECTRICA  
Sucursala Hidrocentrale Haţeg 28 29,5 16,46 107 

5 Subcetate SC HIDROELECTRICA  
Sucursala Hidrocentrale Haţeg 23 42 6,87 86 

6 Cinciş  AN Apele Române  
– Direcţia Apelor Mureş, Tg.Mureş 48 221 43,3 162 

7 Mintia SC Electrocentrale  
– Deva, Mintia 17,4 130   

8 Valea de Peşti AN Apele Române  
– Direcţia Apelor Jiu, Craiova 56 237,5 4,50 24 
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1.2.7.2 Lacuri, iazuri  

Lacuri naturale: 

(1) Bucura: 
- suprafaţa = 10,50 ha; 
- volumul = 0,487 mil. m³; 
- adâncime = 15,7 m. 

(2) Galeş: 
- suprafaţa = 3,70 ha; 
- volumul = 0,379 mil. m³; 
- adâncime = 20,5 m. 

(3) Gemenele: 
- suprafaţa = 2,48 ha; 
- volumul = 0,067 mil. m³. 

(4) Zănoaga: 
- suprafaţa = 9,00 ha; 
- volumul = 0,954 mil. m³; 
- adâncime = 29,0 m. 

(5) Peleaga: 
- suprafaţa = 2,75 ha; 

(6) Ana: 
- suprafaţa = 3,13 ha; 

(7) Tăul Custurii: 
- suprafaţa = 2,78 ha. 

Iazuri de decantare: 

(1) CNCAF MINVEST, Filiala DEVAMIN S.A. 
- iaz Valea Devei; 
- localitatea Deva, pe valea Devei – iaz activ; 
- volum = 10,1 mil. m³; 
- suprafaţă = 40 ha; 

(2) CNCAF MINVEST, Filiala DEVAMIN S.A. 
- iaz de avarie Valea Devei; 
- localitatea Deva, pe valea Devei – iaz activ; 
- volum = 0,73 mil. m³; 
- suprafaţă = 5 ha; 

(3) CNCAF MINVEST, Filiala DEVAMIN S,A, 
- iaz Herepeia;  
- localitatea Herepeia pe valea Herepeia - în conservare; 
- volum = 12,0 mil. m³; 
- suprafaţă = 30 ha; 
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(4) CNCAF MINVEST Filiala DEVAMIN SA 
- iaz Lunca Mureşului; 
- localitatea Deva -fără evacuare de apă pe râul Mureş – în conservare; 
- suprafaţă = 21,9 ha; 
- volum = 4 mil. m³; 

(5) CNCAF MINVEST Filiala Poiana Ruscă Teliuc 
- iaz nr. 1, Valea Cărbunelui – în conservare; 
- localitatea Teliucu Inferior, pe râul Valea Cărbunelui; 
- volum = 5,2 mil. m³; 
- suprafaţă = 35,5 ha; 

(6) CNCAF MINVEST Filiala Poiana Ruscă Teliuc 
- iaz nr. 2, Valea Podului – în conservare;  
- localitatea Teliucu Inferior, pe râul Valea Podului; 
- volum = 8,2 mil. m³; 
- suprafaţă = 37,1 ha; 

(7) CNCAF MINVEST Filiala Poiana Ruscă Teliuc 
- iaz nr. 3, Valea Podului – în conservare;  
- localitatea Teliucu Inferior, pe râul Valea Podului; 
- volum = 7,6 mil. m³; 
- suprafaţă = 18,5 ha; 

(8) CNCAF MINVEST Filiala ECOMIN SA - Boiţa Haţeg 
- iaz Valea Luponii; 
- localitatea Boiţa, pe Valea Luponii – iaz ecologizat; 
- volum = 0,6 mil. m³; 
- suprafaţă = 2,7 ha; 

(9) S.C. ELECTROCENTRALE S.A. DEVA 
- depozitul nr. 1 de zgură şi cenuşă, pe râul Mureş – folosit în situaţie de avarii;  

(10) S.C. ELECTROCENTRALE S.A. DEVA 
- depozitul nr. 2, pe Valea Bejan – iaz activ;  
- volum = 23,3 mil. m³; 

(11) CNCAF MINVEST FILIALA CERTEJ S.A. 
- iaz nr. 1 Valea Mireşului, pe valea Mireşului – scos din funcţiune în 1992, 

ecologizat; 
- volum = 3,5 mil. m³; 
- suprafaţă = 11,0 ha; 

(12) CNCAF MINVEST FILIALA CERTEJ S.A. 
- iaz nr. 2 Valea Mealu, pe râul Certej; 
- volum = 5,8 mil. m³; 
- suprafaţă = 46,20 ha; 

(13) S.C. BRADMIN S.A. BRAD 
- iaz Ribiţa; 
- localitatea Ribiţa pe râul Crişul Alb; 
- suprafaţa amenajată = 60,28 ha; 
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(14) EPCVJ VULCAN-UPC Coroeşti 
- iazul de decantare nr. 1 Coroeşti;  
- localitatea Vulcan, mal drept râul Jiul de Vest; 
- volum apă (sau material acumulat) = 3 milioane tone steril depozitat; 
- suprafaţă = 14 ha;  

(15) EPCVJ VULCAN-UPC Coroeşti  
- iazul de decantare nr. 2 Coroeşti;  
- localitatea Vulcan, pe mal drept râul Jiul de Vest;  
- volum apă (sau material acumulat) = 2 milioane tone steril depozitat;  
- suprafaţă = 11 ha;  

(16) SE PAROŞENI  
- depozitul de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara, compartimentul 1;  
- localitatea Vulcan, la 1,5 km de incinta SE Paroşeni şi 2 km de malul drept 

al râului Jiul de Vest;  
- volum apă (sau material acumulat) = 1,41 mil. m³ zgură şi cenuşă 

depozitată; 
- capacitate disponibilă = 2,91 mil. m³;  
- suprafaţă = 14,5 ha; 

(17) SE PAROŞENI  
- depozitul de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara, compartimentul 2;  
- localitatea Vulcan, la 1,5 km de incinta SE Paroşeni şi la 2 km de malul 

drept al râului Jiul de Vest (depozitul de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara 
este amplasat pe valea pârâului Căprişoara şi a afluentului acestuia, 
pârâul Piscului; pentru ca aceste pârâuri să poată curge pe sub depozit s-
au construit galerii clopot pentru tranzitare din beton armat, galeria Piscului 
intră în galeria principală Căprişoara în zona amonte a compartimentului 
1);  

- volum apă (sau material acumulat) = 0,38 mil. m³ zgură şi cenuşă 
depozitată;  

- capacitate disponibilă = 0,62 mil. m³;  
- suprafaţă = 12,1 ha;  

(18) SE PAROŞENI  
- depozitul de zgură şi cenuşă de avarie – rezervă;  
- localitatea Vulcan, la 700 m de malul drept al râului Jiul de Vest; 
- volum apă (sau material acumulat) = 61.550 m³ zgură şi cenuşă depozitată; 
- suprafaţă = 8 ha. 

1.2.7.3 Acumulări piscicole  

(1) S.C. INTERMETACO S.A. – FERMA PISCICOLĂ ZEICANI – păstrăvărie  
- localitatea Zeicani, pe pârâul Cracului, afluent al râului Zeicani; 
- suprafaţa totală amenajată = 5 ha;  
- volum apă captat anual = 250.000 m³; 

(2) PESCĂRIE ORĂŞTIE (persoana fizică Părău Candin) 
- localitatea Orăştie, pe râul Orăştie;  
- suprafaţa totală amenajată = 3,54 ha;  
- volum apă captat anual = 24.000 m³; 
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(3) AMENAJARE PISCICOLĂ FINTOAG 
- localitatea Fintoag, pe râul Mureş (2 izvoare de coastă); 
- suprafaţa amenajată = 1 ha, din care 3440 m² luciu de apă;  

(4) AMENAJARE PISCICOLĂ BRĂNIŞCA  
- localitatea Brănişca, pe pârâul Hidicuţ, afluent al râului Mureş; 
- suprafaţă luciu apă = 94.600 m²; 
- volum apă = 103.200 m³; 
- adâncime medie apă = 1,1 m; 

(5) S.C. TURIST PREST S.A. – FERMA PISCICOLĂ AUREL VLAICU  
- localitatea Aurel Vlaicu. pe râul Mureş; 
- volum apă captat pe an = 1.200.000 m³; 
- suprafaţă amenajată = 15 ha; 

(6) S.C. CARPIO S.A. SPINI 
- localitatea Spini, pe râul Mureş; 
- suprafaţa exploatată = 11,87 ha pentru pepiniera Simeria Veche; 
- volum proiectat = 185.760 m³; 
- suprafaţa proiectată = 51,74 ha pentru cele 2 bazine de creştere; 
- volum proiectat= 310.444 m³; 

(7) S.C. TELECERNA S.A. – BAZA PISCICOLĂ RAPOLT 
- localitatea Rapoltu Mare, pe râul Mureş; 
- volum apă captat pe an = 796.000 m³; 
- suprafaţa amenajată = 7,95 ha;  

(8) S.C. HAWLE S.R.L. – PĂSTRĂVĂRIA ROŞCANI 
- localitatea Roşcani, pe râul Dobra;  
- suprafaţa totală amenajată = 0,361 ha;  

(9) OCOLUL SILVIC DOBRA – PĂSTRĂVĂRIA ROŞCANI 
- localitatea Roşcani, subteran Izvorul Alb (râul Dobra);  
- volum apă captat = 1.261.440 m³; 
- suprafaţa totală amenajată = 0,295 ha;  
- suprafaţa utilizată = 0,0645 ha;  

(10) AJVPS DEVA – PĂSTRĂVĂRIA BULZEŞTI 
- localitatea Bulzeşti, pe râul valea Bulz;  
- suprafaţa amenajată = 0,1 ha;  
- volum de apă = 0,266 mil. m³.  
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1.2.7.4 Amenajări hidrotehnice  

Tabelul 1-20: Amenajări hidrotehnice – Bazinul hidrografic Mureş 
Amenajări hidrotehnice – BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ 

Nr. crt. Curs de apă Denumirea lucrării Beneficiar L l cor h Pantă taluz Asig. 
    [km] [m] [m]  [%] 

1 Mureş Îndiguire mal stâng, sat Aurel Vlaicu S.G.A. Hunedoara 2,7 4,0 3,3 1:2,1:3 5 
2 Mureş Îndiguire mal stâng, sat Gelmar S.G.A. Hunedoara 3,1 4,0 3,3 1:2,1:3 5 
3 Mureş Îndiguire mal stâng, SUINPROD S.G.A. Hunedoara 2,1 4,0 3,3 1:2,1:3 5 
4 Mureş Îndiguire mal stâng, Deva S.G.A. Hunedoara 9,5 4,0 6,0 3:5,3:0 1 
5 Mureş Îndiguire mal stâng, S.C. Electrocentrale Mintia F.E. Mintia 2,9 3,0 2,9 1:2,1:3 1 
6 Mureş Îndiguire mal drept, S.C. Electrocentrale Mintia F.E. Mintia 2,4 6,0 3,5 1:2,1:3 1 
7 Mureş Îndiguire mal drept, Ilia S.G.A. Hunedoara 10,9 3,0 5,0 2:0,2:5 1 
8 Mureş Îndiguire mal stâng, Brâznic S.G.A. Hunedoara 1,3 2,2 3,0 1:2,1:3 1 
9 Mureş Îndiguire mal stâng, Lăpuşnic S.G.A. Hunedoara 6,5 3,0 1,8 2:5,2:0 5 

10 Mureş Îndiguire mal stâng, Stretea S.G.A. Hunedoara 4,6 3,0 3,3 1:0,1:5 5 
11 Mureş Îndiguire mal stâng, Brănişca S.G.A. Hunedoara 4,69 4,0 2,0 1:1,1:2 1 
12 Mureş Îndiguire mal stâng, Sălciva C.L. Sălciva 2,2 1,4 1,0 1:1,1:2 10 
13 Săcămaş Îndiguire mal stâng, Săcămaş S.G.A. Hunedoara 0,6 3,0 3,0 1:1,1:2 1 
14 Săcămaş Îndiguire mal drept, Săcămaş S.G.A. Hunedoara 0,6 3,0 3,0 2:0,2:5 1 
15 Strei Îndiguire mal drept, Covragiu S.G.A. Hunedoara 1,1 2,5 2,5 2:5,1:5 10 
16 Strei Îndiguire mal drept, Batiz-Simeria S.G.A. Hunedoara 7,5 2,5 3,0 1:5,2:0 5 
17 Cerna Îndiguire mal drept, Sântandrei S.G.A. Hunedoara 1,89 2,5 3,5 1:2,1:3 5 
18 Galbena Îndiguire mal drept, Gen.Berthelot C.L. Gen. Berthelot 6,5 1,5 2,0 1:2,1:3 5 
19 Lăpugiu Îndiguire mal drept, Lăpugiu de Sus S.G.A. Hunedoara 0,6 3,0 1,5 1:2,1:3 5 
20 Mureş Îndiguire mal stâng, Folt S.G.A. Hunedoara 1,84 4,0 3,0 1:2,1:3 1 
21 Mureş Apărare de mal, Folt S.G.A. Hunedoara 1,5     
22 Mureş Apărare de mal, Gurasada S.G.A. Hunedoara 0,8     
23 Geoagiu Apărare de mal, Geoagiu S.G.A. Hunedoara 1,1     
24 Strei Apărare de mal, Bretea Română S.G.A. Hunedoara 1,1     
25 Bărbat Apărare de mal, Pui C.L. Pui 0,6     
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Amenajări hidrotehnice – BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ 

Nr. crt. Curs de apă Denumirea lucrării Beneficiar L l cor h Pantă taluz Asig. 
    [km] [m] [m]  [%] 

26 Geoagiu Regularizare albie, Geoagiu S.G.A. Hunedoara 4,6     
27 Orăştie Regularizare albie, Orăştie S.G.A. Hunedoara 2,0     
28 Sibişel Regularizare albie, Orăştie S.G.A. Hunedoara 6,5     
29 Turdaş Regularizare albie, Mărtineşti C.L. Mărtineşti 8,0     
30 Strei Regularizare albie, Baru Mare S.G.A. Hunedoara 0,8     
31 Băruşor Regularizare albie, Baru Mare S.G.A. Hunedoara 0,2     
32 Crivadia Regularizare albie, Baru Mare S.G.A. Hunedoara 0,6     
33 Muncel Regularizare albie, Baru Mare S.G.A. Hunedoara 0,35     
34 Nădăştie Regularizare albie, Călan Sidermet Călan 2,2     
35 Sălaş Regularizare albie, Ohaba de Piatră S.G.A. Hunedoara 0,5     
36 Sibişel Regularizare albie, Sântămărie Orlea S.G.A. Hunedoara 1,1     
37 Galbena Regularizare albie, Haţeg S.G.A. Hunedoara 2,5     
38 Galbena Regularizare albie, Densuş S.G.A. Hunedoara 3,0     
39 Orăştie  Regularizare albie, Costeşti S.G.A. Hunedoara 2,0     
40 Orăştie  Regularizare albie, Ludeşti S.G.A. Hunedoara 0,6     
41 Orăştie  Regularizare albie, Orăştioara de Sus S.G.A. Hunedoara 0,8     
42 Orăştie  Regularizare albie, Bucium S.G.A. Hunedoara 0,5     
43 Orăştie  Regularizare albie, Orăştioara de Jos S.G.A. Hunedoara 2,0     
44 Orăştie  Regularizare albie, Sereca S.G.A. Hunedoara 1,3     
45 Orăştie  Regularizare albie, Beriu S.G.A. Hunedoara 1,3     
46 Orăştie  Regularizare albie, Căstău S.G.A. Hunedoara 1,0     
47 Vărmaga Regularizare albie, Banpotoc C.L. Hărău 2,1     
48 Cerna Regularizare albie, Hunedoara S.C. Siderurgica 5,1     
49 Ursului Regularizare albie, Bârcea S.C. Macon Deva 0,9     
50 Certej Regularizare albie, Certej-Bârsau S.G.A. Hunedoara 14,0     
51 Căian Regularizare albie, Chişcădaga S.C. Casial Deva 1,1     
52 Sârbi Regularizare albie, Valea Lungă C.F.R. Deva 6,2     
53 Lăpugiu Regularizare albie, Lăpugiu de Sus S.G.A. Hunedoara 4,5     
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Amenajări hidrotehnice – BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ 

Nr. crt. Curs de apă Denumirea lucrării Beneficiar L l cor h Pantă taluz Asig. 
    [km] [m] [m]  [%] 

54 Dobra Regularizare albie, Dobra S.G.A. Hunedoara 5,0     
55 Abucea Regularizare albie, Dobra IELIF Deva 1,2     
56 Dobra Regularizare albie, Roşcani S.G.A. Hunedoara 1,0     
57 Cârlete Regularizare albie, Toteşti S.G.A. Hunedoara 4,8     

Tabelul 1-21: Amenajări hidrotehnice – Bazinul hidrografic Crişul Alb 
Amenajări hidrotehnice – BAZINUL HIDROGRAFIC CRIŞUL ALB 

Nr. crt. Curs de apă Denumirea lucrării Beneficiar L l cor h Pantă taluz Asig. 
    [km] [m] [m]  [%] 

1 Criş Alb Îndiguire mal drept, sat Blăjeni Sistem Hidrotehnic Independent Criş Alb, Chişineu Criş 0,500 3,0 2,0 1:2, 1:3 5 
2 Criş Alb Îndiguire mal stâng, mun.Brad S.H.I. Criş Alb 3,345 4,0 2,0 1:2, 1:3 5 
3 Criş Alb Îndiguire mal drept, mun.Brad S.H.I. Criş Alb 5,195 4,0 2,0 1:2, 1:3 5 
4 Criş Alb Îndiguire mal stâng, Ribiţa S.H.I. Criş Alb 1,000 3,0 1,5 1:2, 1:2 5 
5 Criş Alb Îndiguire mal drept, Ribiţa S.H.I. Criş Alb 1,000 2,0 1,5 1:2, 1:3 5 
6 Criş Alb Îndiguire mal stâng, Cărăstău S.H.I. Criş Alb 0,430 2,0 2,0 1:2, 1:3 5 
7 Criş Alb Îndiguire mal drept, Cărăstău S.H.I. Criş Alb 0,519 3,0 2,4 1:2, 1:3 5 
8 Criş Alb Îndiguire mal stâng, Vaţa de Jos S.H.I. Criş Alb 0,200 2,0 3,0 1:2, 1:3 5 
9 Criş Alb Apărare de mal, Blăjeni S.H.I. Criş Alb 0,062     

10 Criş Alb Apărare de mal, Blăjeni S.H.I. Criş Alb 0,123     
11 Criş Alb Apărare de mal, Blăjeni S.H.I. Criş Alb 0,060     
12 Criş Alb Apărare de mal, Mihăileni S.H.I. Criş Alb 0,180     
13 Criş Alb Apărare de mal, Mihăileni S.H.I. Criş Alb 0,347     
14 Criş Alb Apărare de mal, Zdrapţi S.H.I. Criş Alb 0,275     
15 Criş Alb Apărare de mal, Zdrapţi S.H.I. Criş Alb 0,185     
16 Criş Alb Parapet de beton, Crişcior S.H.I. Criş Alb 0,277     
17 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,096     
18 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,140     
19 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,200     
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Amenajări hidrotehnice – BAZINUL HIDROGRAFIC CRIŞUL ALB 

Nr. crt. Curs de apă Denumirea lucrării Beneficiar L l cor h Pantă taluz Asig. 
    [km] [m] [m]  [%] 
20 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,183     
21 Criş Alb Parapet de beton, Brad S.H.I. Criş Alb 0,215     
22 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,100     
23 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,310     
24 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,070     
25 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,165     
26 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,080     
27 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,075     
28 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,190     
29 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,120     
30 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,080     
31 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,110     
32 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,090     
33 Criş Alb Apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,100     
34 Criş Alb Apărare de mal, Ribiţa S.H.I. Criş Alb 0,173     
35 Criş Alb Apărare de mal, Ribiţa S.H.I. Criş Alb 0,100     
36 Criş Alb Apărare de mal, Ribiţa S.H.I. Criş Alb 0,200     
37 Criş Alb Apărare de mal, Ribiţa S.H.I. Criş Alb 0,060     
38 Criş Alb Apărare de mal, Ribiţa S.H.I. Criş Alb 0,210     
39 Criş Alb Apărare de mal, Cărăstău S.H.I. Criş Alb 0,126     
40 Bucureşci Parapet de beton, Crişcior S.H.I. Criş Alb 0,120     
41 Bucureşci Apărare de mal, Bucureşci S.H.I. Criş Alb 0,038     
42 Bucureşci Apărare de mal, Crişcior S.H.I. Criş Alb 0,145     
43 Luncoiu Regularizare şi apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 1,600     
44 Luncoiu Regularizare şi apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 1,500     
45 Brad Regularizare şi apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 0,800     
46 Tudorăneşti Regularizare şi apărare de mal, Brad S.H.I. Criş Alb 1,200     
47 Ribiţa Regularizare albie, Ribiţa S.H.I. Criş Alb 1,095     
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Amenajări hidrotehnice – BAZINUL HIDROGRAFIC CRIŞUL ALB 

Nr. crt. Curs de apă Denumirea lucrării Beneficiar L l cor h Pantă taluz Asig. 
    [km] [m] [m]  [%] 
48 Ribiţa Apărare de mal, Ribiţa S.H.I. Criş Alb 1,095     
49 Ribiţa Apărare de mal, Ribiţa S.H.I. Criş Alb 0,120     
50 Crişan Apărare de mal, Crişan S.H.I. Criş Alb 0,664     
51 Vaţa Apărare de mal, Vaţa de Jos S.H.I. Criş Alb 0,095     
52 Vaţa Apărare de mal, Vaţa de Jos S.H.I. Criş Alb 0,100     
53 Vaţa Apărare de mal, Vaţa de Jos S.H.I. Criş Alb 0,141     

Tabelul 1-22: Amenajări hidrotehnice – Bazinul hidrografic Jiu 
Amenajări hidrotehnice – BAZINUL HIDROGRAFIC JIU 

Nr. crt. Curs de apă Denumirea lucrării Beneficiar L l cor h Pantă taluz Asig. 
    [km] [m] [m]  [%] 

1 Jiu de Vest Îndiguire mal stâng Lupeni S.H. Petroşani 1,40 4,0 4,0 1:2, 1:2 1 
2 Jiu de Vest Îndiguire mal drept Lupeni S.H. Petroşani 1,50 4,0 4,0 1:1, 1:1 1 
3 Jiu de Vest Îndiguire mal drept ASVIL Lupeni S.H. Petroşani 1,50 4,0 4,5 1:2, 1:1 1 
4 Jiu de Vest Îndiguire mal drept ASVIL Lupeni S.H. Petroşani 0,18 4,0 4,5 1:2, 1:1 1 
5 Jiu de Vest Îndiguire mal stâng Lupeni S.H. Petroşani 0,50 4,0 3,0 1:2, 1:1 1 
6 Jiu de Vest Îndiguire mal drept Lupeni S.H. Petroşani 1,60 4,0 3,0 1:1, 1:1 1 
7 Jiu de Vest Îndiguire mal drept Vulcan S.H. Petroşani 2,20 2,0 3,0 1:1, 1:1 1 
8 Jiu de Vest Îndiguire mal stâng Aninoasa-Iscroni S.H. Petroşani 0,90 3,0 3,0 1:1, 1:2 1 
9 Jiu de Vest Îndiguire mal drept Aninoasa-Iscroni S.H. Petroşani 0,50 3,0 3,0 1:1, 1:2 1 

10 Jiu de Est Îndiguire mal stâng Petrila, sect.9 S.H. Petroşani 1,10 4,0 3,5 1:1, 1:2 0,1 
11 Jiu de Est Îndiguire mal drept Petrila, sect.9 S.H. Petroşani 0,30 4,0 3,5 1:1, 1:3 0,1 
12 Jiu de Est Îndiguire mal drept Petrila, sect.8 S.H. Petroşani 0,30 4,0 2,0 1:1, 1:1 0,1 
13 Jiu de Est Îndiguire mal drept Petrila, sect.7 S.H. Petroşani 1,80 3,0 4,0 1:1, 1:3 0,1 
14 Jiu de Est Îndiguire mal stâng Petrila, sect.7 S.H. Petroşani 1,80 3,0 4,0 1:1, 1:3 0,1 
15 Jiu de Est Îndiguire mal stâng Petrila, sect.8 IELIF Petroşani 0,60 3,0 3,0 1:1, 1:3 1 
16 Jiu de Est Îndiguire mal stâng Petroşani, sect.6 S.H. Petroşani 0,82 4,0 3,0 1:2, 1:3 0,1 
17 Jiu de Est Îndiguire mal stâng Petroşani, sect.4 S.H. Petroşani 1,60 4,0 2,5 1:2, 1:3 0,1 
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Amenajări hidrotehnice – BAZINUL HIDROGRAFIC JIU 

Nr. crt. Curs de apă Denumirea lucrării Beneficiar L l cor h Pantă taluz Asig. 
    [km] [m] [m]  [%] 

18 Jiu de Est Îndiguire mal stâng Petroşani-Dâlja S.H. Petroşani 0,50 3,0 3,5 1:2, 1:3 0,1 
19 Jiu de Est Îndiguire mal drept Petroşani, sect.1 S.H. Petroşani 1,34 4,0 3,0 1:2, 1:1 0,1 
20 Jiu de Est Îndiguire mal stâng Petroşani, sect.1 S.H. Petroşani 0,91 4,0 3,5 1:2, 1:1 0,1 
21 Jiu de Est Îndiguire mal drept Petrila- Jieţ S.H. Petroşani 3,6 2,0 3,0 1:2, 1:1 0,1 
22 Jiu de Vest Îndiguire mal drept Uricani –Bucura  S.H. Petroşani 1,5 3,0 3,5 1:2, 1:1 0,1 
23 Jiu de Vest Îndiguire mal stâng preparaţia Uricani S.H. Petroşani 2,0 3,0 3,0 1:2, 1:1 0,1 
24 Jiu de Vest Regularizare şi apărare de mal, Uricani  S.H. Petroşani 1,5     
25 Jiu de Vest Regularizare şi apărare de mal, Uricani S.H. Petroşani 2,7     
26 Jiu de Vest Regularizare şi apărare de mal, Lupeni S.H. Petroşani 1,4     
27 Jiu de Vest Regularizare şi apărare de mal, Lupeni S.H. Petroşani 1,1     
28 Jiu de Vest Regularizare şi apărare de mal, Lupeni CL Lupeni 1,6     
29 Braia Regularizare albie, Lupeni S.H. Petroşani 1,1     
30 Merişoara Regularizare albie, Vulcan S.H. Petroşani 0,8     
31 Crevedia Regularizare albie, Vulcan CL Vulcan 1,7     
32 Jiu de Est Regularizare albie, Petroşani S.H. Petroşani 1,8     
33 Maleia Regularizare albie, Petroşani CL Petroşani 0,6     
34 Slătinioara Regularizare albie, Petroşani S.H. Petroşani 1,1     
35 Cetăţii Regularizare albie, Petrila S.H. Petroşani 1,9     
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Cartograma E 1: România. Zone bioclimatice 
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Cartograma E 2: România. Tipurile de sol dominante 
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Cartograma E 3: România. Temperaturile, precipitaţiile şi inundaţiile 
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Cartograma E 4: Reţeaua hidrografică majoră de suprafaţă 
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Cartograma E 5: România. Tipuri de păduri 
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1.2.8 CCaalliittaatteeaa  ffaaccttoorriilloorr  ddee  mmeeddiiuu  

În perioada actuală protecţia mediului este una din problemele majore ale umanităţii. 
Activitatea omului, îndreptată spre valorificarea resurselor naturale, a afectat 
întodeauna factorii de mediu. Activităţile sociale şi economice din judeţul Hunedoara 
au dus la degradarea mediului înconjurător, fiind un teritoriu cu un grad mare de 
industrializare. Principalele surse generatoare de poluare provin din industria extractivă, 
industria siderurgică, industria termoenergetică, industria materialelor de construcţii, 
zootehnie şi R.A.G.C.L. orăşenesc. 

1.2.8.1 Calitarea aerului 

Aerul reprezintă factorul de mediu natural cu cele mai evidente şi importante implicaţii 
asupra sănătăţii omului. În reţeaua de supraveghere a poluării de impact din judeţul 
Hunedoara au fost efectuate în anul 2006 măsurători privind: dioxidul de sulf, dioxidul 
de azot, amoniacul, acidul clorhidric, pulberile în suspensie, pulberile sedimentare. 

Probleme şi disfuncţionalităţi 

Potenţialele surse de poluare ale aerului din judeţul Hunedoara sunt: unităţile 
siderurgice, unităţile de producere a energiei electrice şi termice, unităţile de 
producere a materialelor de construcţie, etc. 

Se disting două zone în care frecvenţa depăşirii valorilor concentraţiilor maxime admise 
este mare, cu efect negativ asupra mediului şi sănatăţii oamenilor. Acestea sunt: Deva 
- Hunedoara - Călan şi Petroşani. Datele au fost extrase din „Anuarul de Mediu” al 
judeţului Hunedoara pe 2006. 

Transporturile rutiere poluează atmosfera cu produşi de ardere a combustibililor: 
funingine, oxid de carbon, hidrocarburi, plumb. Atât transportul de mărfuri, cât şi de 
persoane prezintă o ameninţare asupra mediului, în special în oraşele mari şi de-a 
lungul principalelor artere rutiere. Datorită acestui fapt, traficul are o influenţă directă 
asupra sănătăţii publice, aici fiind cuprinse toate bolile respiratorii, slăbirea sistemului 
imunitar şi o incidenţă mai mare a cancerului. Influenţa negativă asupra calităţii vieţii 
include vizibilitatea scăzută, niveluri ridicate ale zgomotului şi mirosul neplăcut. 

Traficul constituie o importantă sursă de poluare a mediului urban, atât prin numărul 
mare al autovehiculelor, cât şi prin cantitatea de substanţe poluante evacuată. Traficul 
urban se face răspunzător de eliminarea în atmosferă a bioxidului de sulf, oxizilor de 
azot, monoxidului de carbon, dioxidului de carbon, compuşilor organici volatili şi ai 
plumbului care constituie un factor de poluare notabil. Odată ajunşi în atmosferă, în 
funcţie de condiţiile meteorologice, aceşti poluanţi participă la o serie de reacţii 
fotochimice care contribuie la producerea ozonului de atmosferă joasă. 

Situaţia emisiilor din transportul rutier la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2006 este 
prezentată în Tabelul 1-23 de mai jos: 
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Tabelul 1-23: Situaţia emisiilor din transportul rutier la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2006 

Poluant U.M. Emisii în 2006 

SO2 mg 67,697692 
NOx mg 193,6395022 
NMVOC mg 87,95738482 
CH4 mg 1,627676 
CO mg 579,5034668 
CO2 Gg 24,015799 
N2O Mg 1,13352465 
Cd kg 0,07545 
Cr kg 0,377251 
Cu kg 12,82653 
Ni kg 0,528151 
Pb kg 77,08092 
Se kg 0,07545 
Zn kg 7,54502 
Pulberi mg 28,55099 

1.2.8.2 Calitatea apei 

Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din 
partea centrală a judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului 
Alb, iar cele din partea de sud de bazinul Jiului. 

Încadrarea calităţii cursului de apă din punct de vedere global, în anul 2006, s-a făcut 
după Ordinul 161/2006, pentru concentraţii medii anuale ale indicatorilor determinaţi.  

Referitor la sursele urbane şi rurale de poluare a apei, doar 13 localităţi sunt dotate cu 
staţii de epurare: Deva, Hunedoara, Brad, Haţeg, Petroşani, Simeria, Orăştie, Călan 
Oraş Nou, Călan Oraş Vechi, Geoagiu Băi, Teliuc şi Baru. Dintre acestea, în localităţile 
Deva, Brad, Haţeg, Călan Oraş Nou şi Baru, staţiile de epurare funcţionează 
necorespunzător.  

O altă sursă de poluare a apelor, atăt supraterane cât şi subterane, conform Hotărârii 
125/2007, o constitue zonele industriale. 

Probleme şi disfuncţionalităţi 

Exploatarea şi prepararea cărbunelui reprezintă o ameninţare asupra mediului, în 
primul rând prin tratarea necorespunzătoare a apelor reziduale. Unităţile de preparare 
a cărbunelui sunt situate la Lupeni, Coroeşti şi Petrila. Unităţile de la Petrila şi Lupeni sunt 
închise şi vor intra în procedură de reconstrucţie ecologică a perimetrelor afectate. 
Impactul asupra mediului natural include influenţa asupra florei şi faunei acvatice din 
Valea Jiului. Impactul asupra calităţii vieţii include imposibilitatea de a folosi malurile 
râurilor pentru agrement.  

Exploatarea minereurilor feroase şi neferoase are un impact negativ asupra mediului în 
primul rând prin metalele grele care se resimt în aer, apă şi sol. Impactul asupra 
mediului natural include contaminarea apelor subterane. Sucursala Minieră Brad 
cuprinde: Valea Arsului, Barza şi Dealul Fetii.  
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Exploatarea şi prelucrarea materialelor de construcţii are un impact negativ asupra 
calităţii vieţii prin imposibilitatea de a folosi malurile râurilor (cu apa poluată datorită 
activităţilor miniere). Impactul asupra mediului natural include influenţa negativă 
asupra faunei şi florei acvatice şi terestre (modificări ale ecosistemelor râurilor Certej şi 
Geoagiu). 

Industria metalurgică este reprezentată de două complexe: Hunedoara şi Călan 
(împărţită în mai multe unităţi, parţial nefuncţionale). Prin poluarea apei, solului şi 
aerului, acestea afectează o suprafaţă care reprezintă cca. 10% din cea a judeţului 
Hunedoara. 

Sectorul energetic – Centralele termice şi centralele de încălzire locale 

Apele evacuate din instalaţiile de răcire ale termocentralelor pot contribui la poluarea 
termică a râurilor, cu efecte negative asupra florei şi faunei acvatice. Apele reziduale 
din circuitele epurărilor chimice ale termocentralelor pot provoca poluarea chimică a 
emisarilor. 

Depozitele orăşeneşti de deşeuri menajere funcţionează în multe cazuri fără autorizaţie 
de mediu şi nu prezintă amenajări pentru protecţia factorilor de mediu, amplasamentul 
lor fiind de multe ori necorespunzător. Pe lângă aceste depozite orăşeneşti, fiecare 
localitate rurală posedă o suprafaţă, de obicei mică, de depozitare a gunoiului 
menajer.  

Suprafeţele acestor depozite clandestine nu au fost evaluate. Deşi suprafaţa pe care o 
ocupă nu este prea mare, prin amplasarea lor deobicei pe malul apelor şi acumularea 
gunoaielor în timp, acestea au un efect negativ, poluând apele de suprafaţă şi stratul 
freatic. 

1.2.8.3 Calitatea solurilor 

Probleme şi disfuncţionalităţi 

Poluarea solurilor în judeţul Hunedoara ca urmare a activităţii din sectorul industrial 
(minier, siderurgic, energetic, etc.) se prezintă astfel, unele arii fiind afectate de mai 
multe tipuri de poluare:  

− exploatarea cărbunelui afectează aprox. 10% din suprafaţa judeţului; 

− exploatarea minereurilor feroase şi neferoase afectează aprox. 5% din 
suprafaţa judeţului; 

− exploatarea şi prelucrarea materialelor de construcţii afectează aprox. 10% 
din suprafaţa judeţului; 

− industria metalurgică afectează aprox. 10% din suprafaţa judeţului; 

− sectorul energetic afectează aprox. 10% din suprafaţa judeţului; 

− factorul de mediu sol prezintă degradări de aprox. 30% din suprafaţa judeţului. 

Terenurile aferente depozitelor de deşeuri industriale şi zonelor din vecinătatea 
acestora sunt degradate (prezintă fenomene de ravenare, şiroire), infertile iar unele 
dintre ele prezintă o contaminare destul de pronunţată cu metale grele (Cu, Zn, Pb, 
Mn, Cd) – mai ales solul din apropierea exploatărilor şi uzinelor de preparare a 
minereurilor polimetalice (ex. Filiala DEVAMIN).  
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Reziduurile cele mai toxice sunt reprezentate de deşeurile rezultate în urma desfăşurării 
activităţilor de exploatare (deşeuri depuse în halde de steril) sau de prelucrare (deşeuri 
depuse în iazuri de decantare) a resurselor minerale. Acestea afectează toate 
componentele mediului înconjurător (apă, aer, sol), conducând la scoaterea unor mari 
suprafeţe de teren din circuitul agricol sau silvic, la distrugerea habitatului natural 
pentru fauna zonei, sau la distrugerea solului fertil şi implicit a vegetaţiei de pe 
suprafeţele ocupate.  

Au fost demarate lucrări de ecologizare care au ca scop refacerea zonei, cu impact 
semnificativ asupra factorilor de mediu, şi încadrarea indicatorilor de calitate ai 
acestora în normele stabilite de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. 

O altă categorie de deşeuri depozitabile, cu posibil impact asupra solului, îl reprezintă 
deşeurile menajere şi nămolul de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti. 
Depozitele orăşeneşti funcţionează fără autorizaţie de mediu şi nu prezintă amenajări 
pentru protecţia factorilor de mediu, amplasamentul lor fiind de multe ori 
necorespunzător. 

Efectul poluării prin depunerea substanţelor poluate pe sol merge de la scoaterea 
temporară sau definitivă a unor terenuri din circuitul productiv, pănă la diminuarea 
cantităţivă a producţiilor agricole şi deprecierea lor calitativă. 
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Cartograma E 6: România. Poluarea apelor 
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Cartograma E 7: România. Poluarea aerului în aglomeraţiile urbane 
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Cartograma E 8: Probleme şi priorităţi – extras din PATJ 1998 
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Cartograma E 9: Zone ce necesită intervenţii ecologice – drenaje, desecări, refacere ecologică şi peisagistică 
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1.2.9 FFaaccttoorrii  ddee  rriisscc  nnaattuurraall  

„Studiul de fundamentare privind riscurile” care a stat la baza elaborării tematicii 
privind factorii de risc natural din cadrul prezentei documentaţii de PATJ a fost realizat 
în conformitate cu H.G. nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale (publicată 
în Monitorul Oficial nr. 263 din 16 aprilie 2003).  

Hărţile de risc relevante în cadrul acestei secţiuni sunt prezentate în: 

Figura 1-1: Harta riscurilor la inundaţii şi la excese de umiditate (pag. 64); 
Figura 1-3: Harta riscurilor la alunecări de teren (pag. 70); 
Figura 1-4: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu parametrul altitudine (pag. 71); 
Figura 1-5: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu coeficientul de protecţie vegetală (pag. 72); 
Figura 1-6: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu parametrul densit. fragmentării terenului (p. 73); 
Figura 1-7: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu parametrul energia de relief (pag. 74); 
Figura 1-8: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu parametrul geodeclivitate (pag. 75); 
Figura 1-9: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu grosimea depozitelor superficiale (pag. 76); 
Figura 1-10: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu indicatorul orientarea suprafeţelor (pag. 77); 
Figura 1-11: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu natura substratului (pag. 78); 
Figura 1-12: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu ponderea fracţiunii argiloase (pag. 79). 

De asemenea, în elaborarea prezentei secţiuni s-au avut în vedere şi prevederile 
Secţiunii a V-a – Zone de risc natural, din Planul de amenajare a teritoriului naţional, 
aprobată prin Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 (publicată în Monitorul Oficial nr. 
726 din 14 noiembrie 2001). 

1.2.9.1 Inundaţii 

Probleme şi disfuncţionalităţi 

Topirea bruscă a stratului de zăpadă (depusă din ianuarie şi februarie în cantitate 
mare) şi scurgerile de pe versanţi duc la creşterea bruscă a nivelurilor râurilor, cu 
depăşiri ale cotelor de apărare, care are ca rezultat, de regulă în perioada aprilie - mai 
a anului, fenomenul producerii inundaţiilor pe perioadă scurtă cu cantităţi mari de 
apă, pe suprafeţele zonelor cu aşezări gospodăreşti din apropierea torenţilor, pâraielor 
şi râurilor mici, în revărsarea lor spre Mureş. În această situaţie, aproape în fiecare 
primăvară, se află localităţile aşezate în zonele celor trei bazine hidrografice Mureş, 
Crişuri şi Jiu. Situaţia localităţilor cel mai des afectate din acest punct de vedere în 
ultimii ani se prezintă astfel:  

 în zona Bazinului hidrografic Mureş – toate pâraiele de pe versanţi, cu debite 
crescute, precum: râul Sibişel (care afectează în fiecare an Sibişelul şi Căstăul), 
Valea Orăştiei (care se revarsă peste aşezările şi în vecinătăţile cu localităţile 
Orăştioara de Sus, Orăştioara de Jos, Bucium, Beriu, Sereca), canalul Streiul 
Mic (pe suprafaţa localităţii Simeria) şi toţi afluenţii de pe versanţi (în afectarea 
altor localităţi ca Sântămăria Orlea, Pui, Chimindia, Hărău, Balşa, Teliucu 
Inferior, Hunedoara, Topliţa, Turdaş, Şoimuş, Brănişca, Ilia, Gurasada, Veţel, 
Dobra, Burjuc, Zam, Densuş, Râu de Mori, Ghelari, Lelese, Bretea Română); 

 în zona Bazinului hidrografic Jiu – cu revărsare a Jiului, Jiului de Vest şi a 
afluenţilor lui şi Jieţului (care afectează Câmpu lui Neag, Iscroni, Strâmbuţa, 
Petrila, Aninoasa, Băniţa – satele Costeşti, Arsuri, Merişor); 
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 în zona Bazinului hidrografic Crişuri – cu repetare în fiecare primăvară, văile de 
pe versanţi; afluenţi ai Crişului Alb, precum Valea Luncoiului, Vălişoara, Birtin, 
Valea Mică, cu revărsare spre municipiul Brad; alte localităţi afectate în 
această zonă de scurgeri de pe versanţi prin cedare de apă din stratul de 
zăpadă combinat cu precipitaţii puternice sunt: Baia de Criş, Vaţa de Jos, 
Buceş, Crişcior, Tomeşti, Blăjeni, Bucureşci.  

 Risc la inundaţii: 

− LEA 400 kV Mintia - Sibiu; Arad-Mintia (zona traversării râului Mureş); 
− LEA 220 kV Mintia - Alba Iulia (zona traversării râurilor Cerna şi Strei); 
− LEA 220 kV Timişoara – Mintia (zona traversării râului Bega);  
− LEA 220 KV Mintia - Hăşdat (zona traversării râului Cerna); 
− LEA 220 kV Hăşdat – Oţelărie Hunedoara (zona traversării râului Cerna); 
− LEA 220 kV Hăşdat – Baru Mare (zona traversării râului Râul Mare); 
− LEA 220 kV Baru Mare – Paroşeni (zona traversării Jiului de Vest);  
− LEA 220 kV Hăşdat – Retezat (zona traversării râului Râul Mare şi Strei). 

Situaţia inundaţiilor, pe unităţi administrativ-teritoriale şi tipuri de inundaţii – pe cursuri de 
apă/torenţi – este prezentată în Tabelul 1-24 de mai jos. 

Tabelul 1-24: Unităţi administrativ-teritoriale afectate de inundaţii 

Tipuri de inundaţii Nr. crt. Unitate administrativ-teritorială 
Pe cursuri de apă Pe torenţi 

 721 Deva  – ▪ 
 722 Brad – ▪ 
 723 Hunedoara ▪ – 
 724 Orăştie ▪ – 
 725 Petroşani ▪ – 
 726 oraşul Aninoasa ▪ ▪ 
 727 Călan – ▪ 
 728 Geoagiu ▪ ▪ 
 729 Haţeg ▪ – 
 730 Lupeni ▪ ▪ 
 731 Petrila ▪ ▪ 
 732 Simeria ▪ ▪ 
 733 Uricani ▪ – 
 734 Vulcan – ▪ 
 735 comuna Baia de Criş ▪ – 
 736 Balşa ▪ – 
 737 Baru ▪ ▪ 
 738 Băcia ▪ – 
 739 Băiţa ▪ ▪ 
 740 Beriu ▪ – 
 741 Blăjeni ▪ – 
 742 Boşorod ▪ – 
 743 Bretea Română ▪ – 
 744 Bunila ▪ ▪ 
 745 Certeju de Sus – ▪ 
 746 Crişcior ▪ – 
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Tipuri de inundaţii Nr. crt. Unitate administrativ-teritorială 
Pe cursuri de apă Pe torenţi 

 747 Densuş ▪ ▪ 
 748 Gurasada ▪ – 
 749 Hărău ▪ – 
 750 Ilia ▪ – 
 751 Lăpugiu de Jos ▪ ▪ 
 752 Orăştioara de Sus  ▪ ▪ 
 753 Pestişu Mic ▪ ▪ 
 754 Pui ▪ – 
 755 Rapoltu Mare ▪ ▪ 
 756 Răchitova ▪ – 
 757 Râu de Mori ▪ ▪ 
 758 Ribiţa ▪ ▪ 
 759 Romos ▪ ▪ 
 760 Sălaşu de Sus ▪ ▪ 
 761 Sântămăria Orlea  ▪ ▪ 
 762 Şoimuş ▪ – 
 763 Teliucu Inferior  ▪ ▪ 
 764 Tomeşti – ▪ 
 765 Topliţa ▪ – 
 766 Turdaş ▪ – 
 767 Vaţa de Jos ▪ – 
 768 Vorţa ▪ – 
 769 Zam ▪ ▪ 

Sursa: Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional: 
Secţiunea a V-a – Zone de risc natural (ANEXA nr. 5), publicată în Monitorul Oficial nr. 726 din 14 noiembrie 
2001 
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Figura 1-1: Harta riscurilor la inundaţii şi la excese de umiditate 
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1.2.9.2 Alunecări de teren 

Probleme şi disfuncţionalităţi 

Aceste fenomene produc modificări ale peisajului prin rezultatul interacţiunii mai multor 
factori naturali sau antropici: geologici, climatici, hidrologici, seismici, cărora li se 
adaugă cei socio-economici. În judeţul Hunedoara, alunecările de teren se dezvoltă 
pe fondul unui relief foarte fragmentat, al unei structuri geologice formate din roci moi 
şi a unei structuri litologice care le favorizează: marne, argile, nisipuri, depozite 
aluvionare şi loessoide, soluri gleice de versant sau lăcovişti a căror formare este 
determinată de prezenţa izvoarelor de coastă. 

Principalele cauze naturale care determină şi agravează instabilitatea versanţilor din 
judeţul Hunedoara sunt: 

− acţiunea apelor subterane – manifestată sub diferite forme, generează cele 
mai multe alunecări de teren sau taluze din judeţ; 

− precipitaţiile atmosferice – datorită influenţei apei la patul de alunecare, 
conduc la reactivarea unor alunecări vechi şi la apariţia unor alunecări noi; 

− eroziunea apelor curgătoare – cu acţiune permanentă la baza versanţilor. 

Dintre cauzele antropice amintim: 

− săpăturile executate pe versanţi sau la baza acestora pentru construirea de 
drumuri, case particulare, etc.; 

− defrişarea abuzivă a plantaţiilor, lizierelor şi pădurilor, care au dus la 
declanşarea alunecărilor de teren; 

− arăturile transversale pe versanţi – duc la producerea de văi torenţiale şi în 
final la distrugerea dealurilor. 

Cele mai afectate zone în ultima perioadă – reactivări periodice – sunt: 

(1) zona Deva 

- Deva – alunecare de teren în zona Cetăţii, pe o suprafaţă de 30 m², în 
apropierea unei gospodării, o conductă de gaz şi stâlpi de înaltă tensiune; 

- Deva, str. Crângului – tasări ale terenului (segmentul stradal dintre casele cu 
nr. 30 şi 40 şi terasele cu umplutură din faţa caselor cu aceleaşi numere), au 
fost afectate trotuare, ziduri de sub terase (construite fără fundaţii) conform 
studiului „Harta de risc la alunecări de teren – studiu de caz (mun. Deva, zona 
Crângului, judeţul Hunedoara) 2007”, proiectant IPTANA S.A., contract nr. 
253/3717; 

- sat Cristur – alunecare de teren de 0,4 ha pe Dealul Nogyegy; blochează 
drumul de acces şi afectează o gospodărie;  

- comuna Brănişca, sat Târnava – reactivare alunecare de teren Dealul 
Drăgoeştilor, de 2,5 ha; distruge drumul de acces spre 2 gospodării şi stâlpi de 
joasă tensiune; afectează 1,5 ha teren agricol, o gospodărie şi anexele 
acesteia. 
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(2) zona Geoagiu 

- afectat DC 32 la km 10-400 şi 2-200 pe o lungime de 0,03 km, respectiv 0,015 
km, cu cădere de material pietros pe carosabil; 

- satul Homorod – reactivare alunecare teren cu distrugerea a 3 anexe 
gospodăreşti, avarierea a 2 locuinţe şi 0,2 ha teren agricol.  

(3) zona Ilia 

- comuna Dobra – alunecare de teren pe DC 132 la km 5-200 pe o lungime de 
0,06 km, căderi de arbori şi stânci pe carosabil. 

(4) zona Haţeg 

- comuna Densuş, sat Peşteana – reactivare alunecare de teren pe un deal 
din spatele a 2 gospodării pe 0,5 ha la o distanţă de 4 m, respectiv 40 m; 

- comuna Răchitova – DJ 687 pe o porţiune de 1,5 km. 

(5) zona Petrila 

- Petrila – reactivare alunecare de teren pe direcţia a 2 gospodării pe o 
porţiune de 0,9 ha teren. 

(6) zona Hunedoara 

- comuna Teliucu Inferior, satul Cinciş-Cerna – reactivare alunecare de teren 
pe o porţiune de 3 ha cu afectarea a 8 gospodării, cu falii de lungime între 
15-50 m, cu adâncimea de 20 cm până la 100 cm; sunt afectate 2 locuinţe 
cu 2 anexe iar 6 locuinţe sunt avariate; 

- Hunedoara, la halda de steril S.C. Mittal Steel, 12 aug. 2006 – precipitaţii 
abundente în zona halda Buituri (80 mil. m³ tot), infiltraţii de apă favorizează 
apariţia alunecării dealului de steril cu o lungime de 300 m, cu un volum de 2 
mil. m³ zgură de furnal şi pământ spre albia râului Cerna, la cca. 20 m. 
Afectează siguranţa unor aşezări de 12 persoane şi grădini. S-a întocmit un 
set de măsuri pentru oprirea alunecărilor şi evacuarea localnicilor din 
locuinţele improvizate, au fost evacuate 12 persoane; 

- comuna Ghelari – alunecări masive de teren în zonă împădurită. 

(7) zona Lupeni 

- un caz mai aparte de alunecare de teren s-a produs în anul 2003 când, în 
urma precipitaţiilor abundente cu antrenarea scurgerilor de pe versanţi în 
Lupeni, a fost afectată stabilitatea haldei de steril din Victoria, Ştefanu, 
Carolina şi Ileana; în urma acestui fenomen s-au produs alunecări de teren în 
zonele Carolina şi Victoria, care au afectat drumuri şi locuinţe particulare. Nu 
au existat victime, zona fiind evacuată, o casă s-a prăbuşit iar multe altele s-
au deteriorat. S-au luat măsuri de consolidare şi împădurire a versanţilor cu 
salcâm şi cătină. 

(8) zona Aninoasa 

- Complexul sportiv Arena 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 67/443 

(9) zona Brad  

- comuna Luncoiu de Jos, Dealul Muncelu – reactivare alunecare teren, care 
afectează DN 76 Deva - Brad şi izolează 3 localităţi; 

- zona Crişcior, sat Zdrapţi – pe DN 74 Brad-Crişcior-Mihăileni au fost afectate 2 
gospodării; 

- sat Crişcior, str. Crişului – pe o suprafaţă de 1,3 ha: afectate 2 gospodării şi 1,5 
km drum; 

- comuna Buceş, Vulcan – reactivare alunecare teren (cu repetare în fiecare 
primăvară) pe zona DN 74 şi pe zona DC 13A, DC 14A, afectează aşezarea 
gospodăriei aflată la 2,5 m sub carosabil, formată din 7 persoane; 

- comuna Blăjeni – reactivare alunecare teren cu antrenare de arocamente şi 
arbori, blochează DJ; repetare în fiecare primăvară, cu afectarea terenului în 
satul Blăjeni, în dreptul gospodăriei nr. 139, cu eroziune de mal al râului Crişul 
Alb şi afectare drumuri judeţene, cu denivelări pe 15-25 m + alunecare pe 30 
m la km 9+200 / DJ 742B la km 5+200;  

- comuna Vaţa de Jos – precipitaţii abundente, reactivează alunecare teren 
în zona Dealul Vulturului, str. Ponorului nr. 213, pe l = 60m şi afectat 0,8 ha;  

- satul Valea Bradului – urmare a precipitaţiilor s-a reactivat o alunecare de 
teren în dreptul casei nr. 118 (casă şi anexe de 45+50 m² cu 5 locatari); 
ravene cu L = 30 m adâncimea 40-60 cm cu S = 0,4 ha, pe un deal în spatele 
locuinţei particulare. 

Alunecările de teren au influenţe importante asupra desfăşurării circulaţiei în 
următoarele zone: 

(1) DJ 668 zona Dincu Mare - Tămăşasa; 
(2) DJ 668A zona Alun - Târsa; 
(3) DJ 685 zona Baraj Retezat - Cabana Rotunda; 
(4) DJ 687D zona Lac Cinciş - Topliţa; 
(5) DJ 687K zona Silvaşu de Sus - Mănăstirea Prislop; 
(6) DJ 706A zona Ormindea; 
(7) DJ 707J zona Cabana Căprioara; 
(8) DJ 742B zona Criş - Grosuri şi Blăjeni; 
(9) DJ 762 zona Rişculiţa. 

Situaţia alunecărilor de teren, pe unităţi administrativ-teritoriale, potenţialul de 
producere şi tipuri de alunecări – primară sau reactivată – este prezentată în Tabelul 
1-25 de mai jos. 

 

 

 

 

 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 68/443 

Tabelul 1-25: Unităţi administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren 

Tipul alunecărilor Nr. crt. Unitate administrativ-teritorială Potenţialul de producere 
a alunecărilor primară reactivată 

451 Deva scăzut-ridicat ▪ - 
452 Brad mediu ▪ - 
453 Orăştie scăzut ▪ - 
454 Petroşani ridicat ▪ - 
455 oraşul Aninoasa ridicat ▪ - 
456 Călan scăzut-mediu ▪ - 
457 Lupeni ridicat ▪ - 
458 Petrila ridicat ▪ - 
459 Uricani ridicat ▪ - 
460 Vulcan ridicat ▪ - 
461 comuna Baia de Criş ridicat ▪ - 
462 Balşa mediu ▪ ▪ 
463 Băcia ridicat ▪ - 
464 Băiţa mediu-ridicat ▪ - 
465 Boşorod mediu-ridicat ▪ ▪ 
466 Buceş mediu ▪ ▪ 
467 Bucureşci mediu ▪ - 
468 Bunila mediu ▪ - 
469 Certeju de Sus mediu-ridicat ▪ - 
470 Crişcior mediu ▪ - 
471 Densuş mediu ▪ - 
472 Geoagiu scăzut-mediu ▪ - 
473 Lăpugiu de Jos mediu ▪ - 
474 Lunca Cernii de Jos mediu ▪ - 
475 ORĂŞTIOARA DE SUS mediu - ▪ 
476 Răchitova mediu ▪ - 
477 Râu de Mori mediu ▪ - 
478 RIBIŢA mediu ▪ ▪ 
479 Romos mediu-ridicat ▪ - 
480 Sălaşu de Sus mediu ▪ - 
481 Şoimuş ridicat ▪ - 
482 Teliucu Inferior ridicat - ▪ 
483 Tomeşti mediu ▪ - 
484 Vaţa de Jos  mediu ▪ - 
485 Vălişoara ridicat ▪ - 
486 Veţel scăzut-mediu ▪ - 

Sursa: Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, 
Secţiunea a V-a – Zone de risc natural (ANEXA nr. 7), publicată în Monitorul Oficial nr. 726 din 14 noiembrie 
2001 
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Figura 1-2: Harta factorului de risc Zona Crângului 

 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 70/443 

Figura 1-3: Harta riscurilor la alunecări de teren 
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Figura 1-4: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu parametrul altitudine 
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Figura 1-5: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu coeficientul de protecţie vegetală 
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Figura 1-6: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu parametrul densit. fragmentării terenului 
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Figura 1-7: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu parametrul energia de relief 
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Figura 1-8: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu parametrul geodeclivitate 
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Figura 1-9: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu grosimea depozitelor superficiale 
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Figura 1-10: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu indicatorul orientarea suprafeţelor 
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Figura 1-11: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu natura substratului 
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Figura 1-12: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu ponderea fracţiunii argiloase 
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1.2.9.3 Seismicitate 

Cutremurele fac parte din categoria riscurilor geologice şi geomorfoloice care produc 
modificarea componentelor mediului natural sau construit. Potrivit hărţii de zonare 
seismică din normativul p. 100-92, judeţul Hunedoara se află în zona „F”, 
corespunzătoare gradului seismic minim 6 – nu sunt construcţii sau clădiri încadrate în 
clase de risc seismic. 

1.2.9.4 Furtuni (vânt puternic, precipitaţii masive, căderi de grindină) 

Vântul puternic a provocat la nivelul localităţilor pagube materiale prin dislocarea 
acoperişurilor şi distrugerea unor bunuri materiale prin prăbuşirea acestora, distrugerea 
reţelelor de alimentare cu energie electrică sau întreruperea legăturilor telefonice prin 
distrugerea cablurilor acestora. Până în prezent nu a fost necesară evacuarea 
populaţiei din cauza furtunilor. 

Din analiza datelor din intervalul 2002-2006, se constată prezenţa în judeţul Hunedoara 
a fenomenului de vijelie în anii 2002 (iunie, iulie), 2004 (octombrie), 2005 (iunie, iulie) şi 
2006 (martie, iulie). 

Căderi de grindină s-a produs în judeţ în anii 2002 (aprilie, iunie), 2004 (august), 2005 
(iunie, iulie), 2006 (iunie). Căderile de grindină au afectat în principal culturile agricole, 
pomii şi viţa de vie. 

1.2.9.5 Secetă 

În judeţul Hunedoara au existat pârâuri care au secat în verile caniculare, dar secarea 
acestora nu a afectat comunităţile locale.  

În cazul instituirii fazelor de atenţie/avertizare este necesară pregătirea şi respectiv 
trecerea la aplicarea unor măsuri de raţionalizare în folosirea apelor, cu asigurarea 
cerinţelor de apă pentru funcţionarea folosinţelor la întreaga capacitate. 

Ca măsuri ce trebuie avute în vedere de beneficiarii folosinţelor de apă în situaţii 
premergătoare introducerii restricţiilor, pe lângă eliminarea risipei şi eliminarea 
pierderilor de apă, precum şi asigurarea calităţii corespunzătoare a apelor evacuate, 
este necesară punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare de rezervă din apa 
subterană sau din alte surse de apă, accentuarea reutilizării şi folosirii tuturor 
posibilităţilor de compensare internă a cerinţelor de apă, organizarea eventualelor 
revizii şi reparaţii. 

1.2.9.6 Îngheţ (poduri şi baraje de apă, căderi masive de zăpadă, chiciură, polei) 

Din cauza temperaturilor scăzute din timpul iernii a avut loc formarea podurilor de 
gheaţă pe toate râurile din judeţ, dar aceste poduri de gheaţă nu au pus în pericol 
obiective social-economice, poduri sau localităţi. 

Zăpoarele sunt aglomerări de gheţuri care produc bararea cursului de apă, creşterea 
nivelului apei amonte de acest baraj şi posibilitatea antrenării gheţii şi a apei la vale, cu 
afectatea obiectivelor din aval (inundaţii, distrugerea podurilor, etc.). Nu a fost 
necesară evacuarea populaţiei sau a bunurilor aval de zăpoare. 
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1.2.9.7 Incendii de pădure  

În ce priveşte incendiile de pădure (incendii la fondul forestier, vegetaţie uscată, culturi 
de păioase), în perioada 2000 - 28.11.2006, pe raza judeţului Hunedoara s-au înregistrat 
141 incendii la pădure, zonele afectate fiind: 

− zona Valea Jiului;  
− Valea Orăştiei; 
− zona Râul Mare Retezat; 
− zona Brad; 
− zona Hunedoara.  

1.2.9.8 Avalanşe 

Avalanşe de zăpadă 

Avalanşele de zăpadă se produc în special în zonele înalte de munte în lunile ianuarie - 
februarie chiar şi martie, la topirea stratului superior de zăpadă prin antrenarea 
straturilor depuse în timpul precipitaţiilor mari. Astfel de zone sunt la Lupeni la Izvoarele 
Brăii şi Negrele şi în staţiunile Straja şi Parâng. 

Avalanşe de pietriş şi grohotiş 

Avalanşele de pietre şi grohotiş sunt fenomene mai puţin întâlnite în trecut, dar în ultima 
perioadă acest fenomen a început să se manifeste şi pe teritoriul judeţului sub forme şi 
din cauze diferite. În urma unor ploi abundente pe o suprafaţă mică, sub formă de 
averse cu cantitate mare de apă, pe zone împădurite (care apoi au suferit defrişări 
haotice) sau în zone unde s-au făcut lucrări de drumuri, lărgiri – şi nu a fost suficient 
stabilizată panta – cantitatea mare de apă produce dislocarea de pietre şi bolovani 
care la rândul lor dislocă porţiuni de material lemnos, antrenându-l spre văi, unde 
poate produce calamităţi. Un fenomen de acest fel a produs dezastrul din Munţii 
Retezat din 1997, care a îngropat cu grohotiş, mâl şi material lemnos Colonia Râul Mare 
Retezat, unde s-au pierdut vieţi, au fost îngropate clădiri şi s-au produs importante 
pagube materiale. 
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Cartograma E 10: România. Zone cu alunecări de teren 
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Cartograma E 11: România. Tectonica şi riscurile seismice 
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Cartograma E 12: PATN, Secţiunea a V-a – Zone de risc natural [cutremure de pământ] 
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Cartograma E 13: PATN, Secţiunea a V-a – Zone de risc natural [alunecări de teren] 
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Cartograma E 14: PATN, Secţiunea a V-a – Zone de risc natural [alunecări de teren] 
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Cartograma E 15: PATN, Secţiunea a V-a – Zone de risc natural [unităţi administrativ-teritoriale afectate de inundaţii] 
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Cartograma E 16: PATN, Secţiunea a V-a – Zone de risc natural [Inundaţii] 
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Cartograma E 17: PATN, Secţiunea a V-a – Zone de risc natural [cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore] 
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Cartograma E 18: România. Zone afectate de secetă 
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Cartograma E 19: Zone de risc natural – extras din PATJ 1998 
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Cartograma E 20: Riscuri naturale 
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Cartograma E 21: Zone inundabile 
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Cartograma E 22: Regularizări de albii şi indiguiri de maluri 
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1.2.10 FFaaccttoorrii  ddee  rriisscc  aannttrrooppiicc  

1.2.10.1 Halde 

Activităţile industriale reprezintă o parte importantă a economiei noastre, însă în acelaşi 
timp ele contribuie la poluarea mediului, la producerea de deşeuri şi consumă energie. 
În pofida reducerii emisiilor care a avut loc în ultimele decenii, activităţile industriale 
rămân o sursă majoră de poluare.  

Probleme şi disfuncţionalităţi 

Acţiunile antropice cu impact important asupra mediului pe teritorul judeţului 
Hunedoara sunt reprezentate în primul rând de activităţile miniere de suprafaţă sau 
subteran din zonele Valea Jiului, Deva-Certej, Brad. Perimetrele miniere reprezintă zone 
critice chiar în situaţia în care activitatea de extracţie este încheiată întrucât haldele 
de steril, iazurile de decantare şi suprafaţa de teren afectată nu a fost încă 
ecologizate. Suprafaţa totală ocupată de haldele de steril de mină şi iazurile de 
decantare aferente unităţilor miniere, dar şi altor ramuri industriale (energetică), este 
de peste 9.000 ha în judeţul Hunedoara.  

Terenurile aferente depozitelor de deşeuri industriale şi zonelor din vecinătatea 
acestora sunt degradate (prezintă fenomene de ravenare, şiroire), infertile şi, unele 
dintre ele, prezintă o contaminare destul de pronunţată cu metale grele (Cu, Zn, Pb, 
Mn, Cd) – mai ales solul din apropierea exploatărilor şi uzinelor de preparare a 
minereurilor polimetalice (ex. Filiala DEVAMIN, Filiala CERTEJ, Filiala BRADMIN). 

Depozitele de steril de mină sau de steril rezultat de la procesarea minereurilor 
(polimetalice sau de cărbune) reprezintă un pericol potenţial de producere a unor 
incidente cu risc ecologic şi din cauza posibilităţilor de destabilizare a taluzelor haldelor. 
De asemenea, pot provoca emisii necontrolate de poluanţi în mediul înconjurător, ca 
urmare a producerii unor avarii la iazurile de decantare (sufozii, deficienţe geotehnice, 
etc.) care pot genera viituri cu material conţinut în iazuri, cu urmări distructive. 

În cazul iazurilor care au asigurat depozitarea şlamului de la uzinele de preparare 
Deva, Certej, Brad, Boita (iazurile Valea Devei, iazul de avarii Valea Devei, iazul Lunca 
Mureşului, iazul Ribiţa, iazul Valea Mealului, iazul Valea Mireşului, iazul Luponi – care 
ocupă suprafeţe de peste 25 ha fiecare) se parcurge procedura de închidere, care va 
fi urmată de lucrări de ecologizare, refacere a talazurilor, plantări, menţinerea 
stabilităţii şi urmărirea post-închidere. O problemă majoră o constituie necesitatea 
stabilirii condiţiilor în care se va asigura urmărirea comportării iazurilor de decantare şi 
monitorizarea post-închidere, având în vedere că din aceste iazuri trebuie să se asigure 
evacuarea apelor prin sonde inverse (fiind iazuri de vale) şi prin canale perimetrale.  

Prepararea huilei se realizează în cadrul uzinei de preparaţie Coroieşti, care deţine în 
administrare 2 iazuri de decantare (iazul de decantare nr. 1 cu 2 compartimente, pus în 
funcţiune în anul 1964, şi iazul de decantare nr. 2, pus în funcţiune în anul 1968). 
Suprafaţa celor 2 iazuri este de cca. 40 ha. 

Situaţia haldelor de steril, cenuşă şi zgură ale unităţilor economice din judeţul 
Hunedoara este prezentată în Tabelul 1-26 de mai jos. Suprafaţa totală ocupată de 
halde în judeţul Hunedoara este de 1.166,523 ha. 
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Tabelul 1-26: Situaţia haldelor de steril, cenuşă şi zgură ale unităţilor economice din judeţul Hunedoara 
HALDELE DE STERIL, CENUŞĂ ŞI ZGURĂ ALE UNITĂŢILOR ECONOMICE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA 

HALDA Nr. 
crt. Unitatea economică 

Denumirea Suprafaţa Volumul Starea tehnică 
Proprietar & Administrator 

   [ha] [m³]   

1 S.C. MITTAL STEEL Hunedoara S.A.  Halda de zgură Buituri 70 80.000.000 stabilă  
– haldă în exploatare S.C. MITTAL STEEL Hunedoara S.A.  

2 Primăria Hunedoara Halda veche de pământ, Hunedoara 9,3 729.000 stabilă – haldă în curs 
de exploatare Primăria Hunedoara 

3  Filiala BRADMIN Haldă de steril de mină, Valea Blojului 15,5 4.650.000 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
4 Filiala BRADMIN Halda de steril de mină, Cireşată 11,08 4.758.000 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 

5 Filiala BRADMIN Iazul de decantare Ribiţa – Curteni  
(steril din procesul de preparare a minereurilor) 64 16.500.000 stabil inactiv CNCAF MINVEST S.A. Deva 

6 Filiala DEVAMIN Iazul de decantare Valea Devei  
(steril din procesul de preparare a minereurilor) 38,8  9.286.226 stabil inactiv CNCAF MINVEST S.A. Deva 

7 Filiala DEVAMIN Iazul de avarie Valea Devei  
(steril din procesul de preparare a minereurilor) 4,66 373.412 stabil inactiv CNCAF MINVEST S.A. Deva 

8 Filiala DEVAMIN Iazul de decantare Valea Herepeia  
(steril din procesul de preparare a minereurilor) 13,50 2.239.000 stabil inactiv CNCAF MINVEST S.A. Deva 

9 Filiala DEVAMIN Iazul de decantare Valea Mureşului  
(steril din procesul de preparare a minereurilor) 21,80 5.015.150 stabil inactiv CNCAF MINVEST S.A. Deva 

10 Filiala DEVAMIN Haldă de steril de mină – galeria 7 Noiembrie 1,5 57.500 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
11 Filiala DEVAMIN Haldă de steril de mină – galeria Decebal 1,23 16.800 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
12 Filiala DEVAMIN Haldă de steril de mină – Tunel conducte 0,85 1.200 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
13 Filiala CERTEJ Haldă de steril de mină – sector 1 Săcărâmb 4,80 301.800 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
14 Filiala CERTEJ Haldă de steril de mină – sector 2 Săcărâmb 1,0 7.000 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
15 Filiala CERTEJ Halda de steril de mină – sector 3 Săcărâmb 1,8 2.400 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
16 Filiala CERTEJ Halda de steril de mină – sector 4 Săcărâmb 1,0 50.000 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
17 Filiala CERTEJ Halda de steril de mină Leopold 1,0 50.000 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
18 Filiala CERTEJ Haldă de steril de mină Maria 0,5 26.000 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
19 Filiala CERTEJ Haldă de steril de mină oriz. 650 0,5 30.000 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
20 Filiala CERTEJ Haldă de steril de mină - sector Baiaga 3,5 220.000 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
21 Filiala CERTEJ Haldă de steril Cariera Coranda 13,3 935.382 instabilă, în exploatare  CNCAF MINVEST S.A. Deva 
22 Filiala CERTEJ Haldă de steril de mină Valea Baiaga 16,1 1.789.574 instabilă  CNCAF MINVEST S.A. Deva 
23 Filiala CERTEJ Haldă de steril de mină Tina Neagră 2,2 800 stabilă, în exploatare CNCAF MINVEST S.A. Deva 

24 Filiala CERTEJ Iazul de decantare Valea Mireşului  
(steril de la prepararea minereurilor) 12,33 1.420.000 stabil, în conservare CNCAF MINVEST S.A. Deva 

25 Filiala CERTEJ Iazul de decantare Valea Mealu  
(steril de la prepararea minereurilor) 46,2 4.500.000 stabil, în exploatare CNCAF MINVEST S.A. Deva 
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HALDELE DE STERIL, CENUŞĂ ŞI ZGURĂ ALE UNITĂŢILOR ECONOMICE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA 
HALDA Nr. 

crt. Unitatea economică 
Denumirea Suprafaţa Volumul Starea tehnică 

Proprietar & Administrator 

   [ha] [m³]   
26 Filiala Poiana Ruscă, Teliuc Haldă de steril de mină Dealu Mare (mină Teliuc) 8,128 186.755 relativ stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
27 Filiala Poiana Ruscă, Teliuc Haldă de steril de mină Valea Podului (mină Teliuc) 4,73 874.000 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
28 Filiala Poiana Ruscă, Teliuc Haldă de steril de mină Valea Nicholson (mină Teliuc) 7,000 435.000 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 
29 Filiala Poiana Ruscă, Teliuc Haldă de steril de mină Front I (mina Teliuc) 2,080 241.200 stabilă inactivă CNCAF MINVEST S.A. Deva 

30 Filiala Poiana Ruscă, Teliuc Iazul de decantare nr. 1, Valea Cărbunelui  
(steril de la prepararea minereurilor) 35,48 5.631.273 stabil, inactiv CNCAF MINVEST S.A. Deva 

31 Filiala Poiana Ruscă, Teliuc Iazul de decantare nr. 2, Valea Podului  
(steril de la prepararea minereurilor)  37,13 5.356.111 stabil, inactiv CNCAF MINVEST S.A. Deva 

32 Filiala Poiana Ruscă, Teliuc Iazul de decantare nr. 3, Valea Podului  
(steril de la prepararea minereurilor)  30 1.694.769 stabil, inactiv CNCAF MINVEST S.A. Deva 

33 Mina Petrila Sud Haldă de steril de mină Jieţ Vest 7,53 1.772.000 ecologizată CNH Petroşani 
34 Mina Petrila Sud Haldă de steril de mină Jieţ Puţ 4 1,14 57.000 ecologizată CNH Petroşani 
35 Mina Câmpu lui Neag Haldă de steril de mină Frasin 8,6 900.000 ecologizată CNH Petroşani 
36 Mina Câmpu lui Neag Haldă de steril de mină Poiana Mare 14,2 1.418.000 ecologizată CNH Petroşani 
37 Mina Câmpu lui Neag Haldă de steril de mină Şesul Şerbanilor 52,33 1.516.000 ecologizată CNH Petroşani 
38 Mina Câmpu lui Neag Haldă de steril de mină Galbena 8,12 82.000 ecologizată CNH Petroşani 
39 Mina Lonea III Haldă de steril de mină Defor 12,75 2.149.970 inactivă Consiliul local Petrila 
40 Mina Taia Haldă aferentă incintei 3 8.400 inactivă CNH Petroşani 
41 Mina Petrila 2 Haldă de steril 2 EST  1,63 388.540 inactivă Consiliul Local Petrila 
42 Mina Dâlja Haldă de steril de mină Puţ auxiliar nr. 1 1,74 63.000 inactivă  CNH Petroşani 
43 Mina Dâlja Haldă de steril de mină Plan înclinat 1,74 280.000 inactivă  CNH Petroşani 
44 Mina Dâlja Haldă de steril de mină Puţ aux. 1+2 8,00 1.270.000 inactivă  CNH Petroşani 
45 Mina Dâlja Haldă de steril de mină Tericon PA 3 1,20 77.500 inactivă  CNH Petroşani 
46 E.M Lupeni – Mina VICTORIA Haldă nouă Victoria – steril de mină 3,18 2.879.272 inactivă  CNH Petroşani 
47 E.M Lupeni – Mina ILEANA Haldă de steril de mină Bloc 0 0,92 18.400 inactivă  CNH Petroşani 
48 E.M Lupeni – Mina ILEANA Halda de steril de mină 2 W Funicular Ileana 14,26 4.283.656 inactivă  CNH Petroşani 
49 E.M Lupeni – Mina ILEANA Ramura nouă funicular Ileana 4,09 1.929.458 inactivă  CNH Petroşani 
50 E.M Lupeni – Mina ILEANA Ramura veche 1 Est 9,41 1.420.200 inactivă  CNH Petroşani 
51 E.M Lupeni – Mina ILEANA Ramura veche 2 Est 1,45 42.875 inactivă  CNH Petroşani 
52 Mina Lupeni Sud Haldă aferentă incintei 1,5 43.564 inactivă  CNH Petroşani 
53 Mina Mesteacăn Vest (Ţebea) Haldă de steril Mesteacăn 4,10 215.000 inactivă  Primăria Municipiului Brad 
54 Mina Mesteacăn Vest (Ţebea) Haldă de steril Dâmbuţ 18,30 1.150.000 inactivă  Consiliul Local Baia de Criş 
55 Mina Mesteacăn Vest (Ţebea) Haldă de steril Viezureni 2,60 470.000 inactivă  CNH Petroşani 
56 E.M. Ţebea Dâmbu Mare 7,40 1.785.185 activă  CNH Petroşani 
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HALDELE DE STERIL, CENUŞĂ ŞI ZGURĂ ALE UNITĂŢILOR ECONOMICE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA 
HALDA Nr. 

crt. Unitatea economică 
Denumirea Suprafaţa Volumul Starea tehnică 

Proprietar & Administrator 

   [ha] [m³]   
57 Mina Ţebea Haldă de steril Ţebea Vest 2,20 404.200 inactivă  CNH Petroşani 
58 Mina B’ALLOMAŞ Haldă de steril Puţ 7 Vest (halda veche) 8,4 588.000 inactivă  CNH Petroşani 
59 Mina B’ALLOMAŞ Haldă de steril de mină Puţ 7 Vest (tericoane) 3,3 1.056.000 inactivă  CNH Petroşani 
60 Mina Lonea 1 Haldă de steril de mină Valea lui Ciort 7,19 982.472 inactivă  Consiliul Local Petrila 
61 Mina Bărbăţeni Vest Haldă de steril de mină Mierleasa 2,16 125.567 inactivă  CNH Petroşani 
62 Mina Livezeni Est Haldă de steril de mină - Puţ auxiliar Est Livezeni 1,09 143.997 inactivă  Consiliul Municipal Petroşani 

63 Mina Aninoasa Haldă de steril Tericoane Piscu 7,26 1.466.354 inactivă 
– parţial ecologizată Consiliul Local Aninoasa 

64 Mina Aninoasa Haldă de steril Funicular Sud 0,73 143.363 inactivă  CNH Petroşani 
65 Mina Valea de Brazi Haldă de steril Funicular  0,40 32.222 inactivă  Primăria Uricani 
66 Mina Valea de Brazi Haldă de steril Puţ nr. 8 0,20 4.731 inactivă  Primăria Uricani 
67 Mina Livezeni Sud Haldă de steril Halda aferentă incintei 11,00 54.000 inactivă  CNH Petroşani 
68 Mina Vulcan II Halda de steril Hypollit 0,5 2.500 inactivă  Consiliul Local Vulcan 
69 Preparaţia Lupeni Haldă de steril Ramura I - II 13,4 4.690.000 inactivă  CNH Petroşani 
70 Preparaţia Petrila  Haldă de steril Ramura I, II, III, IV şi VI 30 5.105.000 inactivă  Consiliul Local Petrila 
71 Preparaţia Petrila  Haldă de steril Ramura V 19,59 2.802.299 activă  CNH Petroşani 
72 Mina Balomir Haldă de steril Balomir 3,9 325.680 inactivă  CNH Petroşani 

73 Mina Paroşeni Sud Haldă de steril Tericon cota 630 1,37 219.600 inactivă  
 înierbată natural CNH Petroşani 

74 E.M. Lonea Haldă de steril Lonea I 2,10 350.000 activă  CNH Petroşani 
75 E.M. Lonea Haldă de steril Jieţ 0,78 51.000 activă  CNH Petroşani 
76 E.M. Livezeni Haldă de steril P.A nr. 2 - 3 incinta Maleia 2,30 301.792 activă  CNH Petroşani 
77 E.M. Livezeni Haldă de steril U.P.Livezeni 2,38 427.057 activă  CNH Petroşani 
78 E.M. Vulcan Haldă de steril Valea Arsului 1,32 614.400 activă  CNH Petroşani 
79 E.M. Paroşeni Haldă Funicular 1,25 142.000 inactivă  CNH Petroşani 
80 E.M. Paroşeni Haldă de steril Valea Lupului 3,80 658.890 inactivă  CNH Petroşani 
81 E.M. Lupeni Haldă U.P.Lupeni ram. III 23,56 8.500.000 activă  CNH Petroşani 
82 E.M. Bărbăţeni Haldă de steril Mierlaşu 3,24 350.328 activă  CNH Petroşani 
83 E.M. Bărbăţeni Haldă de steril Galeria de coastă 2,4 84.634 inactivă  CNH Petroşani 
84 E.M. Bărbăţeni Haldă de steril Mierleasa 2,16 125.567 inactivă Primăria Lupeni 
85 E.M. Uricani Haldă de steril Funicular Nou 2,90 467.153 activă  CNH Petroşani 
86 E.M. Uricani Haldă de steril Funicular Vechi 11 1.000.000 inactivă  Primăria Uricani 
87 E.P.C.V.J. Vulcan Haldă de steril U.P.Coroieşti - ramura II 11,20 2.325.591 activă  CNH Petroşani 
88 E.P.C.V.J. Vulcan Haldă de steril U.P.Coroieşti - ramura I Funicular 12,60 3.150.000 inactivă  Primăria Municipiului Vulcan 
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HALDELE DE STERIL, CENUŞĂ ŞI ZGURĂ ALE UNITĂŢILOR ECONOMICE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA 
HALDA Nr. 

crt. Unitatea economică 
Denumirea Suprafaţa Volumul Starea tehnică 

Proprietar & Administrator 

   [ha] [m³]   

89 E.P.C.V.J. Vulcan Iazul de decantare nr. II, U.P. COROIEŞTI  
(steril de la prepararea cărbunelui) 10,8 1.500.000 inactiv (în conservare) CNH Petroşani 

90 E.P.C.V.J. Vulcan Iazul de decantare nr. I, U.P. COROIEŞTI  
(steril de la prepararea cărbunelui) 19,4 2.000.000 activ CNH Petroşani 

91 S.C. TERMO ELECTRICA S.A.  
– Sucursala Electrocentrale Paroşeni 

Depozitul/iazul de decantare pentru zgură şi cenuşă 
Valea Căprişoara (compartimentele I+II) 46 1.790.000 activ  S.C. TERMO ELECTRICA S.A.  

– Sucursala Electrocentrale Paroşeni 

92 S.C. TERMO ELECTRICA S.A. 
– Sucursala Electrocentrale Paroşeni 

Depozitul/iazul de decantare nou pentru zgură şi 
cenuşă 10 160.000 activ S.C. TERMO ELECTRICA S.A.  

– Sucursala Electrocentrale Paroşeni 

93 S.C. ELECTROCENTRALE Deva S.A.  Depozitul/iazul de decantare Bejan pentru zgură şi 
cenuşă 87 17.000.000 activ  S.C.ELECTRO CENTRALE Deva S.A. 

94 S.C. ELECTROCENTRALE Deva S.A.  Depozitul/iazul de decantare mal drept râul Mureş, 
pentru zgură şi cenuşă 50 5.500.000 activ S.C. ELECTROCENTRALE Deva S.A. 

 

95 C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva 
– Cariera Ohaba-Ponor Haldă de steril din cariera Comarnic 2 30.000 ecologizată Primăria Comunei Pui 

96 C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva 
– Mina Boişa-Haţeg Iazul de decantare Valea Luponi  2,7 320.000 ecologizat 

P: C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva 
A: C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva 
– Direcţia pentru Programul  
de închidere a minelor 

97 S.C. OMYA CALCITA S.A., Vaţa de Jos  
– cariera Căzăneşti-Valea Ponorului Haldă de steril nr. 1  0,36 52.398 ecologizată S.C. OMYA CALCITA S.A.,  

Vaţa de Jos 

98 S.C. OMYA CALCITA S.A., Vaţa de Jos  
– cariera Căzăneşti-Valea Ponorului Haldă de steril nr. 2  0,43 127.272 activă S.C. OMYA CALCITA S.A., 

Vaţa de Jos 

99 S.C. OMYA CALCITA S.A., Vaţa de Jos  
– cariera Căzăneşti-Valea Ponorului Haldă de steril nr. 4  0,89 23.126 activă S.C. OMYA CALCITA S.A., 

Vaţa de Jos 

100 S.C. OMYA CALCITA S.A., Vaţa de Jos  
– cariera Căzăneşti-Valea Ponorului Haldă de steril nr. 6 0,20 7.157 ecologizată S.C. OMYA CALCITA S.A., 

Vaţa de Jos 
101 E.M. Veţel Haldă puţ de extracţie Veţel 2,95 - inactivă, stabilă  C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva 
102 E.M. Veţel Haldă 1 Mai 0,019 - inactivă, stabilă  C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva 
103 E.M. Veţel Haldă Filimon Sârbu 0,12 - inactivă, stabilă  C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva 
104 E.M. Veţel Haldă Galeria IX 0,41 - inactivă, stabilă  C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva 
105 S.C. TALC DOLOMITA S.A., Zlaşti Haldă Lelese Vest 1,70 - activă S.C. TALC DOLOMITA S.A. Zlaşti 
106 S.C. TALC DOLOMITA S.A., Zlaşti Haldă Cariera Zlaşti 1,20 - activă S.C. TALC DOLOMITA S.A. Zlaşti 
107 S.C. TALC DOLOMITA S.A., Zlaşti Haldă Teliuc III 1,80 - activă S.C. TALC DOLOMITA S.A. Zlaşti 

108 Mina Ionaşcu Haldă Puţ X 1,70 30.000 
inactivă  
– supusă procedurii  
de închidere 

CNH – Petroşani, E.M. Vulcan 

TOTAL 1.166,523  
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1.2.10.2 Riscuri tehnologice 

În economia judeţului, ponderea o deţine industria, din care predominante sunt 
ramurile industriei miniere şi metalurgice; o pondere importantă o deţin şi ramurile: 
energie electrică, exploatarea şi prelucrarea lemnului, materialele de construcţii, 
industria uşoară, industria alimentară, etc. 

Probleme şi disfuncţionalităţi 

Principalele surse industriale de poluare din judeţul Hunedoara sunt: unităţile siderurgice 
(S.C. Mittal Steel S.A. Hunedoara, S.C. Cilindrul S.A. Călan), unităţile de producere a 
energiei electrice şi termice (S.C. Electrocentrale S.A. Deva, S.E. Paroşeni şi S.C. 
Acvacalor S.A. Brad - Uzina Electrică Gurabarza), unităţile de producere a materialelor 
de construcţie (S.C. Carpatcement Holding S.A. Deva – Punct de lucru Chişcădaga, 
S.C. Carmeuse Holding S.A. Braşov – Punct de lucru Chişcădaga, S.C. Macon S.A. 
Deva, S.C. Refraceram S.A. Baru Mare, S.C. Talc Dolomita S.A. Zlaşti, S.C. Omya Calcita 
S.A. Vaţa de Jos) şi 2 din cele mai mari companii din ţară C.N.H. Petroşani şi C.N.C.A.F. 
MINVEST Deva. 

Exploatarea şi prepararea cărbunelui 

Exploatarea cărbunelui în unităţile CNH Petroşani (Valea de Brazi, Uricani, Bărbăţeni, 
Lupeni, Paroşeni, Vulcan, Livezeni, Petrila şi Lonea) – toate situate în Valea Jiului – 
prezintă o ameninţare asupra mediului, în primul rând prin tratarea necorespunzătoare 
a apelor reziduale. Suprafaţa afectată este de aproximativ 10% din suprafaţa judeţului. 
Unităţile de preparare a cărbunelui sunt amplasate la Lupeni, Coroeşti şi Petrila. 
Unităţile de la Petrila şi Lupeni sunt închise şi vor intra în procedură de reconstrucţie 
ecologică a perimetrelor afectate. Datorită epurării necorespunzătoare a apei folosită 
în procesele tehnologice, aceste unităţi afectează în primul rând apa.  

Impactul asupra calităţii vieţii include atât imposibilitatea de a folosi malurile râurilor 
pentru agrement (acolo unde apele uzate sunt deversate), cât şi impactul peisagistic 
ca rezultat al culorii apei. Impactul asupra mediului natural include influenţa asupra 
florei şi faunei acvatice din Valea Jiului. 

Exploatarea minereurilor feroase şi neferoase 

Sucursala Minieră Brad cuprinde: Valea Arsului, Barza şi Dealul Fetii. Ameninţarea 
asupra mediului este cauzată în primul rând de metalele grele şi se resimte în aer, apă 
şi sol. Suprafaţa afectată este de aproximativ 5% din suprafaţa judeţului. Principalii 
factori de stres sunt metalele grele precum: Pb, Zn, Cu, Fe şi Mn. 

Impactul asupra calităţii vieţii include imposibilitatea de a folosi în activităţile agricole 
solul contaminat. Impactul asupra mediului natural include contaminarea apelor 
subterane. 

Exploatarea şi prelucrarea materialelor de construcţii 

În judeţul Hunedoara sunt exploatate următoarele materiale de construcţii: andezit, 
argilă, bazalt, bentonită, calcit, dolomit, gips, calcar, marmură, cuarţ, talc, travertin, 
etc.. Aproximativ 10% din suprafaţa judeţului Hunedoara este afectată de aceste 
exploatări. 
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Impactul asupra calităţii vieţii include imposibilitatea de a folosi malurile râurilor (cu apa 
poluată datorită activităţilor miniere) pentru agrement, precum şi zgomotul şi vibraţiile. 
Impactul asupra mediului natural include influenţa negativă asupra faunei şi florei 
acvatice şi terestre (modificări ale ecosistemelor râurilor Certej şi Geoagiu). 

Fabrica de Ciment de la S.C. Carpatcement S.A. Deva, produsele refractare de la S.C. 
Macon S.A. Deva şi S.C. Refraceram S.A. Baru Mare, producţia de marmură de la S.C. 
Marmosim S.A. Simeria influenţează 10% din suprafaţa judeţului Hunedoara. 
Ameninţarea asupra mediului constă în poluarea apei, solului şi aerului. 

Industria metalurgică 

Este reprezentată de două complexe: Hunedoara şi Călan (împărţit în mai multe 
unităţi, parţial nefuncţionale). Prin poluarea apei, solului şi aerului, acestea afectează o 
suprafaţă care reprezintă cca. 10% din cea a judeţului Hunedoara. Impactul asupra 
mediului natural include degradarea solului, scăderea calităţii apei subterane şi 
influenţa negativă asupra florei şi faunei acvatice. 

Sectorul energetic – Centralele termice şi centralele de încălzire locale 

În judeţul Hunedoara sunt prezente trei mari surse de poluare a aerului: Termocentrala 
Paroşeni şi Termocentrala Mintia – care funcţionează pe bază de cărbune brun – şi CET 
Gurabarza, care funcţionează pe bază de păcură. De asemenea, există două sisteme 
de încălzire locale, unul în Petrila (21 boilere pentru locuinţe, pe bază de cărbuni) şi un 
altul la Aninoasa (3 boilere pentru locuinţe, pe bază de cărbuni).  

Principalul factor de stres este dat de poluarea aerului, cauzată de combustii precum şi 
de praf. Suprafaţa afectată este de aproximativ 10% din suprafaţa judeţului. Impactul 
asupra mediului natural include ploile acide. Emisiile în atmosferă de poluanţi gazoşi şi 
pulberi din industrie, în judeţul Hunedoara sunt prezentate în Tabelul 1-27 de mai jos:  

Tabelul 1-27: Emisiile în atmosferă de poluanţi gazoşi şi pulberi din industrie, în judeţul Hunedoara 

Grupe de activitate 
 Arderi în energetică  

şi industrii  
de transformare 

Arderi în industria 
de prelucrare 

Procese  
de producţie 

Extracţia şi distribuţia 
combustibililor fosili 

Cantitate 

     [tone/an] 

SO2 40.705,55 573,14 0,29 - 41.278,98 
NOx 11.128,00 1.475,05 35,77 - 12.638,82 
NMVOC 1.234,89 108,32 33,37 5812,00 7.188,58 
CH4 36,43 2,89 1,38 96708,12 96.748,82 
CO 660,73 58,88 60,83 - 780,44 
CO2 4.332,32 498,09 - - 4.830,41 
N2O 580,58 5,40 - - 585,98 
NH3 - 0,002 - - 0,002 
Pulberi 17,33 - - - 17,33 

As - 0,12 0,0008 - 0,1208 
Cd - 0,059 0,002 - 0,0610 
Cr - 0,51 0,53 - 1,04 
Cu - 0,00002 0,01 - 0,01 
Hg - 0,25 0,00008 - 0,25 
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Grupe de activitate 
 Arderi în energetică  

şi industrii  
de transformare 

Arderi în industria 
de prelucrare 

Procese  
de producţie 

Extracţia şi distribuţia 
combustibililor fosili 

Cantitate 

     [tone/an] 
Ni - 0,29 0,79 - 1,08 
Pb - 2,89 0,40 - 3,29 
Se - 1,87 - - 1,87 
Zn - 2,14 4,41 - 6,55 

TSP - 2767,02 1.888,51 - 4.655,53 
DIOX - - 0,0000008 - 0,0000008 
PAH - - 0,002 - 0,002 

Datorită complexităţii construcţiilor, instalaţiilor şi proceselor tehnologice, suprafeţelor 
ocupate, caracteristicilor materiilor prime şi deşeurilor rezultate, termocentralele 
prezintă elemente de impact negative asupra tuturor factorilor de mediu: apă, aer, sol. 
Pulberile (cenuşa zburătoare) au efecte locale asupra mediului înconjurător, emisiile de 
SO2 şi NOx contribuie la formarea „ploilor acide”, cu acţiune regională, în timp ce 
emisiile de CO2 contribuie la creşterea „efectului de seră”. Emisiile de CO, CO2, N2O, 
NOX afectează stratul de ozon. 

Apele evacuate din instalaţiile de răcire ale termocentralelor pot contribui la poluarea 
termică a râurilor, cu efecte negative asupra florei şi faunei acvatice. Apele reziduale 
din circuitele epurărilor chimice ale termocentralelor pot provoca poluarea chimică a 
emisarilor. Scăpările prin neetanşeităţi sau cele generate accidental din rezervoarele 
de ulei şi păcură pot provoca impurificarea apelor de suprafaţă, a solului şi a pânzei 
freatice. Depozitele de cărbune şi mai ales cele de zgură şi cenuşă constituie surse 
potenţiale de poluare a aerului şi solului (datorită spulberării de către vânt a 
particulelor), precum şi a apelor, ele ocupând suprafeţe importante de teren. 

Amenajările hidroenergetice, deşi nu constituie surse de poluare, au impact complex 
asupra mediului înconjurător. În cazul acumulărilor mari, sunt ocupate importante 
suprafeţe de teren din fondul agricol sau silvic şi sunt necesare strămutări care 
afectează populaţia din zonă.  

Totodată, apariţia unei amenajări hidroenergetice induce modificări în: morfologia 
cursului de apă, regimul debitelor, transportul aluvionar, regimul freatic, influenţând 
direct sau indirect flora, fauna sau chiar clima zonei. În lipsa unor măsuri corecte de 
exploatare şi de redare în circuitul natural, lucrările de şantier, carierele, balastierele au 
efecte nefavorabile asupra factorilor de mediu. Deşi nu constituie surse de poluare (aşa 
cum sunt încadrate termocentralele), liniile şi staţiile electrice prezintă totuşi impacturi 
negative asupra mediului înconjurător, ca de exemplu: 

− asupra terenului afectat (defrişarea pădurilor pentru execuţie şi 
amplasament), interdicţii pentru amplasarea în vecinătate a altor obiective, 
potenţial de inducţie, posibilitate de contaminare a solului şi a apelor cu ulei 
sau PCB; 

− asupra altor obiective şi în special a transmisiilor în „curenţi slabi”; 

− asupra urbanismului (impactul vizual). 
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Poluanţii rezultaţi din arderea combustibililor fosili conduc nu numai la deteriorarea 
calităţii atmosferei ci şi a celorlalţi factori de mediu. Pentru o zonă urbană, al doilea 
factor important care poate fi afectat de poluare îl reprezintă: materialele, construcţiile 
şi instalaţiile. 

Datele au fost extrase din Hotărârea nr. 125/2007 a Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Obiective SEVESO  

Pe teritoriul administrativ al judeţului Hunedoara există 3 obiective cu risc major (RM) şi 
12 obiective de risc minor (Rm) din punct de vedere al activităţilor ce prezintă pericole 
de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 

Prin accident major se înţelege „producerea unei emisii importante de substanţă, a 
unui incendiu sau a unei explozii, care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul 
exploatării oricărui amplasament, care intră sub incidenţa prezentei hotărâri şi care 
conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii 
populaţiei şi/sau a mediului, în interiorul amplasamentului, şi în care sunt implicate una 
sau mai multe substanţe periculoase”. 

Obiective cu risc major de accident: 

(1) S.C. Petrom S.A. – Depozitul de rezervă de stat Bârcea, localitatea Deva; 
(2) CNH S.A. Petroşani – Exploatarea minieră Vulcan Depozit central, localitatea Vulcan; 
(3) S.C. Electrocentrale Deva S.A., localitate Mintia. 

Obiective cu risc minor de accident: 

(1) S.C. Gaz Haţeg S.A., localitatea Haţeg; 
(2) CNH S.A. Petroşani – Exploatarea minieră Lonea, localitatea Petrila; 
(3) CNH S.A. Petroşani – Exploatarea minieră Petrila, localitatea Petrila; 
(4) CNH S.A. Petroşani – Exploatarea minieră Livezeni, localitatea Aninoasa; 
(5) CNH S.A. Petroşani – Exploatarea minieră Vulcan, localitatea Vulcan; 
(6) CNH S.A. Petroşani – Exploatarea minieră Lupeni, localitatea Lupeni; 
(7) CNH S.A. Petroşani – Exploatarea minieră Uricani, localitatea Uricani; 
(8) C.N.C.A.F. Minvest S.A. Deva, localitatea Deva; 
(9) S.C. Key Safety Systems Ro S.R.L., localitatea Ribiţa; 

(10) S.C. Minprod 2005 S.R.L., localitatea Şoimuş; 
(11) S.C. Explomin Industries S.R.L.; 
(12) S.C. Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale Paroşeni, localitatea Paroşeni. 

1.2.10.3 Deponii 

În prezent, la nivelul judeţului există un număr de 13 depozite neconforme clasa „b” în 
zona urbană şi 9 depozite neconforme comunale. În fiecare comună din judeţul 
Hunedoara există suprafeţe ocupate de rampe de depozitare neautorizate, 
suprafeţele lor însumând cca 46 ha. Aceste depozite şi-au sistat depozitarea (Brad, 
Hunedoara, Călan, Haţeg, Geoagiu, Petrila, Lupeni, Uricani) sau îşi vor înceta 
activitatea etapizat (Rapoltu Mare, Deva, Orăştie, Vulcan, Aninoasa), conform 
prevederilor H.G. nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor, iar cele rurale 
trebuiau să-şi fi sistat depozitarea până la 16 iulie 2009. 
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Cartograma E 23: Zone expuse riscurilor naturale şi antropice 
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Cartograma E 24: Obiective cu risc major de accident 
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11..33  ZZoonnee  pprrootteejjaattee,,  ppeeiissaajjuull  ccuullttuurraall  nnaaţţiioonnaall  

1.3.1 PPaattrriimmoonniiuull  nnaattuurraall  pprrootteejjaatt  

Pe teritoriul judeţului Hunedoara sunt 2 parcuri naţionale, 41 rezervaţii şi monumente ale 
naturii (conform H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea de arie protejată pentru noi zone, 
H. G. nr. 1581/2005 privind instituirea de arie protejată pentru noi zone, Legii nr. 5/2000 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a III-a – Zone 
protejate) şi 21 de situri de importanţă comunitară ca parte a reţelei ecologice 
europene NATURA 2000 în România (conform Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării 
Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor 
de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 
2000 în România). 

Datorită patrimoniului bogat în zone naturale şi construite, din punct de vedere istoric, 
cultural, şi etnografic Hunedoara face parte dintre judeţele cu potenţial turistic de 
interes naţional. 

Acest potenţial turistic constituie una din cele mai importante rezerve de dezvoltare 
economică şi socială a judeţului, cu condiţia unei amenajări responsabile a teritoriului, 
principala preocupare în acest sens fiind protejarea, conservarea, reabilitarea şi 
punerea corespunzătoare în valoare a mediului natural şi construit. 

1.3.1.1 Parcuri naţionale, naturale, rezervaţii şi monumente ale naturii 

Judeţul Hunedoara se poate mândri cu un bogat patrimoniu natural: peisaje naturale 
variate, forme geografice sau formaţiuni geologice importante, existenţa unor specii 
rare sau unice în flora şi fauna regiunii, formaţiuni naturale însemnate din punct de 
vedere ştiinţific, fond forestier (45,6%), izvoare minerale cu valoare recunoscută, cât şi 
zone montane propice practicării sporturilor de iarnă, în total însumând o suprafaţă de 
65.318 ha (circa 9,3% din suprafaţa judeţului). 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a III-a – Zone protejate (publicată în 
Monitorul Oficial nr. 152 din 12 aprilie 2000), în judeţul Hunedoara se află următoarele 
situri protejate: 

I. ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL ŞI MONUMENTE ALE NATURII 
1.0. Rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale sau naturale 
Poziţia Denumirea    Suprafaţa(ha) Judeţul 
C  Retezat     38.047,00 Hunedoara 
N Grădiştea Muncelului-Cioclovina 10.000,00 Hunedoara 

La acestea se adaugă Parcul Naţional Defileul Jiului, constituit prin Hotărârea nr. 1581 
din 8.12.2005 privind instituirea de arie naturală protejată pentru noi zone (publicată în 
Monitorul Oficial nr. 24 din 11.01.2006) şi Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor. 

Nr. crt. Arie naturală protejată  Suprafaţa(ha) Judeţul  Nr. aviz CMN 
A.  Parcuri naţionale 
A.1.  Defileul Jiului    11.127,00  GJ, HD   B, 1160/08.02.2005 

2.0.  Rezervaţii şi monumente ale naturii 
Judeţul Hunedoara 
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Nr. crt.  Denumirea, Localizarea, Suprafaţa (ha) 
2.494. Rezervaţia ştiinţifică Gemenele PN-C, Comuna Râu de Mori (1.629,40) 
2.495. Peştera cu Corali PN-C Oraşul Uricani, satul Câmpu lui Neag (0,50) 
2.496.  Peştera Zeicului PN-C Oraşul Uricani, satul Câmpu lui Neag (1,00) 
2.497.  Complexul carstic Ponorici-Cioclovina PN-N, Comuna Boşorod (1,50) 
2.498.  Piatra Crinului, Municipiul Petroşani 0,50 
2.499.  Peştera Şura Mare, Comuna Pui 5,00 
2.500.  Peştera Tecuri, Comuna Baru, satul Baru 2,00 
2.501.  Locul fosilifer Lăpugiu de Sus, Comuna Lăpugiu de Jos 5,00 
2.502.  Locul fosilifer cu dinozauri de la Sânpetru, Comuna Sântămăria-Orlea, sat Sânpetru 5,00 
2.503.  Peştera Cizmei, Comuna Bulzeştii de Sus 1,00 
2.504.  Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga, Municipiul Deva 78,40 
2.505.  Fânaţele Pui, Comuna Pui 13,00 
2.506. Fânaţele cu narcise Nucşoara, Comuna Sălaşu de Sus 20,00 
2.507. Mlaştina Peşteana, Comuna Densuş, satul Peşteana 2,00 
2.508. Calcarele de la Faţa Fetii, Comuna Râu de Mori 3,00 
2.509. Vârful Poieni Comuna Sălaşu de Sus, sat Ohaba de sub Piatră 0,80 
2.510. Măgurile Săcărâmbului, Comuna Certeju de Sus, satul Săcărâmb 13,00 
2.511. Pădurea Chizid, Municipiul Hunedoara 50,00 
2.512. Pădurea Bejan, Municipiul Deva 70,00 
2.513. Locul fosilifer Ohaba – Ponor, Comuna Pui, satele Ohaba şi Ponor 10,00 
2.514. Muntele Vulcan, Comuna Buceş 5,00 
2.515. Podul natural de la Grohot, Comuna Bulzeştii de Sus, satul Grohot 1,00 
2.516. Pădurea Slivuţ, Oraşul Haţeg 40,00 
2.517. Calcarele din Dealul Măgura, Comuna Băiţa, satul Crăciuneşti 120,00 
2.518. Dealul Cetăţii Deva, Municipiul Deva 30,00 
2.519. Măgura Uroiului, Oraşul Simeria 10,00 
2.520. Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna, Comuna Rapoltu Mare 12,50 
2.521. Cheile Madei, Comuna Balşa, satul Mada 10,00 
2.522. Cheile Crivadiei, Comuna Băniţa, satul Crivadia 10,00 
2.523. Dealul şi Peştera Bolii, Comuna Băniţa 10,00 
2.524. Arboretumul Simeria, Oraşul Simeria 70,00 
2.525. Codrii seculari pe Valea Dobrişoarei şi Prisloapei, Comuna Bătrâna 139,30 
2.526. Pădurea Pojoga, Comuna Zam, satul Pojoga 20,00 
2.527. Calcarele de la Godineşti, Comuna Zam, satul Godineşti 6,00 
2.528. Cheile Jieţului, Oraşul Petrila 10,00 
2.529. Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor, Comuna Ribiţa 20,00 
2.530. Cheile Cernei, Comuna Lunca Cernii de Jos 2,00 
2.531. Cheile Taia, Oraşul Petrila 2,00 
2.532. Apele mezotermale Geoagiu-Băi, Geoagiu 8,00 
2.533. Rezervaţia Boholt, Comuna Şoimuş, satul Boholt 1,00 
2.534. Calcarele de la Boiul de Sus, Comuna Gurasada 50,00 
2.535. Paleofauna reptiliană Tuştea, Comuna General Berthelot, satul Tuştea 0,50 

Arealele protejate şi monumentele naturii din judeţul Hunedoara se încadrează în 
următoarele tipuri de rezervaţii: botanice, zoologice, geologice, speologice, 
paleontologice, mixte şi peisagistice. 

1.3.1.2 Reţeaua ecologică Natura 2000  

Reţeaua ecologică Natura 2000 reprezintă cea mai importantă reţea de situri la nivel 
european pentru protecţia naturii, acoperind aproximativ 20% din teritoriul Uniunii 
Europene şi aproximativ 17% din teritoriul României. România are un peisaj natural 
extraordinar, fiind singurul stat membru din Uniunea Europeană cu cinci regiuni 
biogeografice, dintre care două (cea stepică şi pontică) nu au fost prezente în 
Uniunea Europeană până la momentul aderării României şi Bulgariei în 2007. 
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Scopul său este de a conserva pe termen lung habitatele şi speciile de interes 
comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000. Reţeaua ecologică 
Natura 2000 susţine şi promovează practicile tradiţionale, asigurând beneficii 
economice şi sociale. Directiva Habitate promovează dezvoltarea durabilă la nivel 
local şi regional prin asigurarea unor cerinţe economice, sociale şi culturale, permiţând 
desfăşurarea activităţilor care nu afectează în sens negativ conservarea habitatului 
sau speciilor pentru care a fost declarat situl. 

Reţeaua Natura 2000 include două tipuri de situri: 

 Ariile Speciale de Conservare (SCAs) desemnate pentru protecţia speciilor şi 
habitatelor ameninţate, enumerate în anexele Directivei Habitate; 

 Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică (SPAs), care sunt clasificate în cadrul 
Directivei Păsări pe baza faptului că sunt populate de un mare număr de 
specii de păsări pe cale de dispariţie. 

În conformitate cu Ordinul nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România – emitent: Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile (publicat în: Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2008), din Lista 
siturilor de importanţă comunitară judeţul Hunedoara deţine următoarele poziţii: 

Denumirea sitului, suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente): 

(1) ROSCI0028 Cheile Cernei: Lunca Cernii de Jos (2%), Topliţa (3%); 
(2) ROSCI0029 Cheile Globului, Cibului şi Măzii: Balşa (2%); 
(3) ROSCI0054 Dealul Cetăţii Deva: Deva (2%);  
(4) ROSCI0063 Defileul Jiului: Aninoasa (21%), Petroşani (2%), Vulcan (1%) 
(5) ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior: Burjuc (55%), Gurasada (24%), Zam (31%); 
(6) ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei: Râul de Mori (<1%); 
(7) ROSCI0085 Frumoasa: Beriu (<1%), Orăştioara de Sus (10%), Petrila (<1%), Petroşani (<1%); 
(8) ROSCI0087 Grădiştea Muncelului-Cioclovina: Băniţa (62%),Baru (41%), Beriu (<1%), 

Boşorod (42%), Orăştioara de Sus (59%), Petrila (2%), Petroşani (5%), Pui (38%); 
(9) ROSCI0110 Măgurile Băiţei: Băiţa (2%); 

(10) ROSCI0121 Muntele Vulcan: Blăjeni (<1%), Buceş (<1%); 
(11) ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest: Uricani (3%), Vulcan (<1%); 
(12) ROSCI0136 Pădurea Bejan: Cârjiţi (<1%), Deva (1%); 
(13) ROSCI0188 Parâng: Petrila (18%), Petroşani (26%); 
(14) ROSCI0217 Retezat: Pui (1%), Râu de Mori (54%), Sălaju de Sus (40%), Uricani (17%); 
(15) ROSCI0236 Strei-Haţeg: Baru (46%), Bretea Româna (<1%), Haţeg (33%), Lupeni (<1%), Pui 

(33%), Sălajul de Sus (32%), Sântămărie-Orlea (4%), General Bertlot (9%); 
(16) ROSCI0250 Ţinutul Pădurenilor: Bătrâna (10%), Bunila (4%), Cebăl (6%), Lăpugiu de Jos 

(<1%), Lunca Cernii de Jos (14%); 
(17) ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna: Rapoltu Mare (<1%). 

În conformitate cu H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specifică 
avifaunistică, ca parte integrală a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în 
România (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 739 din 31.10.2007), din Lista ariilor 
de protecţie specială avifaunistică judeţul Hunedoara deţine următoarele poziţii: 
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Denumirea sitului, suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente): 

(1) ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei: Zam (2%); 
(2) ROSPA0045 Grădiştea Muncelului-Cioclovina: Băniţa (58%),Baru (41%), Beriu (<1%), 

Boşorod (42%), Orăştioara de Sus (59%), Petroşani (<1%), Pui (38%); 
(3) ROSPA0084 Munţii Retezat: Pui (1%), Râu de Mori (52%), Sălaşu de Sus (40%), Uricani 

(17%). 

Analiza situaţiei actuale din judeţul Hunedoara privind natura, calitatea şi cantitatea 
bunurilor de patrimoniu natural a permis identificarea şi delimitarea unui număr de 6 
areale cu o densitate mare de elemente naturale ocrotite prin lege, a căror 
valorificare corespunzătoare prin respectarea normelor specifice de protecţie nu este 
suficientă, ea necesitând şi o preocupare de punere în valoare prin măsuri specifice de 
amenajare a teritoriului. Acestea sunt: 

(1) ZONA APUSENI – se desfăşoară în partea de nord a judeţului, în zona Munţilor 
Bihorului şi a depresiunii Brad; 

(2) ZONA MUREŞUL INFERIOR – cuprinde zona reprezentată de culoarul Mureşului 
Inferior şi o zonă din munţii Metaliferi; 

(3) ZONA CERNA;  

(4) ZONA ORĂŞTIE-PARÂNG – cuprinde zona muntoasă a Munţilor Şureanu şi 
Parâng, în sud-estul judeţului; 

(5) ZONA HAŢEG-RETEZAT – amplasată în sud-estul judeţului, cuprinde Valea 
Cernei şi Masivul Retezat. 

Zonele naturale protejate sunt un obiectiv de importanţă vitală pentru păstrarea 
echilibrului ecologic din teritoriu. Rezervaţiile naturale create atât pentru frumuseţea 
peisajului cât şi pentru însemnătatea lui ştiinţifică constituie şi un potenţial valoros 
pentru dezvoltarea turismului. Zonele cuprinzând valori de patrimoniu natural trebuie 
conservate şi valorificate. 
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Cartograma E 25: România. Patrimoniul cultural şi patrimoniul natural 
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Cartograma E 26: PATN, Secţiunea a III-a – Zone protejate – zone naturale 
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Cartograma E 27: România. Parcuri cofinanţare externă, parcuri finanţare internă 
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Cartograma E 28: România. Ariile naturale 
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Cartograma E 29: Parcurile naţionale în judeţul Hunedoara 
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Cartograma E 30: Zone cu păduri şi rezervaţii naturale 
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Cartograma E 31: Zone protejate naturale şi construite – extras din PATJ 1998 
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Cartograma E 32: România. Zone protejate – Grădiştea Muncelului-Cioclovina 

 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 118/443 

Cartograma E 33: România. Zone protejate – Munţii Retezat 
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Cartograma E 34: Parcul Naţional Defileul Jiului 
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Cartograma E 35: România. Zone protejate – Defileul Jiului, Mureşului Inferior, Dealurile Lipovei 

 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 121/443 

Cartograma E 36: Rezervaţii naturale de interes naţional 
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Cartograma E 37: Situri de importanţă comunitară 

 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 123/443 

Cartograma E 38: Arii de protecţie specială avifaunistice 
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1.3.2 PPaattrriimmoonniiuull  ccoonnssttrruuiitt  pprrootteejjaatt  

Scopul principal al „Studiului de fundamentare privind zonele protejate naturale şi 
construite din judeţ”1 a fost să organizeze acest material vast (istoric, arheologic, 
cartografic, arhitectural-urbanistic, etc.) astfel încât să se obţină un tablou general 
suficient de coerent pentru a evalua potenţialul judeţului din punct de vedere al 
valorilor respective. De asemenea, a contribuit la elaborarea de propuneri referitoare 
la modalităţile de protecţie şi de integrare a acestora în strategiile de dezvoltare ale 
judeţului. 

Pentru aceasta, gruparea acestor valori conform criteriului funcţional - cronologic (pe 
clase de monumente, incluzând factorul cronologic) se va corela cu criteriul teritorial 
(gruparea pe zone sau pe trasee), criterii puse în evidenţă în cele de mai jos (subcap. 
1.3.2.2, pag. 126). În felul acesta valorile respective pot fi urmărite şi evaluate în felurite 
moduri şi pot fi inserate în diverse programe sau strategii de dezvoltare sau/şi protecţie. 
Se obţine, astfel, o zonificare a teritoriului judeţului conform acestor criterii, altfel spus, o 
definire a unor zone şi trasee conţinând valori de patrimoniu asemănătoare. 

1.3.2.1 Dezvoltarea spaţială în timp 

Preistoria 

Vestigii ale locuirii Paleolitice sunt conţinute de numeroasele peşteri în care s-au 
refugiat primele comunităţi umane din zonă, dar şi la suprafaţă (situri bine protejate 
natural), cele mai importante fiind în preajma localităţilor Deva (dealul Sânpetru), 
Simeria (Uroi), Cioclovina, Nandru, Ohaba Ponor, Ribicioara, Basarabasa, etc. 

Neoliticul este extrem de bine reprezentat în zonă. Se poate spune că aici există printre 
primele aşezări ale spaţiului european din nordul Greciei actuale, contemporane cu 
majoritatea culturilor neolitice zonale: Starcevo-Criş, Vinca, Turdaş, Coţofeni, apoi 
culturile Epocii Metalelor (Aramă, Bronz şi Fier) şi perioadei de început a civilizaţiei 
dacice. Unele dintre situri sunt atât de importante încât au dat nume unor culturi cu o 
întindere regională, în acest sens, cel mai bun exemplu fiind Turdaş.  

Siturile Epocii Metalelor (în special culturile Wietenberg, Nouă, Hallstatt, Latene) sunt, de 
asemenea, foarte numeroase şi semnificative. Ele reprezintă fie continuări ale locuirilor 
anterioare (în foarte numeroase cazuri), fie noi ansambluri (aşezări, puncte fortificate, 
necropole, exploatări de materii prime sau alte instalaţii industriale, amenajări de cult).  

Antichitatea 

Acest interval de timp care, în zona aceasta, se derulează pe cca. 5 secole (în general 
sec. III-II î.Hr. - sec. II d.Hr.) conţine două mari etape, definitorii pentru istoria şi cultura 
spaţiului românesc – dacică şi romană. Ambele sunt extraordinar de bine reprezentate, 
în acest sens meritându-se subliniat faptul că cele două capitale ale entităţilor statale 
corespunzătoare perioadei (cea dacică şi cea romană) se găsesc aici. 

                                                 

1 elaborat de S.C. QUANTUM LEAP S.A. în colaborare cu UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA – Facultatea de 
Arhitectură (2008) 
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Civilizaţia Dacică îşi are aici centrul politic, economic, militar şi religios cel mai 
important, concentrat în amenajările din Munţii Orăştiei, culminând cu ansamblul de la 
Grădiştea de Munte (Sarmizegetusa Regia).  

Civilizaţia Romană ocupă (mai ales în primele etape ale organizării provinciei) atât o 
bună parte dintre aşezările sau ansamblurile militare dacice (pe care le remaniază şi le 
adaptează necesităţilor proprii) cât şi multe noi situri.  

Evul mediu 

Zona Hunedoarei a fost un spaţiu de contact dintre organizările premedievale şi 
medievale din Banat, Arad şi Transilvania. Aici apar şi evoluează printre primele 
organizări autohtone din spaţiul românesc, care, începând cu secolele XI-XII, sunt 
dublate de organizările (religioase, politice şi militare) ale Regatului Maghiar. Dacă 
primele reprezintă coagulări strict locale ale puterii (în general pe văile premontane ale 
Retezatului), ultimele reprezintă mari domenii, între care cele mai importante sunt 
Deva, Hunedoara şi Haţeg, centre ale organizării Voievodatului şi aparţinând unor mari 
familii nobiliare (Corvineştii, Kendefy, Bethelen), primele două fiind de origine română. 
Organizările bisericeşti (catolice şi ortodoxe) sunt de asemenea importante în 
economia lucrării, ele generând şi dezvoltând numeroase edificări: mănăstiri, biserici 
episcopale sau parohiale, capele de curte (ultimele integrate ansamblurilor 
respective).  

În afara acestor diferenţe de istorie locală sau zonală, către sfârşitul Evului Mediu, 
pentru o lungă perioadă de timp, acestea au aparţinut unor imperii sau state diferite, 
cum a fost cazul sec. XVI-XVIII, când Banatul şi Aradul erau incluse în Imperiul Otoman, 
iar Hunedoara, parţial în Principatul Transilvaniei. Aceste realităţi au făcut ca urmele 
arheologice sau arhitecturile rămase să fie extrem de diverse. La diversitate au 
contribuit şi colonizările medievale, care au adus în zona comunităţii maghiare sau 
germane, fiecare generând arhitecturi şi amenajări specifice. 

Etapele premoderne (Renaştere, Baroc, etc.) 

Renaşterea este foarte puţin întâlnită în această zonă. Primează, în orice caz, 
amenajările defensive. În afara unor intervenţii la mai vechile cetăţi/castele 
(Hunedoara, Deva, Colţi, Mălăieşti, etc.), se edifică o serie de reşedinţe noi (Rapoltu 
Mare, Colţi – curtea nobiliară, Magna Curia din Deva, etc.), unele păstrate sub formă 
de ruine, alte reedificate ulterior. 

După integrarea zonei în Imperiul Habsburgic şi reorganizarea ei administrativă (înc. 
sec. XVIII) apar în zonă arhitecturile specifice perioadei (cu o întârziere de cca. un 
secol-două faţă de restul Europei) sau se reedifică cele existente. În aceeaşi perioadă 
încep edificări/reedificări de mănăstiri şi biserici (catolice, ortodoxe, protestante) 
adoptând stilul baroc.  

Exploatările miniere, carierele de piatră şi activităţile de prelucrare a materiilor prime 
sunt puternic activate în această perioadă. Practic, se poate spune că bazele 
economiei moderne se clădesc în sec. XVIII-XIX, perioadele ulterioare adăugând noi 
elemente. 
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Etapa modernă şi contemporană 

Secolele XIX şi XX au o contribuţie semnificativă la conturarea urbanistică şi a 
arhitecturii aşezărilor din zona Hunedoarei. Dacă sec. XIX şi începutul sec. XX (până la 
Primul Război Mondial) reprezintă integrarea acestui spaţiu în atmosfera central-
Europeană, derulându-se etapele şi stilurile specifice (inclusiv „Stilul 1900”), după 
această conflagraţie, zona fiind integrată Regatului României, se parcurg etapele 
evoluţiei întregii ţări.  

Perioada interbelică nu aduce noutăţi majore. Se înnoiesc şi amplifică platformele 
industriale şi anexele lor (în special Hunedoara şi Călan), se edifică o serie de arhitecturi 
noi (clădiri comunitare civile, locuinţe, biserici). Ariile urbane se extind, apărând noi 
cartiere.  

Din timpul perioadei comuniste poate fi reţinută inserţia de centru nou (anii ’60) la 
Deva (cu caracteristici şi calităţi conforme cu conceptele teoretice şi doctrinare 
contemporane acelui moment), apoi amplificările sau/şi generările de ample 
platforme industriale. Ele sunt completate de noile arhitecturi majore comuniste 
(amplasate în vechile centre sau având locaţii speciale) şi de cunoscutele cartiere de 
locuinţe colective. 

După 1989, perioada se caracterizează prin multiplicarea acţiunilor de intervenţie 
asupra mediului construit existent (istoric sau nu) lipsite de coerenţă şi finalitate corectă 
din punct de vedere urbanistic şi al prezervării valorilor culturale şi istorice. Prin 
evidenţierea acestor valori – identificate şi descrise detaliat în cadrul „Studiului de 
fundamentare zonele protejate naturale şi construite din judeţ” , care a stat la baza 
abordării acestei tematici în prezenta documentaţie de PATJ – se propun metodele 
optime de conservare şi protejare integrată (în conceptele generale de dezvoltare) a 
lor, propuneri ce urmează a fi inserate şi detaliate prin viitoarele documentaţii 
urbanistice. 

1.3.2.2 Criterii de grupare a valorilor patrimoniului construit protejat 

Criteriul funcţional-cronologic prezintă următoarele grupări: 

 situri preistorice (Paleolitic, Mezolitic, Neolitic, Epoca Metalelor), până în primul 
mileniu î.Hr, reprezentând în general aşezări, fortificaţii şi necropole; 

 situri şi arhitecturi antice (Dacice, Romane şi Daco-Romane); 
 situri şi arhitecturi premedievale şi medievale:  

- cetăţi şi curţi feudale;  
- biserici cu diferite destinaţii (parohiale, mănăstireşti, capele, etc.); 
- biserici de lemn; 
- alte arhitecturi sau amenajări (industriale/miniere, necropole, etc.); 

 ansambluri de arhitectură şi arhitecturi urbane premoderne: 
- civile; 
- militare; 
- bisericeşti; 
- industriale; 

 ansambluri de arhitectură rurală şi arhitecturi rurale premoderne; 
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 ansambluri de arhitectură şi arhitecturi urbane moderne: 
- civile; 
- militare; 
- bisericeşti; 
- industriale; 
 

 ansambluri de arhitectură rurală şi arhitecturi rurale moderne. 

Criteriul teritorial (incluzându-le şi pe celelalte două) pune în evidenţă următoarele 
zone şi direcţii: 

(1) zona Munţilor Metaliferi (aria dintre satele Bulzeşti şi Crăciuneşti), cuprinzând: 
situri arheologice paleolitice, neolitice şi de epoca metalelor (extrem de 
importante sunt peşterile locuite, pe lungi durate de timp, cum ar fi cele de la 
Bulzeşti, Crăciuneşti, Balşa, etc.), coroborate cu localităţi rurale având 
caracteristicle corespunzătoare habitatului montan şi premontan al Apusenilor 
(dominate de bisericile de lemn). 

Din acest punct de vedere, zona se extinde către est (mai ales prin 
Depresiunea Hălmagiu şi către bazinul Begăi, Luncani), făcând joncţiunea cu 
zonele asemănătoare din judeţele Arad şi Timiş.  

Zona se caracterizează şi prin exploatările şi prelucrările metalifere timpurii 
(antichitate şi ev mediu), grupate mai ales în aria Baia de Criş-Brad-Crişcior, 
localităţi care conţin şi importante valori urbanistice şi arhitectonice 
medievale. 

(2) zona Munţilor Retezat - Parâng (depresiunea Petroşani), cuprinzând: situri 
arheologice paleolitice, neolitice şi de epoca metalelor (mai ales aria Uricani-
Vulcan şi Petroşani-Petrila), cu unele peşteri locuite (Bolii, Câmpu lui Neag, 
etc.). 

Zona se caracterizează şi prin exploatările miniere (unele cu antecedente 
antice), exploatări formând un lanţ de oraşe miniere (Uricani - Petrila) care se 
dezvoltă începând cu perioada premodernă şi modernă (secolul XVIII-XIX), 
etape de la care se păstrează atât elemente importante de arhitectură 
industrială, cât şi de arhitectură civilă, conturând centre având caracterul 
specific acestor realităţi. 

(3) zona de vest a Munţilor Şureanu, cuprinzând o mare concentrare de situri 
paleolitice, neolitice şi de epoca metalelor, unele adăpostite de peşteri 
(Cioclovina, Federi, Ponor, etc.); 

(4) zona de nord-vest a Munţilor Şureanu şi văii Orăştiei, cuprinzând: situri 
arheologice paleolitice, neolitice, etc. (inclusiv peştera de la Grădiştea de 
Munte). 

Zona conţine cea mai mare concentrare de situri dacice (din aşa numiţii 
Munţi ai Orăştiei, cu punctele Costeşti, Blidaru, Piatra Roşie, Grădiştea de 
Munte, etc.), cu cetăţi, turnuri, aşezări civile, sanctuare şi anexe ale locului: 
zona şi componentele sale sunt incluse în „Patrimoniul Universal”, validându-se 
astfel importanţa cu totul deosebită a ei şi preconizându-se măsuri de 
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protecţie speciale; acestea sunt suprapuse parţial de intervenţii romane, din 
etapele timpurii ale ocupării teritoriului Daciei. 

Valea Orăştiei conţine un lanţ de sate medievale (cu componentre de 
arhitectură de secol XVII-XIX) cu caracteristici asemănătoare, relativ 
compacte, arie care se articulează la cele două capete cu arealul oraşului 
Orăştie şi, respectiv, cu aria cetăţilor dacice. 

(5) Depresiunea Haţegului, prelungită spre nord până la Călan, cuprinzând o 
concentrare impresionantă de ansambluri locuite, curţi cneziale, biserici 
(capele de curte), mânăstiri şi cetăţi medievale, acoperind secolele XI-XVI, ale 
populaţiei româneşti organizată conform dreptului autohton şi inclusă ca 
atare în Regatul Maghiar. 

Această arie este organizată pe văi (Răchitova, Poieni, Râul Mare, Râuşor, 
Sibişel, Râu de Mori, Paroş, Strei, etc.), înaintând până la poalele Munţilor 
Retezat. 

Aria include oraşul Haţeg, iar spre nord aria se extinde până în zona oraşului 
Călan, ultimul conţinând câteva situri extrem de importante (Strei, 
Streisângeorgiu); cele două oraşe (Haţeg şi Călan) au şi arhitecturi de secol 
XVIII-XIX, formând centre istorice, iar Călan conţine atât vestigii antice 
(staţiunea romană Aquae), cât şi elemente de arhitectură industrială de secol 
XIX. 

Spre vest, aria se învecinează cu arealul fostei capitale de Daciei Romane – 
Sarmizegetusa. 

(6) Zona Deva - Hunedoara - Simeria - Geoagiu - Orăştie: amplă arie liniară 
structurată prin valea Mureşului şi articulând spre sud arealul Hunedoarei, 
caracterizată prin concentrări de situri arheologice paleolitice, neolitice şi de 
epoca metalelor (inclusiv conţinute de peşteri ca cele de la Nandru), cu un 
vârf de importanţă în zona Turdaş (la vest de Orăştie); aria conţine şi situri 
romane importante: Veţel (Micia), Geoagiu Băi (Germisara), Cigmău, etc..  

Zona este timpuriu organizată de Regatul Maghiar (făcând astfel legătura 
spre est cu aria de colonizare săsească, din jurul Orăştiei), în jurul cetăţilor 
regale Deva şi Hunedoara, cu proprietăţi ample de sate şi terenuri, cedate 
familiei Hunedoreştilor în sec. XV, împreună cu imensele lor domenii; este o 
zonă de interferenţă dintre culturile românească, maghiară şi germană 
(săsească). 

Această zonă are în componenţă şi cele mai vechi aşezări medievale cu 
statut urban (în special Deva, Hunedoara şi Orăştie), dintre care ultima 
conţine cel mai important centru istoric medieval (cu arhitecturi acoperind 
secolele XIII-XIX, centrat pe biserica fortificată de secol XII-XVI); restul centrelor 
istorice conţin arii dezvoltate pe parcursul sec. XIV-XIX, cu arhitecturi majoritar 
din sec. XVIII-XIX; există, apoi câteva concentrări de exploatare şi prelucrare 
de metale (Ghelari, Teliuc, Hunedoara) cu vestigii ale instalaţiilor industriale din 
sec. XIX- XX; 
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(7) Zona de vest a văii Mureşului (Leşnic-Gurasada): este o continuare pe 
această direcţie a ariei anterioare, caracterizată prin concentrare de sate cu 
arhitecturi medievale importante (edificate de familile cneziale locale); în 
afara vechilor biserici de zid se întâlnesc şi numeroase biserici de lemn. 

Lista monumentelor istorice, în conformitate cu Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 
2314/2004 este cuprinsă în Anexa 1 la prezenta documentaţie (Volumul 4/4 – [Anexe]). 

În conformitate cu Ordinul nr. 2.379/2008 al Ministerului Culturii şi Cultelor, se clasează 
ca monument istoric „Linia ferată industrială cu ecartament îngust Brad-Crişcior”, din 
judeţul Hunedoara, la categoria ansamblu, grupa B, cod în Lista monumentelor istorice 
HD-II-a-B-20927, cu următoarele componente: 

− Linie ferată industrială cu encadrament îngust, municipiul Brad, judeţul 
Hunedoara, cod HD-II-m-B-20927.01 

− Linia ferată industrială cu encadrament îngust, comuna Crişcior, judeţul 
Hunedoara, cod HD-II-m-B-20927.02 

De asemenea, în conformitate cu Ordinul nr. 2.598/2008 al Ministerului Culturii şi Cultelor, 
se clasează ca monument istoric imobilul Biserica „Adormirii Maicii Domnului”, satul 
Stănija, comuna Buceş, judeţul Hunedoara, la grupa B, cod în Lista monumentelor 
istorice HD-II-m-B-20936. 
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Cartograma E 39: România. Centralitatea carpatică şi urme ale istoriei 
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Cartograma E 40: Grupare de situri arheologice preistorice 
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Cartograma E 41: Situri preistorice, dacice şi romane 
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Cartograma E 42: Grupare de situri arheologice dacice şi romane 
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Cartograma E 43: Situri ansambluri şi arhitecturi medievale şi premoderne 
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Cartograma E 44: Monumente şi ansambluri de arhitectură medievale şi premoderne 
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Cartograma E 45: Ansambluri şi arhitecturi din sec. XIX şi XX 
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Cartograma E 46: Ansambluri de arhitectură de sec XIX şi XX 
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Cartograma E 47: Fondul etnografic 
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Cartograma E 48: Grupare de centre rurale protejate 
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Cartograma E 49: Zone de interes din punct de vedere a patrimoniului construit 
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Cartograma E 50: Zona de interes general din punct de vedere al concentraţiei de monumente construite 
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11..44  RReeţţeeaauuaa  ddee  llooccaalliittăăţţii  

Din punct de vedere al localităţilor, judeţul Hunedoara este format din 7 municipii, 7 
oraşe şi 55 de comune. 77% din populaţia judeţului trăieşte în mediul urban, Hunedoara 
fiind cel mai urbanizat judeţ din România. Aşezările sunt răspândite uniform pe 
suprafaţa judeţului, singurele zone neacoperite fiind cele muntoase aflate în cadrul 
Rezervaţiilor naturale Parcul Naţional Retezat, Parcul natural Geoparcul Dinozaurilor, 
Parcul Naţional Defileul Jiului, Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina. 

Jumătate din teritoriul judeţului nu este racordat la Reţeaua electrică naţională, însă 
doar 50% din aceasta suprafaţă este populată. Aproximativ aceleaşi areale suferă de 
probleme de accesibilitate şi depopulare, cei trei factori fiind legaţi prin relaţii de tip 
cauză-efect. 

Toate localităţile urbane au sisteme centralizate de alimentare cu apă şi canalizare 
însă doar 38 de localităţi rurale au sisteme centralizate de canalizare. 

În 2008 populaţia judeţului Hunedoara era de 470.103 locuitori, cu 3.507 mai mulţi 
decât în anul 2009, din care 2.953 din mediul urban. În Tabelul 1-28 de mai jos este 
prezentată reţeaua de localităţi şi populaţia judeţului Hunedoara.  

Tabelul 1-28: Populaţia şi reţeaua de localităţi 

Nr. crt. Localitatea Populaţia 
la 1 ian. 2009 Statutul localităţii Rangul 

  [nr. locuitori]   

 JUD. HUNEDOARA 466.596     
 MEDIU URBAN 357.868   

1 MUNICIPIUL DEVA 66.664 Municipiu  
Reşedinţă de judeţ II 

2 MUNICIPIUL VULCAN 28.478 Municipiu  II 
3 MUNICIPIUL BRAD 15.950 Municipiu  II 
4 MUNICIPIUL HUNEDOARA 70.449 Municipiu  II 
5 MUNICIPIUL LUPENI 29.281 Municipiu  II 
6 MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21.471 Municipiu  II 
7 MUNICIPIUL PETROŞANI 43.197 Municipiu  II 
8 ORAŞ ANINOASA 4.795 Oraş III 
9 ORAŞ CĂLAN 12.815 Oraş III 
10 ORAŞ GEOAGIU 5.704 Oraş III 
11 ORAŞ HAŢEG 10.915 Oraş III 
12 ORAŞ PETRILA 25.043 Oraş III 
13 ORAŞ SIMERIA 13.566 Oraş III 
14 ORAŞ URICANI 9.540 Oraş III 

 MEDIU RURAL 108.728   
 BĂCIA 1.854   

15 Băcia   Sat reşedinţă de comună IV 
16 Totia    V 
17 Petreni    V 
18 Tâmpa    V 

 BAIA DE CRIŞ 2.833   
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Nr. crt. Localitatea Populaţia 
la 1 ian. 2009 Statutul localităţii Rangul 

  [nr. locuitori]   

19 Baia de Criş   Sat reşedinţă de comună IV 
20 Baldovin    V 
21 Căraci    V 
22 Cărăstău    V 
23 Lunca    V 
24 Rişca    V 
25 Rişculiţa    V 
26 Ţebea    V 
27 Văleni    V 

 BĂIŢA 3.860   
28 Barbura    V 
29 Băiţa   Sat reşedinţă de comună IV 
30 Căinelu de Sus    V 
31 Crăciuneşti    V 
32 Fizeş    V 
33 Hărţăgani    V 
34 Lunca    V 
35 Ormindea    V 
36 Peştera    V 
37 Sălişte    V 
38 Trestia    V 

 BALŞA 978   
39 Almaşu Mic de Munte    V 
40 Ardeu    V 
41 Balşa   Sat reşedinţă de comună IV 
42 Buneşti    V 
43 Galbina    V 
44 Mada    V 
45 Oprişeşti    V 
46 Poiana    V 
47 Poieniţa    V 
48 Roşia    V 
49 Stăuini    V 
50 Techereu    V 
51 Vălişoara    V 
52 Voia    V 

 BĂNIŢA 1.323   
53 Băniţa   Sat reşedinţă de comună IV 
54 Crivadia    V 
55 Merişor    V 

 BARU 2.908   
56 Baru   Sat reşedinţă de comună IV 
57 Livadia    V 
58 Petros    V 
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Nr. crt. Localitatea Populaţia 
la 1 ian. 2009 Statutul localităţii Rangul 

  [nr. locuitori]   

59 Valea Lupului    V 
 BĂTRÂNA 172   

60 Bătrâna   Sat reşedinţă de comună IV 
61 Faţa Roşie    V 
62 Piatra    V 
63 Răchiţaua    V 

 BERIU 3.195   
64 Beriu   Sat reşedinţă de comună IV 
65  Căstău    V 
66  Cucuiş    V 
67  Măgureni    V 
68  Orăştioara de Jos    V 
69  Poieni    V 
70  Sereca    V 
71  Sibişel    V 

 BLĂJENI 1.296   
72 Blăjeni   Sat reşedinţă de comună IV 
73 Blăjeni-Vulcan    V 
74 Criş    V 
75 Dragu-Brad    V 
76 Groşuri    V 
77 Plai    V 
78 Reţ    V 
79 Sălătruc    V 

 BOŞOROD 2.029   
80 Alunu   V 
81 Bobaia   V 
82 Boşorod  Sat reşedinţă de comună IV 
83 Chitid   V 
84 Cioclovina   V 
85 Luncani   V 
86 Prihodiste   V 
87 Tirsa    V 
88 Ursici   V 

 BRĂNIŞCA 1.785   
89 Bărăştii    V 
90 Iliei    V 
91 Boz    V 
92 Brănişca   Sat reşedinţă de comună IV 
93 Căbeşti    V 
94 Furcşoara    V 
95 Gialacuta    V 
96 Rovina    V 
97 Târnava    V 
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Nr. crt. Localitatea Populaţia 
la 1 ian. 2009 Statutul localităţii Rangul 

  [nr. locuitori]   

98 Târnăviţa    V 
 BRETEA ROMÂNĂ 2.969   

99 Băţălar    V 
100 Bercu    V 
101 Bretea Română   Sat reşedinţă de comună IV 
102 Bretea Streiului    V 
103 Covragiu    V 
104 Gânţaga    V 
105 Măceu    V 
106 Ocolişu Mare    V 
107 Plopi    V 
108 Ruşi    V 
109 Vâlcele    V 
110 Vâlcelele Bune    V 
111 Vâlceluţa    V 

 BUCEŞ 2.105   
112 Buceş   Sat reşedinţă de comună IV 
113  Buceş-Vulcan    V 
114  Dupăpiatră    V 
115  Grohoţele    V 
116  Mihăileni    V 
117  Stănija    V 
118  Tarniţa    V 

 BUCUREŞCI 1.703   
119 Bucureşci   Sat reşedinţă de comună IV 
120  Curechiu    V 
121  Merişor    V 
122  Rovina    V 
123  Şesuri    V 

 BULZEŞTII DE ŞUS 310   
124 Bulzeştii de Sus   Sat reşedinţă de comună IV 
125  Bulzeştii de Jos    V 
126  Giurgeşti    V 
127  Grohot    V 
128  Păuleşti    V 
129  Ruşeşti    V 
130  Stănculeşti    V 
131  Ticera    V 
132  Tomnatec    V 

 BUNILA 377   
133 Bunila   Sat reşedinţă de comună IV 
134  Alun    V 
135  Cernişoara Florese    V 
136  Poieniţa Voinii    V 
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Nr. crt. Localitatea Populaţia 
la 1 ian. 2009 Statutul localităţii Rangul 

  [nr. locuitori]   

137 Vadu Dobrii    V 
 BURJUC 912   

138 Brădăţel    V 
139  Burjuc   Sat reşedinţă de comună IV 
140  Glodghileşti    V 
141  Petreşti    V 
142  Tătărăşti    V 
143  Tisa    V 

 CÂRJIŢI 711   
144 Almaşu Sec    V 
145  Cârjiţi   Sat reşedinţă de comună IV 
146  Chergheş    V 
147  Cozia    V 
148  Popeşti    V 

 CERBĂL 527   
149 Arănieş    V 
150  Cerbăl   Sat reşedinţă de comună IV 
151  Feregi    V 
152  Merişoru de Munte    V 
153  Poieniţa Tomii    V 
154  Poiana Răchiţelii    V 
155  Socet    V 
156  Ulm    V 

 CERTEJU DE SUS 3.264   
157 Bocşa Mare    V 
158  Bocşa Mică    V 
159  Certeju de Sus   Sat reşedinţă de comună IV 
160  Hondol    V 
161  Măgura-Topliţa    V 
162  Nojag    V 
163  Săcărâmb    V 
164  Topliţa Mureşului    V 
165  Vărmaga    V 

 CRIŞCIOR 4.120   
166 Barza    V 
167  Crişcior   Sat reşedinţă de comună IV 
168  Valea Arsului    V 
169  Zdrapţi    V 

 DENSUŞ 1.580   
170 Criva    V 
171  Densuş   Sat reşedinţă de comună IV 
172  Hăţăgel    V 
173  Peşteana    V 
174  Peşteniţa    V 
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Nr. crt. Localitatea Populaţia 
la 1 ian. 2009 Statutul localităţii Rangul 

  [nr. locuitori]   

175  Poieni    V 
176  Ştei    V 

 DOBRA 3.389   
177 Abucea    V 
178  Bujoru    V 

179 Dobra   Sat reşedinţă de comună 
de importanţă intercomunală IV 

180  Făgeţel    V 
181  Lăpuşnic    V 
182  Mihăileşti    V 
183  Panc    V 
184  Panc Sălişte    V 
185  Răduleşti    V 
186  Roşcani    V 
187  Stânceşti    V 
188  Stânceşti-Ohaba    V 
189  Stretea    V 

 GENERAL BERTHELOT 991   
190 Crăguiş    V 
191  Fărcădin   Sat reşedinţă de comună IV 
192  General Berthelot    V 
193  Livezi    V 
194  Tuştea    V 

 GHELARI 2.170   
195 Ghelari   Sat reşedinţă de comună IV 
196  Govăjdia    V 
197  Plop    V 
198  Ruda    V 

 GURASADA 1.587   
199 Boiu de Jos    V 
200  Boiu de Sus    V 
201  Cărmăzăneşti    V 
202  Câmpuri de Sus    V 
203  Câmpuri-Surduc    V 
204 Dănuleşti    V 
205  Gothatea    V 
206  Gurasada   Sat reşedinţă de comună IV 
207  Runcşor    V 
208  Ulieş    V 

 HĂRĂU 2.052   
209 Banpotoc    V 
210  Bârsău    V 
211  Chimindia    V 
212  Hărău   Sat reşedinţă de comună IV 
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Nr. crt. Localitatea Populaţia 
la 1 ian. 2009 Statutul localităţii Rangul 

  [nr. locuitori]   

 ILIA 3.776  V 
213 Bacea   V 
214  Bretea Mureşană   V 
215  Brâznic   V 
216  Cuieş   V 
217  Dumbrăviţa   V 
218  Ilia  Sat reşedinţă de comună IV 
219  Săcămaş   V 
220  Sârbi   V 
221  Valea Lungă   V 

 LĂPUGIU DE JOS 1.596   
222 Baştea    V 
223  Coseşti    V 
224  Fintoag    V 
225  Grind    V 
226  Holdea    V 
227  Lăpugiu de Jos   Sat reşedinţă de comună IV 
228  Lăpugiu de Sus    V 
229  Lăsău    V 
230  Ohaba    V 
231  Teiu    V 

 LELESE 422   
232 Cerişor    V 
233  Lelese   Sat reşedinţă de comună IV 
234  Runcu Mare    V 
235  Sohodol    V 

 LUNCA CERNII DE JOS 912   
236 Ciumiţa    V 
237  Fântâna    V 
238  Gura Bordului    V 
239  Lunca Cernii de Jos    V 
240  Lunca Cernii de Sus    V 
241  Meria    V 
242  Negoiu    V 
243  Valea Babii   Sat reşedinţă de comună IV 

 LUNCOIU DE JOS 1.906   
244 Dudeşti    V 
245  Luncoiu de Jos   Sat reşedinţă de comună IV 
246  Luncoiu de Sus    V 
247  Podele    V 
248  Stejărel    V 

 MĂRTINEŞTI 1.023   
249 Dâncu Mare    V 
250  Dâncu Mic    V 
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Nr. crt. Localitatea Populaţia 
la 1 ian. 2009 Statutul localităţii Rangul 

  [nr. locuitori]   

251  Jeledinţi    V 
252  Măgura    V 
253  Mărtineşti   Sat reşedinţă de comună IV 
254  Tămăşasa    V 
255  Turmaş    V 

 ORĂŞTIOARA DE SUS 2.271   
256 Bucium    V 
257  Costeşti    V 
258  Costeşti-Deal    V 
259  Grădiştea de Munte    V 
260  Ludeştii de Jos    V 
261  Ludeştii de Sus    V 
262  Ocolişu Mic    V 
263  Orăştioara de Sus   Sat reşedinţă de comună IV 

 PESTIŞU MIC 1.220   
264 Almaşu Mic    V 
265  Ciulpăz    V 
266  Cutin    V 
267  Dumbrava    V 
268  Josani    V 
269  Mănerău    V 
270  Nandru    V 
271  Pestişu Mic   Sat reşedinţă de comună IV 
272  Valea Nandrului    V 

 PUI 4.456   
273 Băieşti    V 
274  Federi    V 
275  Fizeşti    V 
276  Galaţi    V 
277  Hobiţa    V 
278  Ohaba-Ponor    V 
279  Ponor    V 

280  Pui   Sat reşedinţă de comună  
de importanţă intercomunală IV 

281  Râu Bărbat    V 
282  Ruşor    V 
283  Şerel    V 
284  Uric    V 

 RĂCHITOVA 1.347   
285 Boiţa    V 
286  Ciula Mare    V 
287  Ciula Mică    V 
288  Goteşti    V 
289  Mesteacăn    V 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 150/443 

Nr. crt. Localitatea Populaţia 
la 1 ian. 2009 Statutul localităţii Rangul 

  [nr. locuitori]   

290  Răchitova   Sat reşedinţă de comună IV 
291  Vălioara    V 

 RAPOLTU MARE 1.922   
292 Bobâlna    V 
293  Boiu    V 
294  Folt    V 
295  Rapoltu Mare   Sat reşedinţă de comună IV 
296  Rapolţel    V 

 RÂU DE MORI 3.236   
297 Brazi    V 
298  Clopotiva    V 
299  Ohaba-Sibişel    V 
300  Ostrov    V 
301  Ostrovel   Sat reşedinţă de comună IV 
302  Ostrovu Mic    V 
303  Râu de Mori    V 
304  Sibişel    V 
305  Suseni    V 
306  Unciuc    V 
307  Valea Dâljii    V 

 RIBIŢA 1.469   
308 Crişan    V 
309  Dumbrava de Jos    V 
310  Dumbrava de Sus    V 
311  Ribicioara    V 
312  Ribiţa   Sat reşedinţă de comună IV 
313  Uibăreşti    V 

 ROMOS 2.810   
314 Ciungu Mare   V 
315  Pişchinţi   V 
316  Romos  Sat reşedinţă de comună IV 
317  Romoşel   V 
318  Vaidei   V 

 SĂLAŞU DE SUS 2.449   
319 Coroieşti    V 
320  Mălăieşti    V 
321  Nucşoara    V 
322  Ohaba de sub Piatră    V 
323  Paroş    V 
324  Peştera    V 
325  Râu Alb    V 
326  Râu Mic    V 
327  Sălaşu de Jos    V 
328  Sălaşu de Sus   Sat reşedinţă de comună IV 
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Nr. crt. Localitatea Populaţia 
la 1 ian. 2009 Statutul localităţii Rangul 

  [nr. locuitori]   

329  Zăvoi    V 
 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 3.267   

330 Balomir    V 
331  Bărăştii Haţegului    V 
332  Bucium-Orlea    V 
333  Ciopeia    V 
334  Săcel    V 
335  Sânpetru    V 
336 Sântămăria-Orlea   Sat reşedinţă de comună IV 
337  Subcetate    V 
338  Vadu    V 

 SARMIZEGETUSA 1.297   
339 Breazova    V 
340  Hobiţa-Grădişte    V 
341  Păucineşti    V 
342  Sarmizegetusa   Sat reşedinţă de comună IV 
343  Zeicani    V 

 ŞOIMUŞ 3.413   
344 Bălata    V 
345  Bejan    V 
346  Bejan-Târnăviţa    V 
347  Boholt    V 
348  Căinelu de Jos    V 
349  Chişcădaga    V 
350  Fornădia    V 
351  Păuliş    V 
352  Sulighete    V 
353 Şoimuş   Sat reşedinţă de comună IV 

 TELIUCU INFERIOR 2.477   
354 Cinciş-Cerna    V 
355  Izvoarele    V 
356  Teliucu Inferior   Sat reşedinţă de comună IV 
357  Teliucu Superior    V 

 TOMEŞTI 1.149   
358 Dobroţ    V 
359  Leauţ    V 
360  Livada    V 
361  Obârşa    V 
362  Şteia    V 
363  Tiuleşti    V 
364  Tomeşti   Sat reşedinţă de comună IV 
365  Valea Mare de Criş    V 

 TOPLIŢA 827   
366 Curpenii Silvaşului    V 
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  [nr. locuitori]   

367  Dăbâca    V 
368  Dealu Mic    V 
369  Goleş    V 
370  Hăşdău    V 
371  Mosoru    V 
372  Topliţa   Sat reşedinţă de comună IV 
373  Vălari    V 

 TOTEŞTI 1.913   
374 Cârneşti    V 
375  Copaci    V 
376  Păclişa    V 
377  Reea    V 
378  Toteşti   Sat reşedinţă de comună IV 

 TURDAŞ 2.016   
379 Pricaz    V 
380  Râpaş    V 
381  Spini    V 
382  Turdaş   Sat reşedinţă de comună IV 

 VĂLIŞOARA 1.324   
383 Dealu Mare  Sat reşedinţă de comună IV 
384  Săliştioara   V 
385  Stoieneasa   V 
386  Vălişoara   V 

 VAŢA DE JOS 3.883   
387 Basarabasa    V 
388  Birtin    V 
389  Brotuna    V 
390  Căzăneşti    V 
391  Ciungani    V 
392  Ocişor    V 
393  Ociu    V 
394  Prăvăleni    V 
395  Prihodişte    V 
396  Tătărăştii de Criş    V 
397  Târnava de Criş    V 
398  Vaţa de Jos   Sat reşedinţă de comună IV 
399  Vaţa de Sus    V 

 VEŢEL 2.658   
400 Boia Bârzii    V 
401  Bretelin    V 
402  Căoi    V 
403  Herepeia    V 
404  Leşnic    V 
405  Mintia    V 
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Nr. crt. Localitatea Populaţia 
la 1 ian. 2009 Statutul localităţii Rangul 

  [nr. locuitori]   

406  Muncelu Mare    V 
407  Muncelu Mic    V 
408  Runcu Mic    V 
409  Veţel   Sat reşedinţă de comună IV 

 VORŢA 977   
410 Certeju de Jos    V 
411  Coaja    V 
412  Dumeşti    V 
413  Luncşoara    V 
414  Valea Poienii    V 
415  Visca    V 
416  Vorţa   Sat reşedinţă de comună IV 

 ZAM 1.716   
417 Almaş-Sălişte    V 
418  Almăşel    V 
419  Brăşeu    V 
420  Cerbia    V 
421  Deleni    V 
422  Godineşti    V 
423  Micăneşti    V 
424  Pogăneşti    V 
425  Pojoga    V 
426  Sălciva    V 
427  Tămăşeşti    V 
428  Valea    V 
429  Zam   Sat reşedinţă de comună IV 

Distribuţia populaţiei în localităţile rurale indică existenţa pe teritoriul judeţului 
Hunedoara doar a comunelor de talie mică şi mijlocie, astfel: 

− 0 comune cu populaţie peste 10.000 locuitori; 
− 0 comune cu populaţie peste 6.000 locuitori 
− 11 comune au populaţia între 3.000 şi 6.000 locuitori 
− 32 comune au populaţia între 1.000 şi 3.000 locuitori 
− 12 comune au o populaţie sub 1000 locuitori. 

Datele privind nr. populaţiei la data de 1 ianuarie 2009 au fost furnizate de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Hunedoara iar pentru definirea reţelei de localităţi a judeţului 
Hunedoara s-au respectat prevederile Secţiunii a IV-a din PATN, aprobată prin Legea 
nr. 351 din 6 iulie 2001 (publicată în Monitorul Oficial nr. 408 din 24 iulie 2001), cu 
modificările şi completările ulterioare – respectiv Legea nr. 100 din 19 aprilie 2007 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 284 din 27 aprilie 2007) precum şi actele normative 
modificatoare relevante pentru teritoriul studiat: Legea nr. 547 din 18 decembrie 2003 
pentru declararea ca municipiu a oraşului Lupeni, judeţul Hunedoara (publicată în 
Monitorul Oficial nr. 917 din 20 decembrie 2003) şi Legea nr. 548 din 18 decembrie 2003 
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pentru declararea ca municipiu a oraşului Vulcan, judeţul Hunedoara (publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 917 din 20 decembrie 2003). 

Situaţia numărului de locuinţe din judeţul Hunedoara este prezentată în Tabelul 1-29 de 
mai jos, gradul de dotare a acestora cu utilităţi este sumarizat în Tabelul 1-30 iar 
numărul de locuinţe existente şi finalizate la sfârşitul anului 2006 este dat în Tabelul 1-31 
şi Tabelul 1-32 de la pag. 156. 

Tabelul 1-29: Situaţia unităţilor de locuit, în judeţul Hunedoara 

 1992 2002 

Numărul clădirilor 77.648 79.909 
Numărul locuinţelor permanente/sezoniere 190.274 193.606 
Total 422.276 444.634 

Camere utilizate în scopuri comerciale, profesionale, etc. - 1.318 

Numărul mediu de camere pe o locuinţă permanentă/sezonieră 2,2 2,3 

Ponderea camerelor utilizate în scopuri comerciale, profesionale, etc.  
în total camere de locuit - 0,3 

Totală 6.193.899 6.927.978 

Locuinţa 32,6 35,8 

Camera 14,7 15,6 

Persoana 11,5 14,4 

Numărul mediu de persoane pe o locuinţă 2,82 2,49 

Numărul gospodăriilor populaţiei 177.458 171.714 

Numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populaţiei 3,02 2,81 
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Tabelul 1-30: Dotarea locuinţelor cu utilităţi, în judeţul Hunedoara 

  U.M. 2002 1992 
2002  

faţă de 
1992 

2002 1992 
2002  

faţă de 
1992 

2002 1992 
2002 

faţă de 
1992 

    [%]   [%]   [%] 
Locuinţe - Total  193.606 190.274 101.8 144.746 138.936 104,2 48.860 51.338 95,2 
Locuinţe pe forme de proprietate  179.082 108.821 164,6 131.931 61.794 213,5 47.151 47.027 100,3 
Privată (particulară)  14.096 80.859 17,4 12.516 76.714 16,3 1.580 4.145 38,1 
De stat  200 340 58,8 185 287 64,5 15 53 28,3 
Privată de grup (cooperatistă/asociativă)  228 254 89,8 114 141 80,9 114 113 100,9 
În procente faţă de total locuinţe                    
Privată (particulară) [%] 92,5 57,2   91,1 44,5   96,5 91,6   
De stat [%] 7,3 42,5   8,6 55,2   3,2 8,1   
Privată de grup (cooperatistă/asociativă) [%] 0,1 0,2   0,1 0,2    * 0,1   
A cultelor religioase [%] 0,1 0,1   0,1 0,1   0,2 0,2   
Locuinţe după dotarea cu instalaţii                    
Alimentare cu apă în locuinţă(din reţeaua publică sau sistem propriu)  145.152 138.557 104,8 131.826 126.264 104,4 13.326 12.293 108,4 
Canalizare din reţea publică sau sistem propriu  142.341 136.509 104,3 130.170 125.635 103,6 12.171 10.874 111,9 
Instalaţie electrică  189.455 187.010 101,3 143.037 138.615 103,2 46.418 48.395 95,9 
Încălzire prin termoficare sau prin centrală termică  82.823 106.407 77,8 81.747 103.957 78,6 1.076 2.450 43,9 
Locuinţe după dotarea cu instalaţii                    
Alimentare cu apă în locuinţă(din reţeaua publică sau sistem propriu)  75 72,8   91,1 90,9   27,3 23,9   
Canalizare din reţea publică sau sistem propriu  73,5 71,7   89,9 90,4   24,9 21,2   
Instalaţie electrică  97,9 98,3   98,8 99,8   95 94,3   
Încălzire prin termoficare sau prin centrală termică  42,8 55,9   56,5 74,8   2,2 4,8   
Locuinţe după dotarea cu dependinţe                   
Bucătărie  179.169 177.519 100,9 138.590 134.943 102,7 40.579 42.576 95,3 
Baie  138.138 129.173 106,9 125.775 119.394 105,3 12.363 9.779 126,4 
În procente faţă de total locuinţe                    
Bucătărie  92,5 93,3   95,7 97,1   83,1 82,9   
Baie  71,4 67,9   86,9 85,9   25,3 19   
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Tabelul 1-31: Locuinţe existente la sfârşitul anului 2006 

 U.M. 2003 2004 2005 2006 

TOTAL LOCUINŢE, din care: [nr.] 193.707 193.822 193.910 194.089 
- în municipii şi oraşe [nr.] 144.859 144.919 144.965 145.087 
- în comune [nr.] 48.848 48.903 48.597 49.002 
- proprietate majoritar de stat [nr.] 12.260 11.606 10.635 9.874 
- proprietate majoritar privată [nr.] 181.447 182.216 183.275 184.215 

TOTAL CAMERE DE LOCUIT, din care: [nr.] 446.089 446.734 447.420 448.371 
- municipii şi oraşe [nr.] 327.427 327.839 328.345 329.065 
- comune [nr.] 118.662 118.895 119.075 119.306 
- proprietate majoritar de stat [nr.] 21.798 20.441 18.554 17.025 
- proprietate majoritar privată [nr.] 424.291 426.293 428.866 431.346 

SUPRAFAŢA LOCUIBILĂ, din care: [m²] 6.978.056 6.992.332 7.006.552 7.028.419 
- municipii şi oraşe [m²] 5.089.955 5.099.427 5.109.429 5.126.197 
- comune [m²] 1.888.101 1.892.905 1.897.123 1.902.222 
- proprietate majoritar de stat [m²] 298.327 273.585 241.094 212.641 
- proprietate majoritar privată [m²] 6.679.729 6.718.747 6.765.458 6.815.778 

Tabelul 1-32: Locuinţe finalizate 

 U.M. 2003 2004 2005 2006 

TOTAL LOCUINŢE FINALIZATE, din care: [nr.] 305 205 167 244 
- în municipii şi oraşe [nr.] 247 140 118 184 
- în comune [nr.] 58 65 49 60 

LOCUINŢE CONSTRUITE:       
- fonduri publice [nr.] 138 38  - 32 
- fonduri private [nr.] 167 151 167 212 

LOCUINŢE FINALIZATE:       
- suprafaţa construită [m²] 35.775 33.204 31.942 45.140 
- suprafaţa utilă [m²] 24.641 24.217 23.499 35.553 
- suprafaţa locuibilă [m²] 15.049 14.620 14.021 19.866 

LOCUINŢE FINALIZATE:       
- cu 1 cameră [nr.] 110 26 8 32 
- cu 2 camere [nr.] 73 56 22 35 
- cu 3 camere [nr.] 42 42 32 55 
- cu 4 camere [nr.] 40 36 53 55 
- cu 5 camere şi peste [nr.] 40 45 52 67 
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1.4.1 DDoottăărrii  şşii  sseerrvviicciiii  ssoocciiaallee  

1.4.1.1 Dotări învăţământ 

Tabelul 1-33: Dotări de învăţământ 2007 

Învăţământ de toate gradele U.M. Valori  
absolute 

Ponderea 
în total 

Locul  
judeţului 

   [%]  

Unităţi din învăţământ [nr.] 178 2,1 23 
- grădiniţe de copii [nr.] 39 2,3 18 
- primar şi gimnazial [nr.] 100 2,0 29 
- secundar ciclul 2 – liceal, de arte şi meserii [nr.] 37 2,4 17 
- postliceal şi de maiştri [nr.] 1 1,3 26 
- institute de învăţământ superior [nr.] 1 1,0 20 

Populaţia scolară [pers.] 85.415 2,0 21 
Copii înscrişi în grădiniţe [pers.] 12.617 1,9 28 
Elevi înscrişi – total  [pers.] 66.504 2,3 20 
- secundar ciclul 2 (liceal, de arte & meserii) [pers.] 25.716 2,5 16 
- postliceal, de maiştri [pers.] 876 2,3 16 

Studenţi înscrişi – total (public şi privat) [pers.] 6.294 0,8 21 
Personal didactic – total  [pers.] 5.387 1,9 25 

- secundar ciclul 2 (liceal, de arte şi meserii) [pers.] 1.514 2,2 17 
- postliceal şi de maiştri [pers.] 53 6,0 4 
- în învăţământul superior [pers.] 275 0,9 18 
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Tabelul 1-34: Evoluţia populaţiei şcolare 1995-2009 în judeţul Hunedoara 

Primar şi gimnazial 
Anii Preşcolar 

 Total Primar 
(cl. I-IV) 

Gimnazial 
(cl. V-VIII) 

Liceal Profesional şi 
de ucenici 

Postliceal şi 
de maiştri Superior 

Învăţământul 
special 

(cl. I-VIII) 

Hunedoara                    
1995/1996 105.477 14.397 59.505 32.729 26.194 582 18.778 7.318 1.371 4.108 
2000/2001 98.619 11.983 54.922 24.717 29.472 733 16.990 5.680 2.493 6.551 
2001/2002 99.578 12.342 52.826 23.291 28.829 706 17.925 6.002 2.265 8.218 
2002/2003 97.529 12.635 50.112 22.070 27.394 648 18.654 6.054 1.713 8.361 
2003/2004 95.661 13.019 48.007 21.842 25.561 604 19.345 6.573 1.282 7.435 
2004/2005 91.754 12.955 44.733 20.660 23.386 687 19.176 6.600 1.116 7.174 
2005/2006 89.659 13.032 41.703 19.444 21.560 699 19.167 6.559 1.091 8.107 
2006/2007 85.415 12.617 39.912 18.760 20.518 634 19.676 6.040 876 6.294 
2007/2008 83.760 12.352 37.671 17.116 19.972 583 20.144 5.227 1.394 6.972 
2008/2009 81.732 12.131 36.686 16.794 19.332 560 19.728 4.652 1.838 6.697 

Sursa: INS 
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Figura 1-13: Evoluţia numărului de elevi în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi special 

 

Figura 1-14: Evoluţia numărului de elevi în învăţământul liceal, profesional & de ucenici, postliceal & de maiştri şi superior 

 

Faţă de anul scolar 2008 - 2009, populaţia şcolară a scăzut cu 12.772 elevi. 
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1.4.1.2 Dotări sănătate 

Tabelul 1-35: Dotări de sănătate 2007 

 Valori 
absolute 

Ponderea 
în total 

Locul 
judeţului 

 [nr.] [%] [nr.] 
Justiţie şi starea infracţională 
Persoane condamnate definitiv de instanţele judecătoreşti 1.536 2,7 29 
Rata criminalităţii 322 x 33 
Infracţiuni cercetate de poliţie 7.125 3,1 35 
Rata infracţionalităţii 1.493 x 41 
Reţeaua şi activitatea unităţilor de sănătate – sectorul public 
Spitale 11 2,6 12 
Sanatorii T.B.C. 2 28,6 1 
Dispensare medicale 21 10,0 1 
Centre de sănătate 1 1,9 21 
Policlinici 1 3,6 14 
Farmacii - total 15 3,0 11 
Ambulatorii de spital 9 3,1 10 
Ambulatorii de specialitate 3 3,0 11 
Paturi în spitale 3.695 2,6 12 
Medici 797 1,9 14 
Stomatologi 113 2,6 14 
Personal sanitar mediu 2.840 2,6 12 
Personal sanitar auxiliar 1.536 2,7 11 
Farmacişti - total 27 3,0 7 
Reţeaua şi activitatea unităţilor de sănătate – sectorul privat 
Cabinete stomatologice 113 1,7 20 
Laboratoare medicale 20 3,5 9 
Laboratoare de tehnică dentară 20 1,3 27 
Farmacii 81 1,7 21 
Puncte farmaceutice 30 3,7 10 
Medici 277 5,1 5 
Stomatologi 113 1,8 15 
Farmacişti 195 2,2 17 
Personal sanitar mediu 295 1,7 24 

Conform datelor furnizate de INS, în anul 2008 în judeţ existau 3.533 paturi, 870 medici şi 
2.903 cadre medii sanitare, reprezentând 7,46 paturi la 1.000 de locuitori şi 540,3 de 
locuitori alocaţi la un medic şi 161,9 locuitori la un cadru mediu sanitar. În judeţ există 10 
spitale din care spital judeţean în Deva, spital municipal sau orăşenesc în Hunedoara, 
Orăştie, Brad, Lupeni, Vulcan, Haţeg, Petrila, spital de urgenţe în Petroşani şi un spital de 
psihiatrie în Zam, un Centru de Sănătate la Călan, Serviciu de Ambulanţă Judeţean, 3 
Unităţi de Asistenţă Medico-socială şi două sanatorii de pneumoftiziologie la Brad şi 
Geoagiu. Un nou spital judeţean este planificat a se construi lângă Cristur, sat 
aparţinător al municipiului Deva. Simeria, Uricani şi Aninoasa nu au spitale or[şeneşti, 
mai mult chiar Aninoasa neavând nici cabinete de medicin[ dentară şi doar două 
cabinete de medicină de familie, la o populaţie de 4.795 locuitori.  
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Dintre comune, doar 49 au cabinete de medicină de familie, acestea lipsind în 
comunele Bătrâna, Bulzeştii de Sus, Cârjiţi, Cerbăl şi Lelese. Cabinete de medicină 
dentară se găsesc doar în Băcia, Băiţa, Baru, Brănişca, Certeju de Sus, Ilia, Şoimuş, 
Toteşti, Veţel şi Zam. 

Tabelul 1-36: Evoluţia numărului de dotări sanitare 

Anii Paturi în spitale Medici Stomatologi Farmacişti Personal sanitar mediu 

1995 5.233 980 155 54 3.451 
2000 4.738 965 114 39 2.999 
2001 4.738 998 129 36 3.005 
2002 4.459 981 123 35 3.037 
2003 3.695 964 115 35 3.029 
2004 3.705 930 113 34 2.958 
2005 3.705 833 103 29 2.874 
2006 3.695 797 113 27 2.840 
2007 3.497 884 160 27 2.902 
2008 3.509 870 169 23 2.903 

Sursa: INS 

Tabelul 1-37: Evoluţia numărului de centre sanitare 

Dispensare medicale Anii Spitale Policlinici 
Teritoriale Total 

Centre de sănătate Creşe Farmacii 

1995 13 17 163 96 4 19 25 
2000 13 4 34 - 3 9 18 
2001 13 2 28 - 3 9 18 
2002 13 2 29 - 2 9 17 
2003 11 2 22 - 1 8 15 
2004 11 2 22 - 1 8 15 
2005 11 2 22 - 1 7 10 
2006 11 2 21 - 1 7 15 
2007 11 2 18 - 1 7 17 
2008 11 2 16 - 1 7 16 

Sursa: INS 

Tabelul 1-38: Numărul de unităţi sanitare 2009 

Unităţi sanitare Nr. 

Spitale - 
Policlinici - 
Cabinete medicale de familie 161 
Cabinete medicale de medicină generală - 
Cabinete medicale de specialitate 207 
Cabinete stomatologice 150 
Laboratoare medicale 20 
Laboratoare de tehnică dentară 20 
Farmacii 113 
Depozite farmaceutice 19 
Centre medicale - 
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Tabelul 1-39: Asistenţa socială 

Cantine secţii 
Număr Capacitate Beneficiari 

  [persoane] 
9 1.275 1.011 

Sursa: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

1.4.1.3 Dotări cultură 

Tabelul 1-40: Dotări de cultură 2007 

 U.M. Valori 
absolute 

Ponderea  
în total 

Locul 
judeţului 

   [%]  

Reţeaua şi activitatea unităţilor culturale      
Teatre şi instituţii muzicale [unit.] 2 1,3 27 
Spectacole şi concerte [nr.] 203 1,1 25 
Reţeaua şi activitatea bibliotecilor    
Biblioteci [unit.] 255 2,1 25 
Volume existente la sfârşitul anului [nr.] 3.062.323 1,8 20 

Tabelul 1-41: Evoluţia numărului de dotări sociale în judeţul Hunedoara 

Biblioteci (total) din care: biblioteci publice 
Volume Volume Anii 

Unităţi 
existente eliberate 

Unităţi 
existente eliberate 

 [număr] [mii] [mii] [număr] [mii] [mii] 

1995 363 3.265 1.902 64 1.048 919 
2000 314 3.262 1.775 63 1.093 953 
2001 290 3.230 1.807 63 1.093 914 
2002 285 3.589 2.020 64 1.116 963 
2003 289 3.241 1.806 65 1.146 981 
2004 288 3.251 1.696 65 1.136 937 
2005 282 3.232 2.344 65 1.136 929 
2006 255 3.062 1.827 64 1.145 449 
2007 254 3.213 1.285 64 1.130 543 
2008 281 3.291 1.358 64 1.121 581 

Sursa: INS 
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11..55  IInnffrraassttrruuccttuurrii  tteehhnniiccee  mmaajjoorree  

1.5.1 GGoossppooddăărriirreeaa  ccoommpplleexxăă  aa  aappeelloorr  

Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din 
partea centrală a judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului 
Alb, iar cele din partea de sud de bazinul Jiului. 

Crişul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea 
Brad, intrând de aici în sectorul său inferior piemontan şi de câmpie. Până la ieşirea din 
judeţ are cca. 74 km, cu un bazin de peste 1.000 km2 şi un debit mediu Q=13,9 m3/s. 

Mureşul are cca 109 km lungime, un bazin hidrografic de 6.591 km2 în cuprinsul judeţului 
şi un debit cuprins între 93 m3/s la intrarea în judeţ şi 142 m3/s în restul judeţului. Cei mai 
importanţi afluenţi ai râului Mureş sunt: Geoagiu (41 km; 321 km2), Căian (20 km; 170 
km2), Beriu (47 km; 408 km2), Strei (93 km; 1.926 km2; cu afluenţii: Râu Bărbat, Râuşor, 
Şerel, Râu Alb, Râu Mare), Cerna (73 km; 738 km2). 

Jiul se formează prin unirea la Iscroni a două râuri: Jiul de Vest (55 km; 534 km2; Q=10,6 
m3/s) şi Jiul de Est (28 km; 479 km2; Q=7,5 m3/s), afluentul cel mai lung fiind Jieţul (25 km; 
81,5 km2).  

1.5.1.1 Resursele de apă, calitatea apei 

Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile la nivel de bazin hidrografic (b.h.) Crişuri: 

− resurse de apă teoretice: 3.116,4 mil. m³; 
− resurse de apă utilizabile: 744,734 mil. m³. 

Prelevări de apă 

Prelevările de apă la nivelul b.h. Crişuri: 

 din subteran:  
- alimentare cu apă de gospodărie comunală: 355,3 mii m³; 
- alimentarea cu apă în scop industrial: 200,2 mii m³. 

 de suprafaţă: 
- alimentare cu apă de gospodărie comunală: 729,1 mii m³.; 
- alimentarea cu apă în scop industrial: 258,5 mii m³; 
- alimentare cu apă pentru piscicultură: 800 mii m³. 

Evacuări de apă la nivelul b.h. Crişuri: 

− de gospodărie comunală: 1.040,5 mii m³.; 
− industrial: 267,6 mii m³, din care apă de mină: 27,6 mii m³; 
− piscicultură: 800 mii m³. 

Mecanismul economic în domeniul apelor 

În judeţul Hunedoara, la nivel de b.h. Crişuri sunt încheiate 12 contracte de livrări de 
apă şi 7 contracte de prestări servicii. În cursul anului 2006, în judeţul Hunedoara, s-au 
aplicat penalităţi în valoare de 45.645,92 RON din care la: 
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− S.C. Apa Prod S.A. Deva – 26.506,5 RON; 
− Filiala Bradmin S.A.; 
− ape de suprafaţă; 
− starea râurilor interioare. 

Încadrarea calităţii cursului de apă din punct de vedere global în anul 2006 s-a făcut 
după Ordinul 161/2006, pentru concentraţii medii anuale ale indicatorilor determinaţi.  

Situaţia tronsoanelor de râuri în clase de calitate, pe teritoriul judeţului Hunedoara în 
anul 2006 este prezentată în Tabelul 1-42 de mai jos: 

Tabelul 1-42: Tronsoane de râuri în clase de calitate 

Clasele de calitate Nr. 
crt. Cursul de apă Total*  

I II III IV V 
  [km] [km] [km] [km] [km] [km] 

1 Râul Mureş 109 - 109 - - - 
2 Râul Strei 93 62 31 - - - 
3 Râul Cerna 73 63 10 - - - 
4 Râul Geoagiu 41 - 41 - - - 
5 Râul Ardeu 25 - 25    
6 Râul Sibişel 28 28 - - - - 
7 Râul Galbena 34 - 34 - - - 
8 Râul Orăştie 51 44 7 - - - 
9 Râul Zlata 18 18 - - - - 
10 Râul Certej 18 - - - - 18 
11 Canal Cârlete 19 - 19 - - - 
12 Râul Breazova 29 29 - - - - 
13 Râul Ritişoara 7 7 - - - - 
14 Râul Peştiş 22 22 - - - - 
15 Râul Sârbi 24 - 24 - - - 
16 Râul Crişul Alb (izvor confluenţă v. Bucureşci) 30 - 30 - - - 
17 Râul Crişul Alb (confluenţă Bucureşci - limită judeţ HD-AR) 44 - 44 - - - 
18 v. Ribiţa (izvor - confluenţă Criş Alb) 20 - 20 - - - 
 Total 685 273 394 - - 18 

* lungime totală pe teritoriul judeţului Hunedoara 

Repartiţia secţiunilor de control pe clase de calitate, conform situaţiei globale evaluate 
în anul 2006, se prezintă astfel: 

Tabelul 1-43: Secţiunile de control pe clase de calitate 

Repartiţia secţiunilor pe clase de calitate Bazinul hidrografic Total secţiuni 
I II III IV V 

  [nr.] [%] [nr.] [%] [nr.] [%] [nr.] [%] [nr.] [%] 

Criş  3 - - 3 100 - - - - - - 
Mureş  20 8 40 11 55 - - - - 1 5 
Jiu             
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Încadrarea secţiunilor de monitorizare în categorii de calitate, în anul 2006, s-a făcut 
după Ordinul 161/2006 şi este prezentată în Tabelul 1-44 de mai jos: 

Tabelul 1-44: Secţiunile de monitorizare în categorii de calitate 

Categoria de calitate Nr. 
crt. Cursul de apă Secţiunea  

de control RO Metale RN Salinitate Caract. globală 

1 Râul Mureş Gelmar II II II II II 
2 Râul Mureş Brănişca II II II II II 
3 Râul Strei Baru Mare I I I I I 
4 Râul Strei Petreni I I I I I 
5 Râul Cerna Topliţa I I I I I 
6 Râul Cerna Sântuhalm II II II I II 
7 Râul Geoagiu Balşa I I I I II 
8 Râul Geoagiu Geoagiu I I I I II 
9 Râul Orăştie Costeşti I I I I I 
10 Râul Orăştie Av. Orăştie II II II I II 
11 Râul Galbena Haţeg II II I I II 
12 Râul Certej Bârsău II V II III V 
13 Râul Ardeu Bozeş I III I II II 
14 Râul Sibişel Priză Orăştie I I I I I 
15 Râul Zlata Gura Zlata I I I I I 
16 Canal Cârlete Priza Haţeg I I I I II 
17 Râul Breazova Zeicani I I I I I 
18 Râul Ritişoara Priză Ghelari I I I I I 
19 Râul Peştiş Nandru I I I I I 
20 Râul Sârbi Sârbi I I I I II 
21 Râul Crişul Alb Am. Dragu-Brad I III I I II 
22 Râul Crişul Alb Crişcior I IV I I II 
23 Râul Crişul Alb Baia de Criş I IV I I II 
24 Râul Crişul Alb – v. Ribiţa Am. Ribiţa I III I I II 

Notă: RO – regim de oxigen, RN – regim de nutrienţi 

Informaţii privind calitatea biologică a cursurilor de apă au fost furnizate de către 
Direcţia Apelor Târgu Mureş pentru apele din bazinul hidrografic Mureş, şi de Direcţia 
Apelor Jiu pentru apele din bazinul hidrografic Jiu, după cum se prezintă în Tabelul 1-45 
de mai jos. 

Încadrarea s-a efectuat conform Ordinului 1146/2002, pentru concentraţia echivalentă 
cu valoarea de 90 percentile ale concentraţiilor regăsite în campanile lunare. 
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Tabelul 1-45: Calitatea biologică a cursurilor de apă 

Elemente de calitate biologică Nr. 
crt. Râul Secţiunea 

MZB FPL mFB Încadrare biologică 

Gelmar II II II II 1 Mureş 
Brănişca II II II II 
Balşa II II II II 2 Geoagiu 
Geoagiu II II II II 

3 Ardeu Bozeş I II III II 
Costeşti I II II I 4 Orăştie 
Av. Orăştie II II II II 

5 Sibişel Priză Orăştie I II II I 
Baru Mare I I I I 6 Strei 
Petreni I II II II 

7 Zlata Gura Zlata I I I I 
8 Galbena Haţeg II II II II 
9 Canal Cârlete Priză Haţeg II II II II 
10 Breazova Zeicani I II II I 

Topliţa I II II I 11 Cerna 
Sântuhalm II II II II 

12 Ritişoara Priză Ghelari I II II I 
13 Peştiş Nandru I II II I 
14 Certej Bârsău PB III PB V 
15 Sârbi Sârbi I II II II 

Notă: MZB – macrozoobentos; FPL – fitoplacton; mFB – microfitobentos. 

Situaţia tronsoanelor de râuri, după valorile medii pentru toţi indicatorii de calitate 

Situaţia tronsoanelor de râuri, după valorile medii pentru toţi indicatorii de calitate, de 
pe teritoriul judeţului Hunedoara se prezintă astfel (conf. Raport Anual de Mediu 2005): 

− în anul 2002, din lungimea totală a cursurilor de râuri de 586 km, 367 km se 
încadrează la categoria I de calitate, 187 km la categoria II de calitate, 32 km 
la categoria degradate; 

− în anul 2003, din lungimea totală a cursurilor de râuri de 586 km, 384 km se 
încadrează la categoria I de calitate, 229 km la categoria II de calitate, 32 km 
la categoria degradate; 

− în anul 2004, din lungimea totală a cursurilor de râuri de 589 km, 358 km se 
încadrează la categoria I de calitate, 213 km la categoria II de calitate, 18 km 
la categoria degradate; 

− în anul 2005, din lungimea totală a cursurilor de râuri de 596 km, 113 km se 
încadrează la categoria I de calitate, 339 km la categoria II de calitate, 126 
km la categoria III de calitate şi 18 km la categoria V de calitate. 

Comparând valorile medii obţinute în anul 2005 la indicatorii ce caracterizează 
încărcarea organică cu valori medii din anul anterior se constată că, deşi există mici 
diferenţe la concentraţiile oxigenului dizolvat, la CBO5 şi CCO - Mn, situaţia este 
asemănătoare, respectiv 302 km se încadrează la categoria I de calitate, 235 km la 
categoria II de calitate şi 59 km la categoria III de calitate. 
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Din totalul de 596 km cursuri de râuri urmărite calitativ, după regimul de mineralizare, 
469 km fac parte din categoria I de calitate, 109 km din categoria II de calitate şi 18 km 
se situează în categoria V de calitate. 

După valorile medii ale indicatorilor de calitate din grupa nutrienţi, 157 km se 
încadrează în categoria I de calitate, 295 km se încadrează în categoria II de calitate şi 
144 km se situează în categoria III de calitate. 

Se menţine situaţia din anul precedent pentru cei 18 de km din râul Certej, care se 
situează în afara categoriilor datorită concentraţiilor ionilor de metale grele: Mn (7+) şi 
Zn (2+). 

Starea lacurilor 

Calitatea lacurilor din bazinul hidrografic Mureş, în anul 2006, din punctul de vedere al 
indicatorilor gradului de eutrofizare, se prezintă în tabelul următor: 

Tabelul 1-46: Calitatea lacurilor din bazinul hidrografic Mureş 

Criterii (indicatori) pentru stabilirea stării trofice 

Substanţe biogene Nr. 
crt. Lacul Clorofila „a” 

(mg/l) Azot mineral 
(mgN/l) 

Fosfor total 
(mgP/l) 

Biomasa 
fitoplanctonică 

Maximă din zona 
fotică/biomasă medie 

anuală (mg/l) 

Încadrare 
globală 

1 Gura 
Apelor 

5,45  
mezotrof 

0,458 
mezotrof 

0,0104 
mezotrof 

0,177 – ultraoligotrof 
0,064 – ultraoligotrof 

oligotrof 
 

2 Haţeg 3,88  
mezotrof 

0,564 
mezotrof 

0,0148 
mezotrof 

1,442 – oligotrof 
0,327 – ultraoligotrof 

oligotrof 
 

3 Cinciş 9,82 
eutrof 

0,545 
mezotrof 

0,0245 
mezotrof 

3,577 – mezotrof 
0,842 – ultraoligotrof 

oligotrof 
(cu uşoare 
tendinţe spre 
mezotrof) 

4 Subcetate 0,783 
eutrof 

0,783 
eutrof 

0,0235 
mezotrof 

0,577 – ultraoligotrof 
0,279 – ultraoligotrof 

oligotrof 
 

5 Bucura 0,174 
ultraoligotrof 

0,174 
ultraoligotrof 

0,0079 
ultraoligotrof 

2,804 – oligotrof 
0,993 – ultraoligotrof 

ultraoligotrof spre 
oligotrof 

Apele subterane 

În mediul rural se constată o afectare a calităţii apei provenită din sursele individuale 
de profunzime. Cauzele sunt multiple: perimetre necorespunzătoare de protecţie 
sanitară a fântânilor, surse de contaminare în vecinătate, provenite din gospodăriile 
individuale, neigienizarea anuală a fântânilor, construcţie sau amplasament 
necorespunzător.  

În judeţul Hunedoara, aferent bazinului hidrografic Crişuri s-a monitorizat un singur foraj 
– Baia de Criş F2, la care s-au analizat, prin laboratorul D.A. Crişuri Oradea un număr de 
7 indicatori, dintre care, conform Legii 458/2002, nu s-au constatat depăşiri. 
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În Tabelul 1-47 de mai jos sunt prezentate rezultatele analizelor efectuate de laboratorul 
D.A. Mureş, Deva: 

Tabelul 1-47: Analizele efectuate de laboratorul D.A. Mureş, Deva 

Nr. crt. Secţiune de prelevare Cod foraj Categoria de calitate 
conform Legii 311/2004 

1 Orăştie F2 P 
2 Geoagiu F1 P 
3 Aurel Vlaicu F1 P - N 
4 Călan F2 P - N 
5 Călan F1 N  
6 Şoimuş F1 N 
7 Haţeg F2 P 

Notă: N – nepotabil, P – potabil 

din acestea constatându-se că, în mare măsură, calitatea cursurilor de apă depinde 
de capacităţile şi calitatea epurării apei uzate rezultate din activităţile umane.  

La nivel naţional, în ceea ce priveşte starea fizică, chimică şi biologică a apelor de 
suprafaţă din România şi pe baza a 781 de secţiuni de supraveghere, aproximativ 
22,4% dintre acestea aparţineau, în 2005, categoriilor de apă IV şi V. Problemele legate 
de calitatea apelor de suprafaţă şi a celor subterane provin în principal din apele 
uzate neepurate deversate în cursurile de apă şi însumează 79% din totalul apei uzate 
produse în România.  

România a adoptat aquis-ul de mediu şi urmăreşte să colecteze, pănă în 2015, 60% din 
apele deversate, ceea ce reprezintă o dublare a capacităţii disponibile la nivelul 
anului 2004. Nevoile de investiţii din acest domeniu sunt o mare provocare pentru ţara 
noastră din punct de vedere financiar, economic şi administrativ. În România, apele de 
suprafaţă sunt utilizate ca surse de apă potabilă şi prin urmare calitatea apei potabile 
depinde, în linii mari, de calitatea sursei şi a tratării corespunzătoare a acesteia. 

1.5.1.2 Alimentarea cu apă  

Judeţul Hunedoara, din punct de vedere administrativ, este sistematizat în 14 localităţi 
urbane şi 55 de comune, cu o populaţie totală de 487.115 locuitori. Din totalul 
populaţiei, un procent de 81,41% (396.585 locuitori) este racordată la reţeaua de apă 
potabilă (conform Anuar 2006 al judeţului Hunedoara). Această situaţie este 
prezentată în Tabelul 1-48 de mai jos: 
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Tabelul 1-48: Situaţia actuală a reţelelor de alimentare cu apă în bazinul hidrografic Mureş 

Reţele apă potabilă Nr. crt. Localitatea/comuna 
L Q Nr. localităţi Populaţie racordată 

  [km] [l/s]  [nr. locuitori] 

1 Orăştie 83,8  1 21.950 
2 Beriu 4,762  1 117 
3 Căstău 8,416  1 460 
4 Sereca 1,783  1 12 
5 Sibişel 6,365  1 138 
6 Orăştioara de Jos 4,159  1 35 
7 Deva 114,7  1 64.800 
8 Hunedoara 186,0  1 66.100 
9 Simeria 40,14  1 11.360 
10 Călan 50,23  1 10.037 
11 Haţeg 30,91  1 10.350 
12 Băcia 15,3  3 1.200 
13 Baru Mare 14  3 880 
14 Boşorod 10  2 600 
15 Bretea Română 44  8 810 
16 Certeju de Sus 20,5  3 1.100 
17 Dobra 21,6  3 1.800 
18 Ghelari 30  1 2.180 
19 Ilia 11,2  3 2.738 
20 Lelese 3,5  1 280 
21 Pui 19,4  4 220 
22 Rapoltu Mare 24  4 800 
23 Râu de Mori 5  5 110 
24 Sântămăria-Orlea 9,5  2 1.113 
25 Teliucu Inferior 32,2  3 2.214 
26 Turdaş 26,6  4  
27 Densuş 21  5  
28 Geoagiu 27,18  2 2.211 

Mai sunt în diverse stadii de executie şi alte lucrări de alimentare cu apă: 

− comuna Turdaş, satele Turdaş, Pricaz, Spini şi Rapas; 
− comuna Romos, satele Romos şi Romoşel. 

Tabelul 1-49: Situaţia actuală a reţelelor de alimentare cu apă în bazinul hidrografic Criş 

Reţele apă potabilă Nr. crt. Localitatea/comuna 
L Q Nr. localităţi Populaţie racordată 

  [km] [l/s]  [nr. locuitori] 

− Brad 33,36  1 13.000 
− Crişcior 5  1 2.000 
− Baia de Crişcior 4,8  1 2.500 
− Vaţa de Jos 3  1 320 
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Tabelul 1-50: Situaţia actuală a reţelelor de alimentare cu apă în bazinul hidrografic Jiu 

Reţele apă potabilă Nr. crt. Localitatea/comuna 
L Q Nr. localităţi Populaţie racordată 

  [km] [l/s]  [nr. locuitori] 

  Zona Valea Jiului 288,6  6 118746 

Staţiile de tratare a apei tratează în vederea potabilizării apa provenind din 
următoarele surse: 

− de suprafaţă: 16 staţii (54,2%); 
− de profunzime: 7 staţii (25%); 
− mixte (apă de suprafaţă, cu apă de profunzime): 5 staţii (20,8%).  

Analizele efectuate în cursul anului 2006, în cadrul monitorizării de control efectuată de 
către producătorii de apă, la apa brută care provine din sursele de suprafaţă şi este 
tratată în vederea potabilizării au relevat faptul că aceasta se încadrează în condiţiile 
prevăzute de NTPA 013/2005 într-un procent de 100% din cazuri în condiţiile prevăzute 
în categoria 1. 

În judeţul Hunedoara sunt 28 de staţii de tratare a apei, din care 16 (54,16%) sunt 
autorizate sanitar (dintre care, în cadrul programului Sapard, care prevede 
alimentarea cu apă a localităţilor rurale, s-au amenajat 4 noi staţii în cursul anului 2004).  

Din datele pentru anul 2006 rezultă următoarea situaţie privind staţiile de tratare a apei: 

(1) Staţia de tratare a apei Sântămărie Orlea 
- consumatori: 103.221, reprezentând populaţia din localităţile: Deva, 

Simeria, Haţeg, Călan şi, parţial, din satele limitrofe: comunele Sântămăria 
Orlea, Bretea, Băcia, Simeria – distribuţie;  

- sursa de apă de suprafaţă – baraj Orlea, cu un debit de 43.200 m³/zi, staţia 
tratează 500 l/sec.; 

- neasigurarea perimetrului de protecţie sanitară la captare conform H.G. 
930/2005; 

- în cazul în care parametrii apei brute nu se încadrează în categoria AI de 
folosinţă în staţie se reduce debitul de tratare până la aproximativ 250-300 
l/sec.; 

- eficienţa staţiei: în cazul unei ape brute care nu se încadrează în categoria 
AI de folosinţă, se face preclorinare.  

→ Probleme şi disfuncţionalităţi: 
- ineficienţă pe treptele de tratare; 

- nici până în prezent nu a fost montată o sursă de căldură la microsite, în 
consecinţă este imposibilă efectuarea corectă a preclorinării în anotimpul 
rece; 

- s-au finalizat lucrările la cel de al doilea decantor;  

- nu s-a amenajat platforma de nisip cuarţos. 

→ Trepte de tratare: preclorinare, decantare cu coagulare (în caz de turbidităţi 
mari ale apei brute), filtrare rapidă, clorinare finală.  
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→ Riscuri asupra sănătăţii populaţiei: 
- ineficienţă pe treptele de tratare în cazul în care apa brută are 

turbiditatea crescută, ceea ce impune reducerea debitului tratat, sau 
chiar oprirea staţiei; 

- necesitatea hiperclorinării apei distribuite, deoarece reţeaua de distribuţie 
fiind veche, s-au înregistrat multe avarii şi numai în acest mod se reuşeşte 
menţinerea clorului rezidual liber de control la capete de reţea în 
localităţile urbane aprovizionate; 

- A.S.F. nr. 744/01.03.2002 – cu program de conformare. 

(2) Staţia de tratare a apei Batiz – este în conservare 

(3) Staţia de tratare aparţinând de S.C. Goscom Orăştie S.A. 
- consumatori: 20700 - aparţine oraşului Orăştie; 

- sursa de apă – de suprafaţă: râul Sibişel şi râul Râuşor; cu un debit de 
11.664 m³/zi;  

- apa brută în cele mai multe cazuri s-a încadrat în categoria A I-a de 
folosinţă a NTPA/2002;  

- eficienţa: cea globală s-a încadrat în normele sanitare în anul 2005. 

→ Probleme şi disfuncţionalităţi 
- zona de protecţie sanitară la staţie nu este asigurată complet, de aceea 

au fost solicitate măsuri compensatorii dat fiind faptul că este teren viran 
neinclus în circuitul agricol sau industrial;  

- este necesară hiperclorinarea apei distribuite pentru a avea siguranţa 
microbiologică a apei distribuite până la capăt de reţea şi aici reţeaua de 
distribuţie este veche, astfel au loc frecvente avarii; 

→ Trepte de tratare: decantare cu coagulare (în caz de turbidităţi mari ale apei 
brute), filtrare rapidă, clorinare finală.  

→ Riscuri asupra sănătăţii populaţiei: 
- necesitatea hiperclorinării apei distribuite deoarece reţeaua de distribuţie 

fiind veche, s-au înregistrat multe avarii şi numai în acest mod se reuşeşte 
menţinerea clorului rezidual liber de control la capete de reţea în 
localităţile urbane aprovizionate. 

- A.S.F. nr.1283/25.06.2003. 

(4) Staţia de Repompare - Reclorinare Crişeni:  
- aprovizionează localitatea Călan – 13.000 locuitori, cu apă provenită din 

Staţia de tratare Sântămărie - Orlea (staţie autorizată sanitar); 

- problemele sunt asociate în special reţelei de distribuţie care este veche; 
au existat asociaţii de locatari care au fost blindate ca urmare a datoriilor 
existente. 

Staţii de tratare noi, amenajate prin programul Sapard în anii 2004 şi 2005 

(1) Staţia de tratare Sibişelul Nou, aparţinând de S.C. Activitatea Goscom S.A 
Orăştie – staţie oprită, în conservare. 

(2) Staţia de tratare a apei Rişculiţa, aparţinând de Consiliul Local Baia de Criş – 
staţie oprită, în conservare. 
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(3) Staţia de tratare a apei Boiu, aparţinând de Consiliul Local Rapoltu Mare 
- consumatori: 1.677 locuitori, aparţin localităţilor Folt, Boiu, Bobâlna şi 

Rapoltu Mare; 

- sursa de apă: Izvor Boiu, captat prin intermediul unui dren de 5 m lungime, 
prevăzut cu filtru invers, adiacent unei camere de captare cu trei 
compartimente, debit de 950,4 m³/zi;  

- trepte de tratare: dezinfecţie; 

- autorizată sanitar nr.: 242/08.12.2004 cu program de conformare (care nu a 
fost respectat în totalitate); 

- realizarea perimetrului de protecţie sanitară cu regim sever la captare şi 
staţia de tratare conform H.G. 930/2005 precum şi stabilirea prin Consiliul 
Local al Primăriei a unei hotărâri privind modul în care e admisă utilizarea 
suprafeţelor incluse în zonele de protecţie sanitară conform H.G. 930/2005 
şi marcarea cu plăcuţe avertizoare a perimetrului cu regim sever;  

- se determină clorul rezidual liber orar din întreaga reţea de distribuţie cu 
ortotoluidină, comparând rezultatele cu o scală de clor şi se consemnează 
într-un registru păstrat în sediul Primăriei;  

- dotarea staţiei cu un aparat de clorinare de rezervă; 

- analizarea tuturor parametrilor fizico-chimici şi microbiologici pentru apă 
potabilă conform Legii 311/2004; 

- realizarea unui plan de funcţionare a staţiei; 

- anunţarea oricăror defecţiuni apărute în funcţionarea staţiei precum şi a 
tuturor avariilor apărute pe sistemul de distribuţie; anunţarea imediată a 
abaterilor de la normele de potabilitate a calităţii apei furnizate; 

- având în vedere neîndeplinirea prevederilor din planul de conformare şi 
hiperclorinarea nejustificată a apei furnizate, staţia nu este autorizată 
sanitar nici în prezent; 

- având în vedere că distribuţia se face prin cişmele stradale şi nu există 
reţea de canalizare, populaţia care beneficiază de această apă va fi 
anunţată că nu se foloseşte apă decât pentru băut, nu pentru spălarea la 
cişmea a hainelor, animalelor, maşinilor, utilajelor agricole, cu respectarea 
Acordului de mediu HD 1645/18.11.2004. 

(4) Staţia de tratare a apei Boşorod, aparţinând de Consiliul Local Boşorod: 
- consumatori: 1000 locuitori; localităţile: Boşorod, Chitid;  

- sursa de apă – de suprafaţă: Pârâul Luncani, debit de 622,08 m³/zi;  

- tratarea apei se face prin intermediul unei staţii de tratare – modul 
automat – containerizată la fel ca cea de la Rişculiţa; 

- autorizată sanitar nr.: 233/30.11.2004 cu program de conformare; 

- realizarea perimetrului de protecţie sanitară cu regim sever la captare şi 
staţia de tratare conform H.G. 930/2005 cât şi stabilirea prin Consiliul Local 
al Primăriei a unei hotărâri privind modul în care e admisă utilizarea 
suprafeţelor incluse în zonele de protecţie sanitară conform H.G. 930/2005 
şi marcarea cu plăcuţe avertizoare a perimetrului cu regim sever;  

- asigurarea pentru personalul care deserveşte staţia de tratare a unui 
laborator pentru determinarea orară a clorului rezidual liber pentru apa 
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tratată şi distribuită în reţea (inclusiv a dotării minime obligatorii), a unui 
vestiar, grup sanitar cât şi instruirea corespunzătoare conform Ordinului M.S. 
nr. 40034/2004, efectuarea examinărilor necesare la angajare şi periodice 
conform Ordinului M.S. nr. 933/2004; 

- până la amenajarea laboratorului se va determina clorul rezidual liber orar 
din întreaga reţea de distribuţie cu ortotoluidină comparând rezultatele cu 
o scală de clor şi se vor consemna într-un registru păstrat în sediul Primăriei;  

- dotarea staţiei cu un aparat de clorinare de rezervă; 

- analizarea calităţii (conform monitorizării de control) apei atât la ieşirea din 
staţie, cât şi în reţea pe toate localităţile, săptămânal, printr-un laborator 
abilitat; 

- analizarea tuturor parametrilor fizico-chimici şi microbiologici pentru apa 
potabilă, conform Legii 311/2004; 

- realizarea unui plan de funcţionare a staţiei şi a unui plan de monitorizare 
de audit şi control al apei tratate şi distribuite în reţea; 

- anunţarea oricăror defecţiuni apărute în funcţionarea staţiei precum şi a 
tuturor avariilor apărute pe sistemul de distribuţie. Anunţarea imediată a 
abaterilor de la normele de potabilitate a calităţii apei furnizate; 

- având în vedere numărul insuficient de analize efectuat până în prezent se 
vor menţine avertizările (aplicate pe cişmele) privitor la caracterul încă la 
risc al apei furnizate populaţiei până când vor exista trei determinări 
consecutive ale apei furnizate care să se încadreze în normele de 
potabilitate;  

- având în vedere că distribuţia se face prin cişmele stradale şi nu există 
reţea de canalizare, populaţia care beneficiază de această apă va fi 
anunţată că nu se foloseşte apă decât pentru băut, nu pentru spălarea la 
cişmea a hainelor, animalelor, maşinilor, utilajelor agricole cu respectarea 
Acordului de mediu HD 248/27.09.2002. 

(5) Staţia de tratare a apei Hobiţa (Pui), aparţinând de Consiliul Local Pui: 
- sursa de apă – de suprafaţă: Râul Bărbat, din conducta de aducţiune a 

Staţiei Sânpetru de la Hunedoara;  

- tratarea apei se face prin intermediul unei staţii de tratare – modul 
automat – containerizată la fel ca cea de la Rişculiţa; 

- s-a depus documentaţia de autorizare sanitară în luna decembrie 2006, 
staţia fiind în curs de evaluare a condiţiilor igienico - sanitare de 
funcţionare şi a capacităţii de tratare concretizată prin distribuirea către 
populaţia din comuna Pui, cu localităţile aferente, a unei ape tratate 
conform legislaţiei sanitare în vigoare (Legea 458/2002, completată cu 
Legea 311/2004, cu privire la calitatea apei potabile).  

Sistemul centralizat de alimentare cu apă a Văii Jiului 

Acesta este deservit de 6 staţii de tratare a apei potabile: Valea de Peşti, Taia, Jieţ, 
Zănoaga, Braia şi Aninoasa. În afară de acestea, în sistem se mai introduce apa din 
captările subterane avizate pentru scopuri potabile: Drenuri Jieţ, Herşa, Morişoara, 
Toplişa, Pârâul Rece.  
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Parametrii la care funcţionează staţiile de tratare determină într-un grad mare 
funcţionarea generală a sistemului atât din punct de vedere calitativ, dar şi din punct 
de vedere al asigurării cu apă a consumatorilor la nivele corespunzătoare de presiune 
şi debit, fiind determinanţi în asigurarea continuităţii programului de distribuire. 

Asigurarea parametrilor optimi de funcţionare a staţiilor de tratare sunt determinaţi de: 

− funcţionarea instalaţiilor de clarificare, decantare, tratare cu reactivi; 
− capacitatea de reţinere-filtrare a stratului filtrant; 
− funcţionalitatea instalaţiilor de spălare a filtrelor; 
− funcţionalitatea şi nivelul de siguranţă a instalaţiilor de dozare a clorului gazos, 

a clorurii de var şi a depozitelor de clor;  
− controlul şi menţinerea în limite optime a debitelor tratate corelat cu cerinţa 

momentană; 
− dotarea laboratorului, calitatea şi acurateţea metodelor de măsură; 
− starea şi nivelul de siguranţă a clădirilor şi construcţiilor aferente; 
− asigurarea protecţiei sanitare, a stării de igienă şi sănătatea personalului; 
− asigurarea cu personal, nivelul de competenţă şi disciplină a acestuia. 

Staţiile de tratare: 

(1) Staţia de tratare Valea de Peşti, Uricani 

→ Are o capacitate totală de tratare de 1.200 l/s, este constituită din două 
module, unul pus în funcţie în anul 1968, „staţia veche”, proiectată la o 
capacitate de filtrare de 700 l/s, şi al doilea pus în funcţie în anul 1994, „staţia 
nouă”, cu o capacitate proiectată de 500 l/s. Volumul de apă produs şi 
distribuit este de 34.674 m³/zi. 

→ Prin capacităţile instalate, staţia de tratare Valea de Peşti este unitatea de 
bază a sistemului de alimentare cu apă a Văii Jiului, reprezentând sursa 
principală de alimentare a localităţilor: Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa şi 
parţial Petroşani.  

→ Staţia de tratare a apei cuprinde patru trepte de tratare: decantare, filtrare, 
coagulare şi dezinfecţie. Treapta de coagulare se utilizează numai în situaţii 
speciale, când turbiditatea apei brute este crescută (ploi torenţiale, etc.) şi 
este depăşită capacitatea de tratare a primelor două trepte. 

(2) Staţia de tratare Taia – Petrila 

→ Are capacitatea de tratare proiectată de 300 l/s. Reprezintă sursa principală 
de alimentare cu apă a părţii nordice a oraşului Petrila (cartierul 8 Martie) şi a 
zonei nordice a municipiului Petroşani (cartierul Petroşani Nord şi Colonie). A 
fost construită în două etape, ambele simetrice, identice ca tehnologie şi 
debite, amplasate în final în aceeaşi structură constructivă. Volumul de apă 
produs şi distribuit este de 5.960 m³/zi. 

→ Staţia de tratare a apei cuprinde patru trepte de tratare: decantare, filtrare, 
coagulare şi dezinfecţie. Treapta de coagulare se utilizează numai în situaţii 
speciale, când turbiditatea apei brute este crescută (ploi torenţiale, etc.) şi 
este depăşită capacitatea de tratare a primelor două trepte. 
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(3) Staţia de tratare Jieţ – Petrila 

→ Are capacitatea de tratare proiectată de 300 l/s. Reprezintă sursa principală 
de alimentare cu apă a părţii sudice a oraşului Petrila şi a zonei centrale a 
municipiului Petroşani. A fost pusă în funcţie în anul 1987. Este foarte bine 
întreţinută, atât din punct de vedere al instalaţiilor cât şi al construcţiilor, fiind 
foarte aproape de îndeplinirea exigenţelor „excelenţei operaţionale”. 
Volumul de apă produs şi distribuit este de 5.960 m³/zi. 

→ Staţia de tratare a apei cuprinde patru trepte de tratare: decantare, filtrare, 
coagulare şi dezinfecţie. Treapta de coagulare se utilizează numai în situaţii 
speciale, când turbiditatea apei brute este crescută (ploi torenţiale, etc.) şi 
este depăşită capacitatea de tratare a primelor două trepte.  

(4) Staţia de tratare a apei Zănoaga – Petroşani 

→ Are capacitatea de tratare proiectată de 300 l/s. Reprezintă sursa principală 
de alimentare cu apă a părţii de sud a oraşului Petroşani (cartier Aeroport şi 
zona industrială Livezeni). Este identică din punct de vedere tehnologic cu 
staţia Jieţ. A fost pusă în funcţie în anul 1994, fiind cea mai nouă uzină de 
tratare din sistem. Volumul de apă produs şi distribuit este de 3.976 m³/zi. Staţia 
de tratare a apei cuprinde patru trepte de tratare: decantare, filtrare, 
coagulare şi dezinfecţie. 

→ Treapta de coagulare se utilizează numai în situaţii speciale, când turbiditatea 
apei brute este crescută (ploi torenţiale, etc) şi este depăşită capacitatea de 
tratare a primelor două trepte. 

(5) Staţia de tratare Braia – Lupeni 

→ Are capacitatea de tratare proiectată de 120 l/s. Reprezintă sursa principală 
de alimentare cu apă a părţii nordice a oraşului Lupeni. Staţia se află într-o 
stare bună de întreţinere. Există totuşi unele neajunsuri în funcţionare 
determinate în principal de amplasamentul captării şi soluţiile tehnologice 
constructive existente pentru procesul de spălare a filtrelor, precum şi faptul 
că staţia nu este prevazută cu linie tehnologică de decantare a suspensiilor, 
funcţionarea staţiei fiind excesiv dependentă de nivelul de turbiditate a apei 
brute, aceasta fiind scoasă din funcţie la creşterea turbidităţii peste 20 NTU. 
Volumul de apă produs şi distribuit este de 1.983 m³/zi. 

→ Staţia de tratare a apei cuprinde două trepte de tratare: filtrare şi dezinfecţie. 

(6) Staţia de tratare Aninoasa 

→ Are capacitatea de tratare proiectată de cca. 30 l/s. Reprezintă sursa 
principală de alimentare cu apă a părţii vestice a oraşului Aninoasa. Este 
singura staţie de tratare cu filtre lente din sistem, fiind cea mai veche dintre 
staţiile de tratare. Volumul de apă produs şi distribuit este de 153 m³/zi.  

→ Staţia de tratare a apei cuprinde două trepte de tratare: filtrare cu patru filtre 
lente şi dezinfecţie. 

Sursele subterane – reprezintă surse importante la nivel local de completare a 
cantităţilor de apă necesare în sistem. În general constituie sursele de apă „ieftină”, 
nefiind necesară tratarea apei, izvoarele captate fiind de bună calitate. Volumul de 
apă captat şi distribuit este următorul: 
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− Drenuri Jieţ – Petrila – 1.186 m³/zi; 
− Herţa – Vulcan – 388 m³/zi; 
− Morişoara – Vulcan – 388 m³/zi; 
− Topliţa – Uricani – 153 m³/zi; 
− Pârâul Rece – Uricani – 480 m³/zi. 

Alimentarea cu apă potabilă a localităţilor din Valea Jiului 

(10) Petroşani 

Localitatea este alimentată din staţiile de tratare a apei de suprafaţă: Taia, Jieţ, 
Zănoaga şi, dacă este cazul (avarii, turbidităţi crescute), Valea de Peşti, pentru cartierul 
Aeroport. Oraşul are o reţea de aducţiune de 39,2 km şi o reţea de distribuţie de 85,53 
km. 

În reţea, apa este distribuită în amestec pentru toată populaţia oraşului, şi, având în 
vedere amplasarea rezervoarelor de înmagazinare şi ponderea consumatorilor pe 
reţelele acestora, avem următoarea distribuţie: 

− Reţea Taia – cca 13.140 consumatori; 
− Reţea Jieţ – cca 13.140 consumatori; 
− Reţea Zănoaga – cca 11.250 consumatori; 
− Reţea Valea de Peşti (dacă este cazul) înlocuieşte reţeaua Zănoaga. 

Capacitatea de înmagazinare a oraşului este de 11.500 m³, realizată prin:  

− rezervoare 2 x 2.000 m³ Dărăneşti; 
− rezervoare 2 x 500 m³ zona Eroilor; 
− rezervoare 2 x 750 m³ Bradeş (U.P.); 
− rezervoare 2 x 1.500 m³ Hermes; 
− rezervoare 2 x 2.000 m³ Zănoaga. 

(11) Petrila 

Localitatea este alimentată din staţiile de tratare a apei de suprafaţă Taia şi Jieţ, 
precum şi din Drenuri Jieţ, care furnizează apă de profunzime. Oraşul are o reţea de 
aducţiune de 23,1 km şi o reţea de distribuţie de 50,25 km. 

În reţea, apa este distribuită în amestec pentru toată populaţia oraşului şi, având în 
vedere amplasarea rezervoarelor de înmagazinare şi ponderea consumatorilor pe 
reţelele acestora, avem următoarea distribuţie: 

− Reţea Taia – cca 9.580 consumatori; 
− Reţea Jieţ – cca 10.505 consumatori; 
− Reţea Drenuri Jieţ – cca 1.210 consumatori. 

Capacitatea de înmagazinare a oraşului este de 9.500 m³, realizată prin: 

− rezervoare 2 x 250 m³ Lonea; 
− rezervoare 2 x 1.500 m³ cartie 8 Martie Petrila; 
− rezervoare 2 x 500 m³ zona Cimitir Petrila; 
− rezervor 1 x 2.500 m³ zona Cimitir Petrila. 
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(12) Vulcan 

Localitatea este alimentată din staţia de tratare a apei de suprafaţă Valea de Peşti, 
precum şi din sursele de profunzime Morişoara şi Herţa. Oraşul are o reţea de aducţiune 
de 10,1 km şi o reţea de distribuţie de 51,45 km. 

În reţea, apa este distribuită în amestec pentru toată populaţia oraşului, iar, având în 
vedere amplasarea rezervoarelor de înmagazinare şi ponderea consumatorilor pe 
reţelele acestora, avem următoarea distribuţie: 

− Reţea Valea de Peşti – cca 22.950 consumatori; 
− Reţea Morişoara – cca 1.790 consumatori; 
− Reţea Herţa – cca 764 consumatori. 

Capacitatea de înmagazinare a oraşului este de 6.200 m³, realizată prin: 

− rezervoare 2 x 1.000 m³ Morişoara; 
− rezervor 1 x 2.000 m³ Brazi; 
− rezervoare 2 x 1.000 m³ Musteţea; 
− rezervoare 2 x 200 m³ Crividia. 

(13) Lupeni 

Localitatea este alimentată din staţiile de tratare a apei de suprafaţă Valea de Peşti şi 
Braia. Oraşul are o reţea de aducţiune de 14,1 km şi o reţea de distribuţie de 66,10 km.  

În reţea, apa este distribuită în amestec pentru toată populaţia oraşului, iar având în 
vedere amplasarea rezervoarelor de înmagazinare şi ponderea consumatorilor pe 
reţelele acestora, avem următoarea distribuţie: 

− Reţea Valea de Peşti – cca 13.670 consumatori; 
− Reţea Braia – cca 11.180 consumatori. 

Capacitatea de înmagazinare a oraşului este de 8.100 m³, realizată prin: 

− rezervoare 2 x 1.500 m³ Braia; 
− rezevoare 2 x 2.000 m³ Lupeni; 
− rezervor 1 x 500 m³ Bărbăteni; 
− rezervoare 2 x 300 m³ Colonia Ştefan. 

(14) Uricani  

Localitatea este alimentată din staţia de tratare a apei de suprafaţă Valea de Peşti şi 
din sursele de profunzime Topliţa şi Pârâul Rece. Oraşul are o reţea de aducţiune de 
20,1 km şi o reţea de distribuţie de 17,94 km. 

În reţea, apa este distribuită în amestec pentru toată populaţia oraşului şi, având în 
vedere amplasarea rezervorului şi a captărilor de profunzime, precum şi ponderea 
consumatorilor pe aceste reţele, avem următoarea distribuţie:  

− Reţea Valea de Peşti – cca 8.150 consumatori; 
− Reţea Topliţa – cca 430 consumatori; 
− Reţea Pârâul Rece – cca 116 consumatori. 
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Capacitatea de înmagazinare a oraşului este de 3.000 m³, realizată prin: 

− rezervoare 2 x 1.500 m³ Uricani. 

Captările Topliţa şi Pârâul Rece nu au înmagazinare în cadrul reţelei, apa furnizându-se 
direct consumatorilor. 

(15) Aninoasa 

Localitatea este alimentată din staţiile de tratare a apei de suprafaţă Valea de Peşti, 
Aninoasa şi Zănoaga. 

Oraşul are o reţea de aducţiune de 4,8 km şi o reţea de distribuţie de 17,49 km. 

În reţea apa este distribuită în amestec pentru toată populaţia oraşului şi, având în 
vedere amplasarea rezervoarelor de înmagazinare şi ponderea consumatorilor pe 
reţelele acestora, avem următoarea distribuţie: 

− Reţea Valea de Peşti  – cca 2.380 consumatori; 
− Reţea Aninoasa   – cca 1.400 consumatori; 
− Reţea Zănoaga   – cca 200 consumatori. 

Capacitatea de înmagazinare a oraşului este de 1.200 m³, realizată prin: 

− rezervor 1 x 800 m³ Aninoasa; 
− rezervoare 2 x 200 m³ Aninoasa. 

Apa din Valea de Peşti este distribuită parţial din rezervorul de 1 x 800 m³ şi parţial direct 
din conducta magistrală. Apa din Zănoaga este distribuită în zona Iscroni, din reţeaua 
rezervoarelor 2 x 2000 m³ Zănoaga, care se află pe teritoriul oraşului Petroşani. 

Celelalte staţii de tratare a apei sunt: 

(1) Statia de tratare a apei Crişcior 

A fost pusă în funcţiune în anul 1961. Sursa de apă este amplasată în nordul localităţii 
Crişcior, pe o suprafaţă totală de aproximativ 165.000 m² şi este o sursă mixtă. Sursa de 
suprafaţă este râul Crişul Alb, iar cea de profunzime 6 puţuri + dren. 

Drenul este amplasat pe malul stâng al Crişului Alb, între comuna Crişcior şi satul 
Zdrapţi. Este compus din tuburi de beton circulare. La capătul din aval al drenului este 
amplasat puţul colector. Canalul de aducţiune are două roluri: îmbunătăţirea debitului 
la dren şi sursa pentru captarea de suprafaţă. Canalul este construit prin săpătură 
deschisă, fără protejarea malurilor pentru a lăsa liberă infiltrarea apei spre dren. Apa 
captată din Crişul Alb este condusă în lacul de liniştire, apoi printr-un stăvilar trece în 
canalul de aducţiune. Puţurile sunt construite din beton armat şi sunt protejate cu 
capace metalice etanşe încuiate. 

Este respectat perimetrul cu regim sever pentru sursa de suprafaţă şi dren, dar a fost 
interzisă utilizarea apei din puţuri, deoarece acestea nu au zonă de protecţie sanitară 
cu regim sever.  
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Staţia de tratare este compusă din: 

− bazine de amestec; 
− 2 bazine de reacţie; 
− 2 decantoare orizontale; 
− 12 filtre rapide tip vertical; 
− 1 staţie de reactivi coagulanţi;  
− 1 staţie de clorinare. 

 Treptele de tratare a apei sunt: 

− decantare cu coagulare (sulfat de aluminiu); 
− filtrare; 
− dezinfecţie cu clor gazos. 

Tratarea apei care provine din dren se efectuează prin dezinfecţia cu clor gazos. 

Staţia de tratare a fost evaluată şi printr-un studiu de impact pe starea de sănătate a 
populaţiei, efectuat de Centrul de Mediu şi Sănătate Cluj (2002), concluziile fiind 
favorabile autorizării. 

Lungimea conductei de aducţiune până la cele 2 rezervoare din Dealul Lia (1.000 şi 
2.500 m³) este de 7 km, de unde se face aprovizionarea consumatorilor din comuna 
Crişcior, iar de la rezervoare prin cădere liberă ajunge la consumatorii municipiului 
Brad. 

Lungimea reţelei de distribuţie este de 39 km. Populaţia deservită prin racord al 
imobilului este de 12,464 locuitori şi deservită prin cişmea în curte la 850 locuitori.  

Staţia de tratare este autorizată sanitar; există program de monitorizare al apei: 

− monitorizarea de control este efectuată de către laboratoarele proprii pentru 
parametrii chimici şi indicatori pentru care există dotare optimă; iar analizele 
microbiologice sunt efectuate la laboratorul A.S.P. teritorial Brad; 

− monitorizarea de audit este efectuată în laboratoarele A.S.P. Deva - 
Hunedoara. 

(2) Staţia de tratare a apei Sânpetru - Hunedoara  

Aparţinând de S.C. Apa Prod S.A. Hunedoara, aprovizionează cu apă potabilă 
municipiul Hunedoara. Populaţia totală a municipiului este de 68.570 locuitori, din care 
racordaţi la reţeaua de apă potabilă 56.769 locuitori. Staţia este autorizată prin 
Declaraţia pe proprie răspundere depusă la Registrul Comerţului, dar nu are formular 
de Autorizaţie Sanitară de Funcţionare, deoarece nu a solicitat la A.S.P. Hunedoara, 
Biroul de avize şi autorizaţii, eliberarea Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare şi nu a depus 
documentaţia necesară conform H.G. 974/2004.  

Staţia de tratare, situată pe Dealul Pleşului în municipiul Hunedoara, are ca sursă 
principală de alimentare acumularea Hobiţa (sursă de suprafaţă, cu debit ≈ 50.000 
m³/zi). În caz de turbiditate crescută sau debit insuficient se folosesc ca surse 
alternative Barajul Cinciş (sursă de suprafaţă) şi cele 5 foraje (din care 2 foraje 
funcţionale dotate cu pompe, sursă de profunzime).  
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Staţia de tratare are ca trepte de tratare filtrarea (sunt 5 filtre rapide) şi dezinfecţia 
(există două puncte de clorinare cu clor gazos – unul pe conductă de Ø 800 mm şi 
unul pe conductă de Ø 350 mm). În cazul funcţionării pe sursa Cinciş sau la turbidităţi 
crescute se efectuează şi preclorinarea apei cu soluţie clorură de var. De la staţia de 
tratare apa pleacă pe conducta de Ø 800 mm spre bazinele de înmagazinare 
Ciuperca (bazine de înmagazinare 2 x 5.000 m³, 2 x 2.500 m³, 2 x 1.500 m³) şi MFA 
(bazine de înmagazinare 1 x 300 m³ şi 1 x 100 m³). Din bazine apa este pompată de 
cele 2 staţii de pompare (Ciuperca şi Severin) spre consumatori. Apa de pe conducta 
de Ø 350 mm pleacă, prin cădere liberă, spre consumatori. Lungimea reţelei de 
distribuţie a apei potabile în municipiul Hunedoara este de 120 km.  

(3) Staţia de tratare a apei Cinciş 

Aparţinând de Primăria Teliuc, aprovizionează cu apă potabilă comuna Teliuc. 
Populaţia totală a comunei este de 2.546 locuitori, din care racordaţi la reţeaua de 
apă potabilă 2.271 locuitori (1.600 consumatori în Teliuc, 120 consumatori în Plosca şi 
551 consumatori în Cinciş).  

Staţia nu este autorizată sanitar. Staţia de tratare a apei Cinciş, situată în satul Cinciş, 
aprovizionează cu apă potabilă satul Cinciş, satul Plosca şi localitatea Teliuc. Sursa de 
alimentare este acumularea Hobiţa (sursă de suprafaţă, cu debit ≈ 300 m³/zi). Staţia de 
tratare are ca trepte de tratare decantarea (sunt 2 decantoare), filtrarea (3 filtre 
rapide) şi dezinfecţia (cu clor gazos).  

În caz de turbiditate crescută se efectuează şi preclorinarea apei cu soluţie clorură de 
var. După tratare, apa pleacă spre bazinele de înmagazinare (1 bazin de 250 m³ în 
satul Cinciş, 1 bazin de 300 m³ în localitatea Teliuc şi 1 bazin de 50 m³ în satul Plosca). 
Din bazinele de înmagazinare apa ajunge, prin cădere liberă, la consumatori. 
Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile în comuna Teliuc este de 33 km. 

(4) Staţia de tratare a apei Bos 

Aparţinând de S.C. Mittal Steel S.A. Hunedoara, aprovizionează cu apă potabilă 
Combinatul Siderurgic Mittal Steel Hunedoara şi satul Zlaşti. Populaţia deservită este de 
≈ 2.000 consumatori (≈ 1.800 muncitori S.C. Mittal Steel S.A. Hunedoara şi 200 locuitori 
din Zlaşti).  

Staţia nu este autorizată sanitar, deoarece nu a solicitat la A.S.P. Hunedoara, Biroul de 
avize şi autorizaţii, eliberarea Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare şi nu a depus 
documentaţia necesară conform H.G. 974/2004. Staţia are ca sursă de alimentare 8 
puţuri forate (sursă de profunzime, cu debit de 3.200 m³/zi). Ca treaptă de tratare, la 
staţia Bos se foloseşte doar dezinfecţia apei (cu clor gazos). După dezinfecţie apa 
pleacă spre consumatori, fără a mai trece prin bazinele de înmagazinare (există 2 
bazine de înmagazinare de 800 m³ fiecare – Bazine Gazometru – dar nu sunt folosite). 
Lungimea reţelei de distribuţie este de 25 km. 

(5) Staţia de tratare a apei Retişoara 

Aparţinând de Primăria Ghelari, aprovizionează cu apă potabilă comuna Ghelari. 
Populaţia totală a comunei este de 2.388 locuitori, din care racordaţi la reţeaua de 
apă potabilă 1.935 locuitori. Sursa de alimentare cu apă este pârâul Nadrab (sursă de 
suprafaţă, cu debit de 400 m³/zi).  
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Staţia nu este autorizată sanitar. Există propunere de suspendare a activităţii din anul 
1999. Staţia Retişoara a fost construită la începutul secolului XX (1920) de către 
Exploatarea minieră Ghelari, pentru a aproviziona cu apă potabilă minele aparţinând 
de această societate. Nu se ştie când a fost făcută racordarea la Staţia Retişoara a 
comunei Ghelari.  

Staţia a fost exploatată de către Minele Ghelari, apoi de către RAIL Hunedoara şi apoi 
a fost predată Primăriei comunei Ghelari. Decantorul nu mai este utilizat. Filtrele (trei) 
sunt colmatate. Clorinarea se face empiric cu clorură de var – aruncată cu lopata 
direct în conducta care aprovizionează comuna Ghelari. După dezinfecţie apa 
pleacă spre bazinele de înmagazinare (bazine de înmagazinare 2 x 500 m³ – 
Mestecăneţ). Apa se furnizează consumatorilor după următorul program: în zilele de 
marţi, joi şi sâmbătă între orele 1200 - 1800.  

(6) Staţia de pompare a apei Crişeni 

Aparţinând de S.C. Apa Prod S.A. Călan, aprovizionează cu apă potabilă oraşul Călan 
şi satele aparţinătoare (Batiz, Călanul Mic, Strei, Streisângiorgiu). Populaţia totală a 
oraşului este de 13.105 locuitori, din care racordaţi la reţeaua de apă potabilă 11.140 
locuitori.  

Staţia este autorizată prin Declaraţia pe proprie răspundere depusă la Registrul 
Comerţului, dar nu are formular de Autorizaţie Sanitară de Funcţionare deoarece nu a 
solicitat la A.S.P. Hunedoara, Biroul de avize şi autorizaţii, eliberarea Autorizaţiei Sanitare 
de Funcţionare şi nu a depus documentaţia necesară conform H.G. 974/2004. Sursa de 
apă este Râul Strei. Staţia Crişeni pompează apa tratată de Staţia Sântămăria Orlea. 
Există posibilitatea de hiperclorinare a apei în caz de nevoie. Lungimea reţelei de 
distribuţie este de 48 km. 

1.5.1.3 Apă menajeră 

(1) Sursa Izvor Baniu 

- consumatori: 3.200, aparţin localităţilor Dobra şi Ilia; 

- sursa de apă – de profunzime: Izvor Baniu (staţia Roşcani), debitul este de 
280 m³/zi; nu au fost finalizate lucrările la această staţie, apa brută se 
încadrează în parametrii igienico-sanitari, apa furnizată este declarată 
menajeră. 

→ Probleme deosebite: 

- finalizarea lucrărilor la sursă şi în localităţile care beneficiază de această 
apă; 

- instituirea perimetrelor de protecţie sanitară; 

- reţeaua de distribuţie este veche, cu numeroase probleme tehnice; 

- s-a impus necesitatea clorinării apei la ieşirea din staţia de tratare şi 
urmărirea atentă a valorilor clorului rezidual liber pe întregul sistem; 

- nu are ASF; 

- monitorizarea calităţii apei distribuite se face de către S.C. Apa Prod S.A. 
Deva, prin laboratorul propriu uzinal de la Staţia de tratare a apei Batiz, 
care necesită modernizare. 
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(2) Staţia Folorât 

- consumatori: 2.699 în localitatea Geoagiu, totodată această sursă 
aprovizionează staţiunea şi Sanatoriul TBC; 

- sursa de apă – de profunzime, debitul este de 95 m³/zi, apa furnizată este 
declarată menajeră. 

→ Probleme şi disfuncţionalităţi: 

- sursa este în zona inundabilă a râului Mureş, nu are perimetru de protecţie 
sanitară; 

- este insuficientă din punct de vedere al cantităţii de apă furnizată; 

- se efectuează clorinarea apei furnizate; nu există posibilitatea reclorinării; 

- se efectuează unele analize chimice ale apei tratate; 

- debitul este insuficient în anii secetoşi, motiv pentru care s-a solicitat 
evaluarea situaţiei; 

- trepte de tratare: clorinare. 

Toate sistemele de alimentare cu apă potabilă sunt monitorizate în conformitate cu 
prevederile H.G. 974/2004. Indicatorii pe care Autoritatea de Sănătate Publică 
Hunedoara a avut posibilitatea de a-i analiza sunt: NTG, CT, CF, SF, substanţe organice, 
amoniac, nitriţi, nitraţi, cloruri, turbiditate, plumb, cupru, aluminiu, nichel, clor rezidual 
liber şi total, duritate. 

1.5.1.4 Canalizare  

Localităţile din arealul bazinului hidrografic Mureş 

Situaţia actuală a reţelelor de canalizare din localităţile judeţului Hunedoara 
amplasate în arealul bazinului hidrografic Mureş sunt prezentate în Tabelul 1-51 de mai 
jos: 

Tabelul 1-51: Situaţia actuală a reţelelor de canalizare în localităţile din bazinul hidrografic Mureş 

Reţele de canalizare  
Localitatea/comuna L Q Nr. localităţi Populaţie racordată 

 [km] [m³]  [nr. locuitori] 

Orăştie 87,8  1 17.770 
Deva 163,0  1 63.742 
Hunedoara 138,0  1 58.121 
Simeria 21,0  1 10.200 
Călan 32,5  1 8.655 
Haţeg 15,9  1 9.098 
Băcia 15,0  2 800 
Baru Mare 3,0  1 1.000 
Bretea Română 2,7  1 528 
Certeju de Sus 2,0  1 800 
Dobra 1,8  1 377 
Ghelari 8,0  1 750 
Ilia 3,5  1 407 
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Reţele de canalizare  
Localitatea/comuna L Q Nr. localităţi Populaţie racordată 

 [km] [m³]  [nr. locuitori] 
Pui 0,5  1 92 
Sântămăria-Orlea 8,0  2 595 
Teliucu Inferior 2,9  1 675 
Geoagiu 20,0  3 1.040 

Situaţia actuală a staţiilor de epurare care deservesc aceste localităţi se prezintă astfel: 

(1) Staţia de epurare mecano-biologică a municipiului Orăştie – are capacitatea 
de 120 l/s. Este necesară epurare terţiară. Emisarul este râul Orăştie. 

(2) Staţia de epurare a municipiului Deva – situată în Deva, pe malul drept al 
Mureşului. Este nefuncţională. O parte din construcţiile şi instalaţiile de epurare 
existente au fost demolate, iar altele vor fi adaptate şi integrate în viitoarea 
staţie de epurare, care este în curs de execuţie pe acelaşi amplasament şi 
care este finanţată prin programul ISPA. Emisarul pentru staţie va fi râul Mureş. 

(3) Staţia de epurare Sântuhalm – situată pe teritoriul administrativ al municipiului 
Deva, deservea localităţile Hunedoara, Pestişu Mare, Cristur şi parţial 
Sântuhalm, dar în prezent este nefuncţională. Construcţiile şi instalaţiile de 
epurare existente au fost demolate, iar pe acelaşi amplasament este în curs 
de execuţie o noua staţie de epurare finanţată prin programul ISPA. Emisarul 
pentru staţie va fi râul Cerna.  

(4) Staţia de epurare Buituri din Hunedoara – are doar treapta de epurare 
mecanică cu grătare, deznisipator şi decantoare radiale. Linia de prelucrare 
a nămolului nu funcţionează corespunzător. Această staţie de epurare 
urmează a fi dezafectată după finalizarea staţiei de epurare Sântuhalm. 
Emisarul pentru staţie va fi râul Cerna.  

(5) Staţia de epurare mecanică Simeria – are capacitatea de 30 l/s, dar nu 
funcţionează la parametrii necesari. Emisarul este râul Mureş. 

(6) Staţiile de epurare Călan – au doar treapta mecanică şi nu funcţionează 
corespunzător. Necesită reabilitare, mărire capacitate şi treaptă terţiară. 
Emisarul este râul Strei. 

(7) Staţia de epurare Haţeg – are o capacitate de 55 l/s, are treaptă mecanică 
dar nu funcţionează corespunzător. În apropierea amplasamentului actual au 
început lucrările de execuţie ale noii staţii de epurare cu treaptă terţiară. 
Actualele construcţii de epurare vor fi dezafectate. Emisarul este râul 
Galbena. 

(8) Staţia de epurare Băcia – este de tip modular şi are ca emisar canalul Strei. 

(9) Staţia de epurare Bretea Română – este nefuncţională. Are ca emisar râul 
Strei. 

(10) Staţia de epurare Certeju de Sus – are ca emisar pârâul Certej. Este 
nefuncţională. 

(11) Staţia de epurare Dobra – are ca emisar râul Dobra. Este nefuncţională. 

(12) Staţia de epurare Ghelari – are doar treapta mecanică. Nu funcţionează la 
parametrii necesari. Emisarul este râul Cerna, care alimentează acumularea 
Cinciş. 
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(13) Staţia de epurare Ilia – are doar treapta mecanică. Emisarul este râul Mureş. 
Funcţionarea este necorespunzătoare. 

(14) Staţia de epurare Pui – este nefuncţională. 

(15) Staţia de epurare Sântămăria-Orlea – este nefuncţională.  

(16) Staţia de epurare Subcetate – este nefuncţională. 

(17) Staţia de epurare Teliucu Inferior – este în execuţie, vechea staţie fiind 
dezafectată. Emisarul este râul Cerna. 

(18) Staţia de epurare Geoagiu-Băi – este o staţie modulară recent construită şi 
este în probe. Emisarul este pârâul Clocota, afluent al Văii Geoagiu.  

(19) Staţia de epurare Geoagiu – este în curs de execuţie. Emisarul va fi râul Mureş.  

(20) Staţia de epurare Aurel Vlaicu – este o staţie de epurare modulară nouă. Are 
ca emisar Mureşul. 

(21) Staţia de epurare Bretea Română – are ca emisar Streiul, este nefuncţională. 

Localităţile din arealul bazinului hidrografic Criş 

Situaţia actuală a reţelelor de canalizare din localităţile judeţului Hunedoara 
amplasate în arealul bazinului hidrografic Criş este prezentată mai jos: 

− Brad   L = 34,2 km 
− Crişcior  L = 4,8 km 
− Baia de Criş L = 2,1 km 
− Vaţa de Jos L = 2,8 km 

Situaţia actuală a staţiilor de epurare care deservesc aceste localităţi se prezintă astfel: 

(1) Staţia de epurare mecano-biologică a municipiului Brad – nu funcţionează la 
parametrii necesari şi necesită treapta terţiară.  

(2) Staţia de epurare Crişcior/Ţărăţel – este o staţie mecanică, nefuncţională.  

(3) Staţia de epurare Vaţa de Jos – este o staţie mecano-biologică şi 
funcţionează necorespunzător.  

Localităţile din arealul Bazinului hidrografic Jiu 

Situaţia actuală a reţelelor de canalizare din localităţile judeţului Hunedoara 
amplasate în arealul bazinului hidrografic Jiu este prezentată mai jos: 

− Zona Valea Jiului – L = 189,8 km, 6 localităţi deservite, populaţie racordată: 
101.968 locuitori. 

În Valea Jiului există un sistem zonal de canalizare care deserveşte mai multe localităţi, 
şi anume: Petrila, Petroşani, Lupeni, Vulcan şi Aninoasa. Sistemul este alcătuit dintr-o 
staţie de epurare (Staţia de epurare Dănuţoni), amplasată în apropierea confluenţei 
Jiului de Est cu Jiul de Vest, şi două colectoare magistrale la care sunt racordate toate 
celelalte colectoare de canalizare ale localităţilor. Colectorul de pe Jiul de Est adună 
ape de canalizare din localităţile Petrila şi Petroşani iar colectorul de pe Jiul de Vest 
adună ape de canalizare din localităţile Lupeni, Vulcan şi Aninoasa. Ambele 
colectoare au curgere gravitaţională spre staţia de epurare Dănuţoni. 
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Oraşul Uricani are propriul sistem de canalizare.  

În toate localităţile Văii Jiului sunt necesare lucrări de reabilitare a reţelelor de 
canalizare, deoarece canalele sunt vechi, în mare parte colmatate iar în multe situaţii 
apele meteorice se amestecă cu apele uzate menajere, micşorând capacitatea de 
transport a colectoarelor şi depăşind debitele pentru care au fost proiectate.  

Situaţia actuală a staţiilor de epurare care deservesc aceste localităţi se prezintă astfel: 

(1) Staţia de epurare Uricani – este o staţie mecano-biologică recent construită, 
care epurează ape uzate menajere provenite din oraşul Uricani, emisar fiind 
Jiul de Vest. 

(2) Staţia de epurare Dănuţoni – este o staţie de epurare mecano-biologică 
recent reabilitată, care epurează apele uzate menajere din localităţile: 
Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petroşani şi Petrila. Staţia de epurare este în probe 
de funcţionare. Emisarul este Jiul de Vest. 

(3) Staţia de epurare Petrila – amplasată în localitatea Petrila, pe malul stâng al 
Jiului de Est, preia ape dintr-o zonă a localităţii Petrila. Apele sunt epurate 
mecanic insuficient iar amplasamentul staţiei este necorespunzător. Staţia 
este propusă a fi dezafectată, apele uzate din această zonă urmând a fi 
trimise în colectorul menajer de pe Jiul de Vest, care este racordat la staţia de 
epurare Dănuţoni. 
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Cartograma E 51: PATN, Secţiunea a II-a – Apa – Resurse de apă dulce 

 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 187/443 

Cartograma E 52: Alimentare cu apă 
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Cartograma E 53: PATN, Secţiunea a II-a – Apa – Apa pentru populaţie 
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Cartograma E 54: PATN, Secţiunea a II-a – Apa – Apa pentru industrie 
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Cartograma E 55: PATN, Secţiunea a II-a – Apa – Apa pentru irigaţii 
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Cartograma E 56: Acumulări de apă 
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Cartograma E 57: Aducţiuni de apă 
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Cartograma E 58: Surse subterane de apă 
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Cartograma E 59: România. Reţeaua de canalizare 
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Cartograma E 60: Localităţi cu sisteme centralizate de apă 
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Cartograma E 61: Gospodărirea complexă a apelor – extras din PATJ 1998 
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Cartograma E 62: Gospodărirea complexă a apelor – extras din PATJ 1998 
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Cartograma E 63: Staţii de epurare 
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1.5.2 RReeţţeeaauuaa  ddee  ccăăii  ddee  ccoommuunniiccaaţţiiii  şşii  ttrraannssppoorrtt  

Dacă ne referim la accesibilitatea echitabilă a unei infrastructurii de transport trebuie 
să amintim că transportul este un factor-cheie într-o dezvoltare durabilă. Pentru o lungă 
perioadă de timp Uniunea Europeană nu a putut să implementeze o politică comună 
în domeniul transportului, aşa cum era prevăzut în Tratatul de la Roma.  

Timp de 45 de ani, acţiunile din cadrul respectivului tratat propuse de Comisie nu s-au 
pus în practică. Abia cu ocazia Tratatului de Maastricht, în decembrie 2000, s-a introdus 
conceptul de reţea transeuropeană, ceea ce a făcut posibilă elaborarea unui plan 
pentru infrastructura de transport la nivel european cu ajutorul finanţării comunitare.  

Prima Cartă Albă a Comisiei privind dezvoltarea viitoare a politicii comune de transport 
a fost publicată în 1992. Principiul director al documentului a fost cel al deschiderii pieţii 
de transport. Primul avantaj pe care l-a adus politica unui transport integrat a fost 
scăderea preţurilor consumatorilor, combinată cu o calitate mai ridicată a serviciilor, 
capabilă să aibă o arie mai largă de alegeri. Aceasta deoarece mobilitatea 
personalului a crescut de la 17 km/zi în 1970 la 35 km/zi în 1998. Al doilea avantaj al 
aplicării prevederilor acestor documente a fost programul de inter-operativitate.  

În România, principalele probleme apărute din cauza neaplicării acestor principii de 
inter-operativitate sunt: 

 creşterea inegală a diferitelor moduri de transport 

Această idee reflectă faptul că anumite moduri de transport s-au adaptat 
mai bine nevoilor economiei de piaţă emergente din România. Această 
inegalitate reflectă şi faptul că nu toate costurile externe au fost introduse în 
preţul de transport şi că nu au fost respectate anumite reglementări sociale şi 
de siguranţă, în principal în domeniul transportului rutier. Transportul rutier în UE 
reprezintă astăzi un procent de 44% din piaţa de transport a bunurilor, în 
comparaţie cu 41% reprezentând piaţa de transport naval, 8% feroviar şi 4% 
transport aerian intern. Predominanţa competiţiei rutiere este şi mai bine 
evidenţiată în cazul transportului de persoane, domeniul rutier reprezentând 
79% din piaţă, în timp ce transportul aerian, cu 5%, este pe punctul de a 
depăşi poziţia transportului feroviar, care a atins procentul de 6%. Aceste date 
ne relevă preponderenţa transportului rutier şi în România, realizat pe un sistem 
rutier total învechit. 

 blocaje pe drumurile naţionale şi pe rutele de căi ferate din oraşe şi din 
aeroporturi; 

 efecte nocive asupra mediului;  

 un număr mare de accidente. 

Aceste date din 1990 sunt de când Uniunea Europeană a început să se confrunte cu 
blocaje pe anumite rute, ceea ce a determinat ameninţarea competivităţii globale a 
uniunii. Astfel, UE este ameninţată de sugrumarea centrului şi paralizarea extremităţilor. 
Dacă majoritatea blocajelor de trafic afectează în mod special zonele urbane, 
reţeaua de transport trans-europeană suferă de congestionare cronică. Spre exemplu, 
o reţea rutieră de 7.500 km înregistrează dificultăţi pe aproximativ 10% din lungimea ei. 
De asemenea, 16.000 km de reţea feroviară întâmpină congestii pe aproximativ 20% 
din lungimea ei. Un număr de 16 aeroporturi principale din UE au înregistrat întârzieri de 
peste 15 minute la mai mult de 30% din zboruri. Aceste întârzieri cumulate consumă mai 
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mult de 1,9 miliarde de litri de combustibil convenţional, ceea ce reprezintă cca. 6% 
din totalul de combustibil.  

Aceste costuri externe datorate blocajelor din trafic reprezintă 0,5% din PIB-ul Uniunii 
Europene. Potrivit previziunilor, dacă nu se vor lua măsuri adecvate, costurile datorate 
congestionărilor vor creşte cu 142%, atingând 80 miliarde euro/an, ceea ce reprezintă 
cca. 1% din PIB-ul Uniunii. Această stare de lucruri este agravată în ţările nou intrate în 
EU, din care face parte şi România. Astfel, între 1990 şi 1998 transportul rutier a crescut 
cu 19,4%, în timp ce transportul feroviar a scăzut cu 43,5%. 

Pe raza judeţului Hunedoara, în luna noiembrie 2007 s-a efectuat o cercetare care 
reliefează analiza şi diagnosticarea realizată şi raportată la momentul de faţă pe piaţa 
transportatorilor, din care, procentual, rezultă următoarele: 

− necesitatea imediată de schimbare pentru 65% din transportatori; 
− 35% nu necesită schimbări, serviciile fiind de calitate. 

Chestionarul s-a desfăşurat pe baza unui număr de 63 de agenţi economici, care au 
relaţii contractuale de transport cu CFR Marfă, de pe raza judeţului Hunedoara. 

Concluzia studiului de piaţă impune managerilor din organizaţie să accelereze ritmul 
schimbărilor, consecinţă a menţinerii ritmului cu mediul concurenţial şi să manifeste un 
grad ridicat de adaptabilitate la nou. 

Teritoriul studiat (judeţul Hunedoara) se află aşezat pe Coridorul IV paneuropean: 
Dresda/Nuremberg - Praga - Viena/Bratislava – Budapesta - Arad - Bucureşti - 
Constanţa/ Craiova - Sofia - Salonic/Plovdiv - Istanbul, actualmente concretizat prin 
legătura rutieră pe E68/7, respectiv prin calea ferată Curtici - Bucureşti - Constanţa.  

Din păcate, incapacitatea de conectare la reţele de autostrăzi şi la reţele de căi 
ferate moderne face ca teritoriul studiat să fie prost conectat cu UE, atât pe căile 
rutiere cât şi pe căile feroviare. 

1.5.2.1 Reţeaua de transport rutier 

Din punct de vedere al accesibilităţii rutiere, poziţia geo-politică a judeţului Hunedoara 
este favorabilă. 

Atu-ul principal al acestei zone este aşezarea ei pe Coridorul IV paneuropean: 
Dresda/Nuremberg - Praga - Viena/Bratislava - Budapesta - Arad - Bucureşti - 
Constanţa/ Craiova - Sofia - Salonic/Plovdiv - Istanbul, actualmente concretizat prin 
rutier pe E68/7, respectiv prin calea ferată Curtici - Bucureşti - Constanţa. 

A doua cale de comunicaţie majoră este E79/76, venind de la Oradea şi trecând prin 
Defileul Jiului spre Călan - Craiova - Calafat - Sofia. Calea rutieră este dublată de calea 
ferată. 

Astfel, zona studiată devine intersecţie între două căi de comunicaţie: una principală – 
coridorul IV paneuropean – şi cealaltă, secundară, Oradea - Craiova. 

În viitor, odată cu aderarea Republicii Serbia la Comunitatea Europeană, o nouă axă 
de comunicare se poate deschide, între Belgrad şi Cluj, via Deva - Hunedoara - 
Simeria.  
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Traseele de pe Coridorul de transport multimodal Pan-European IV relevante pentru 
zona de studiu au fost stabilite prin Legea nr. 363/2006 2 privind aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea I – Reţele de transport, în cadrul Direcţiilor 
de dezvoltare prevăzute la cap. A. Reţeaua de căi rutiere, pct. 1. Autostrăzi, 
subpunctele 1.01: Nădlac* - Arad - Timişoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Piteşti - Bucureşti - 
Lehliu - Feteşti - Cernavodă - Constanţa şi 1.19: Arad - Deva. 

Traseul autostrăzii descrise mai sus, în zona de studiu, este preluat întocmai în 
propunerile noastre. 

De asemenea, aceeaşi lege prevede la pct. 2. Drumuri expres sau cu 4 benzi, 
subpunctul 2.18, modernizarea drumului E79/76 Oradea - Beiuş - Deva, respectiv 
legarea teritoriului zonal DHS (Deva-Hunedoara-Simeria) cu zona de nord-vest a 
României. 

Judeţul Hunedoara, prin aşezarea sa geografică, reprezintă o zonă de intersecţie a 
două magistrale internaţionale de transport, care leagă atât nordul şi sudul Europei, 
cât şi vestul şi estul acesteia. Reţeaua de transport asigură legătura cu toate reţelele 
de transport ale regiunilor vecine dar şi cu cele din ţările Europei şi Asiei.  

Comparativ cu Statele Membre ale UE şi cu unele ţări est-europene, sistemul de 
transport românesc este insuficient dezvoltat şi de slabă calitate, consecinţă a 
investiţiilor reduse în infrastructura de transport realizate în perioada de tranziţie. În 
acest context, gradul de accesibilitate la reţeaua de transport a scăzut, constituind un 
obstacol în dezvoltarea economică, ceea ce poate duce la pierderea avantajelor 
oferite de poziţia geografică.  

Astfel, dezvoltarea infrastructurii de transport este deosebit de importantă pentru 
România, întrucât poate sprijini creşterea cererii de servicii de transport şi poate 
accelera progresul economic al ţării.  

Reţeaua de căi rutiere a judeţului Hunedoara – analiza situaţiei existente 

Lungimea totală a reţelei drumurilor publice din judeţul Hunedoara este de 3.224,622 
km, distribuţia acestora fiind relativ uniformă pe întreg teritoriul judeţului, cu excepţia 
zonelor de munte şi a ariilor protejate. Din total, pe 8 trasee în lungime de 382,931 km 
(11,875%) sunt drumuri naţionale, pe 72 trasee în lungime de 1.425,691 km (44,212%) sunt 
drumuri judeţene şi pe 303 trasee în lungime de 1416,00 km (43,912%) sunt drumuri 
comunale.  

Din punct de vedere al gradului de modernizare, conform Hotărârii nr. 92/2006 a 
Consiliului Judeţean Hunedoara, de încadrare a drumurilor publice din judeţul 
Hunedoara, reţeaua rutieră publică de drumuri deţine:  

 drumuri naţionale: 232,645 km (60,75%) drumuri modernizate, 137,689 km 
(35,96%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere care necesită reabilitare şi 
12,597 km (3,29%) drumuri nemodernizate (pietruite sau din pământ); 

                                                 

2 Legea nr. 363 din 21 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 26 septembrie 2006 
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 drumuri judeţene: 505,789 km (35,48%) drumuri modernizate, 239,355 km 
(16,79%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere care necesită reabilitarea şi 
680,547 km (47,73%) drumuri nemodernizate (pietruite sau din pământ); 

 drumuri comunale: 134,508 km (9,50%) drumuri modernizate, 180,831 km 
(12,77%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere care necesită reabilitarea şi 
1.100,661 km (77,73%) drumuri nemodernizate (pietruite sau din pământ). 

Densitatea (km/100 km2) este de 45,66%, situându-se peste media pe ţară, care este de 
33,1, fapt datorat amplasării în anii precedenţi pe teritoriul judeţului a obiectivelor 
industriale majore, cât şi dispersării zonelor funcţionale urbane în teritoriu. 

Tabelul 1-52: Comparaţia de densităţi rutiere pe regiuni şi pe ţară (km de drum/1000 km2) 

Regiunea/Ţara Densitatea rutieră 
 [km drum/1000 km2] 

România 33,1 
EU25 EU15 3.619,0 
Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia 116,0 
Slovacia 79,9 

Sursa: Agenda Eurostat – Indicatori pentru energie, transport şi mediu, ediţia 2005. 

Probleme şi disfuncţionalităţi 

Nu există conectare la reţeaua de autostrăzi a UE.  

Drumurile naţionale 66 şi 68A sunt clasificate ca drumuri europene clasa B, 
corespunzătoare pentru traficul internaţional, dar secţiuni lungi din aceste reţele nu 
sunt compatibile cu cerinţele impuse de „Acordul European referitor la cele mai 
importante artere de trafic internaţional (AGR)” (pe o lungime de 60,36 km).  

Capacităţile de circulaţie la intrările şi ieşirile din oraşe sunt depăşite, lipsesc variantele 
ocolitoare ale unor localităţi pentru traseele deschise traficului naţional şi internaţional. 
Multe drumuri naţionale şi europene au o capacitate de circulaţie neadecvată, ceea 
ce conduce la blocaje şi, în consecinţă, la creşterea duratei de parcurs, costuri de 
operare ale autovehiculelor, accidente şi poluarea mediului înconjurător.  

Traficul rutier 

Traficul rutier în judeţul Hunedoara a crescut de la o medie AADT de 3200 în anul 1990 
la 4500 în anul 2005. Imediat după anul 1990, restricţiile asupra proprietarilor de maşini 
au fost ridicate, iar combustibilul a devenit mai accesibil. O scădere a traficului se 
observă între anii 1995-2000, din motive care pot fi doar speculate. Procentul 
vehiculelor grele a scăzut de la 30% în anul 1990 la 23% în anul 2005, nivel care este 
preconizat a rămâne stabil. Creşterea medie a traficului rutier de călători a fost de 2,3% 
pe an din anul 1990 şi este preconizată la 3,7% pe an din anul 2015. O rată de creştere 
similară este preconizată pentru anul 2020, la 6.796 vehicule. 
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Tabelul 1-53: Evoluţia şi previziunea traficului rutier pentru perioada 1990-2015 (AADT) 

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Total 3.221 3.857 3.776 4.531 6.041 6.796 
Vehicule grele 994 889 765 1.042 1.390 1.563 

Sursa: CNADNR S.A.  

Traficul de pasageri interurban cu autoturismul 

Statisticile nu includ date referitoare la volumul pasagerilor transportaţi cu autoturismul. 
Totuşi, analiza datelor din cele mai recente studii sugerează că traficul total de 
pasageri inter-urban ar fi de 48,4 milioane vehicule-km pe zi sau aproximativ 122,4 
milioane pasageri-km pe zi. Aceasta constituie cca. 71% din totalul traficului de 
pasageri pe modurile de transport terestru. Gradul de deţinere a unui autoturism 
propriu este cel mai scăzut din UE27, respectiv 136 autoturisme la 1.000 locuitori. Acesta, 
în comparaţie cu 495 media celor 15 state UE şi cu 463 media celor 25 state UE. Gradul 
de deţinere a unui autoturism propiu în fiecare din statele EU27 este cel puţin dublul 
celui înregistrat în România. Pentru următorii 10 ani se preconizează o creştere rapidă a 
numărului proprietarilor de autoturisme. 

Tabelul 1-54: Comparaţie privind gradul de deţinere a unui autoturism propriu, pe regiuni şi ţară, 2002 

Regiunea/Ţara Gradul de deţinere a unui autoturism propriu 
 [autovehicule/1000 locuitori] 

România 136 
EU25 46.314 
EU15 495 
Bulgaria 276 
Cehia 357 
Ungaria 259 
Polonia 287 
Slovacia 247 

Sursa: Agenda Eurostat – Indicatori pentru energie, transport şi mediu, ediţia 2005 

Traficul de pasageri interurban cu autobuzul  

Peste 2,8 miliarde de călătorii au fost efectuate cu mijloacele de transport în comun în 
al treilea trimestru al anului 2008, cu 6,5% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut, anunţă astfel APTA. Este cea mai mare creştere trimestrială a traficului în 
transportul public din ultimii 25 de ani. În primul trimestru al anului, folosirea transportului 
în comun a crescut cu 3,4%, iar în al doilea cu 5,2% din cauza creşterii preţului benzinei. 
Pe tot anul 2008, 10,3 miliarde de călătorii s-au efectuat cu transportul public, cifră care 
nu a mai fost atinsă în ultimii 50 de ani în Statele Unite. 

Situaţia parcului auto la nivelul judeţului Hunedoara în perioada 2005 - 2006 se prezintă 
astfel: în anul 2005 parcul auto avea în componenţă un număr de 77.482 autovehicule, 
iar în anul 2006 un număr de 81.633 autovehicule. 

Traficul de pasageri cu autobuzul a scăzut de la 780 milioane pasageri în anul 1990 la 
217 milioane în anul 2004, o scădere cu 72%. În acelaşi timp, numărul de pasageri-km 
transportaţi inter-urban cu autobuzul a scăzut cu 61%. Călătoria cu acest mijloc pare să 
se fi stabilizat din anul 2000. 
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Tabelul 1-55: Evoluţia transportului de pasageri cu autobuzul în perioada 1990 - 2004 

 1990 1995 2000 2003 2004 

Pasageri (mil.) 780,7 413,5 206,0 216,2 216,5 
Pasageri-km (mil.) 24.007 12.343 7.700 9.443 9.438  

Sursa: Anuarul Statistic 2004, Institutul Naţional de Statistică 2005  

Comparativ cu statele UE15, UE25 şi UE27, gradul de utilizare a transportului interurban 
cu autobuzul, exprimat în pasager-km/locuitor/an, este cel mai scăzut în România. 
Media în UE este în jur de 1.000, comparativ cu doar 242 în România.  

Tabelul 1-56: Comparaţie privind transportul de pasageri cu autobuzul, pe regiune şi ţară, 2002 

Regiunea/Ţara Gradul de utilizare a transportului cu autobuzul 
 [pasager-km/locuitor] 

România 242 
EU25 1.070 
EU15 1.082 
Bulgaria 2.158 
Cehia 947 
Ungaria 1.840 
Polonia 762 
Slovacia 1.531 

Sursa: Agenda Eurostat - Indicatori pentru energie, transport şi mediu, ediţia 2005 

Aşa cum s-a menţionat, statisticile disponibile din România exclud, în acest moment, 
date referitoare la volumul traficului auto de pasageri. Din această cauză, statisticile 
cotelor modurilor de transport se aplică numai la transportul public de pasageri şi nu la 
transportul de pasageri în general. Din totalul estimat de aproximativ 122,4 milioane 
pasager-km pe zi, dacă este corect, gradul de utilizare a transportului în comun cu 
autobuzul (în pasager-km) ar constitui aproximativ 15% din traficul total de pasageri 
realizat prin modurile de transport terestre.  

Traficul rutier de marfă 

Metoda de evaluare şi înregistrare a traficului rutier de marfă s-a schimbat în anul 1998 
şi datele din anii anteriori nu pot fi deci comparate cu cele din anii următori. Din anul 
2000, traficul rutier de marfă a crescut de la 262,9 milioane tone la 294.2 milioane tone, 
o creştere de 13%. În acelaşi timp, numărul de tonă-km a crescut de la 14.288 la 37.220, 
o creştere de 160%. Aceasta sugerează o creştere a lungimii medii de transport de la 54 
km la 126 km. Transportul rutier reprezintă 69% din totalul transportului de marfă realizat 
pe autostradă şi căi ferate, exprimat în tonă-km. 

Tabelul 1-57: Evoluţia transportului rutier de marfă în perioada 1990-2004 

 1990 1995 2000 2003 2004 

Tone (mil.) 1.934,4 616,0 262,9 275,6 294,2 
Tonă-km (mil.) 28.993 19.748 14.288 30.854 37.220 

Sursa: Anuarul Statistic 2004, Institutul Naţional de Statistică 2005 

În România, numărul de camioane şi tractoare rutiere la 1.000 locuitori este de 20, mai 
puţin decât o treime din numărul celor din UE25 şi semnificativ mai scăzut decât în 
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UE27. Este astfel prognozată o creştere rapidă a numărului de vehicule în următorii 10 
ani.  

Tabelul 1-58: Comparaţie privind gradul de deţinere de vehicule comerciale, pe regiune şi ţară, 2002 

Regiunea/Ţara Gradul de deţinere de vehicule comerciale 
 [camioane & tractoare rutiere/1000 locuitori] 

România 20 
EU25 63a 
EU15 67a 
Bulgaria 41 
Cehia 34 
Ungaria 39 
Polonia 56 
Slovacia 32 

Sursa: Agenda Eurostat – Indicatori pentru energie, transport şi mediu, ediţia 2005 (a 2001) 

Totuşi, volumul de marfă transportat în România, exprimat în tonă-km pe unitate de PIB, 
este ridicat, deşi acest lucru reflectă mai mult un PIB scăzut decât un volum ridicat de 
marfă. 

Tabelul 1-59: Comparaţie privind transportul rutier de marfă, pe regiune şi ţară 

Regiunea/Ţara Volumul de transport marfă 
 [1000 tonă-km/PIB (mil. Euro)] 

România 898 
EU25 193 
EU15 176 
Bulgaria 838 
Cehia 923 
Ungaria 422 
Polonia 546 
Slovacia 772 

Sursa: Agenda Eurostat – Indicatori pentru energie, transport şi mediu, ediţia 2005 

Aproximativ 83% din operatorii înregistraţi de transport marfă şi pasageri provin din 
mediul privat. În anul 2004, au fost transportate pe cale rutieră următoarele volume de 
pasageri şi marfă: 

− 216,5 mil. pasageri, din care 4,1 mil. au fost străini; 
− 294,2 mil. tone de marfă, din care 12,5 mil. tone au fost pentru transportul 

internaţional şi 0,34 mil. tone în tranzit.  

Acestea au generat: 

− 9,4 miliarde pasageri/km; 
− 37,2 miliarde tone/km (care este mai mică decât media UE de 50,2 miliarde 

tone/km).  

În ultimii ani calitatea şi cantitatea parcului de autovehicule s-au îmbunătăţit ca 
răspuns la legile privind protecţia mediului înconjurător şi cerinţele de piaţă crescute.  
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În anul 2004 erau 3,2 milioane de autoturisme înregistrate în România, 0,4 milioane 
autobuze şi microbuze şi 0,5 milioane camioane. Cu o rată de 20 de camioane la 1.000 
de locuitori, dimensiunea parcului de camioane în România este încă foarte mică în 
comparaţie cu media UE, de 64 de camioane la 1.000 de locuitori. De asemenea, 
aceasta poate fi comparată şi cu numărul de camioane din noile state membre, de 31 
camioane la 1.000 de locuitori în Cehia, 37 camioane la 1.000 locuitori în Ungaria, 51 
camioane la 1.000 locuitori în Polonia şi 39 camioane la 1.000 locuitori în Bulgaria (Sursa: 
Eurostat).  

Totuşi rata de modernizare a camioanelor este mai ridicată cu 9,4% la camioanele 
care au fost înregistrate pentru prima dată în anul 2000, comparativ cu 8,3% în UE. O 
preocupare majoră în ceea priveşte transportul rutier este dezvoltarea durabilă şi 
reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător cauzat de emisiile şi noxele 
poluante.  

Ca urmare, normele privind omologarea vehiculelor şi inspecţia tehnică periodică au 
fost armonizate cu cele ale UE în domeniu. Calitatea precară a infrastructurii rutiere, 
dată de capacitate, riscul mare de accidente, impactul nefavorabil asupra mediului 
precum şi de lipsa reţelei de autostrăzi, are ca rezultat o infrastructură rutieră care nu 
poate face faţă creşterii rapide a cererii pentru traficul intern şi de tranzit şi nu este în 
concordanţă cu cerinţele UE.  

Viitoarea reţea TEN-T din România, aşa cum a fost asumată prin angajamentele de la 
Capitolul 9 de negociere „Politica în domeniul transporturilor”, arată că reabilitarea 
reţelei rutiere de pe TEN-T trebuie să constituie o prioritate. Lucrările de reabilitare pe 
această reţea trebuie să fie finalizate la 1 ianuarie 2007, de aceea vehiculele cu 
greutăţile şi mărimile specificate de Directiva 96/53 (inclusiv limita de 11,5 tone/axă) 
pot avea accesul stabilit.  

În România, din totalul reţelei TEN-T au fost reabilitaţi 4.604,6 km (34,22%) astfel încât să 
faciliteze deplasarea eficientă a vehiculelor iar lucrările continuă la ceilalţi 3.030,9 km 
rămaşi. Conceptul strategic anterior al reţelei rutiere din România se baza pe 
asigurarea de legături rutiere între localităţi (în mod special prin îmbunătăţirea 
drumurilor existente), consecinţa fiind faptul că toate drumurile naţionale traversează 
un mare număr de oraşe şi comune.  

Datorită lipsei investiţiilor în drumurile secundare (în mod special în zonele rurale), au 
continuat să se dezvolte sate lineare de-a lungul drumurilor naţionale (de-a lungul 
ambelor părţi ale drumurilor), rezultând un conflict între traficul pe drumurile naţionale şi 
viaţa cotidiană a comunităţii rurale.  

În conformitate cu statisticile din România, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut 
de la circa 9.000 pe an la începutul anilor 1990 pănă la 6.600 în anul 2003. 

Tabelul 1-60: Evoluţia numărului de accidente din traficul rutier în perioada 1995-2004 

 1995 2000 2003 2004 

Accidente grave 8.948 9.119 7.555 6.654 
Accidente mortale 3.078 2.845 2.505 2.235 
Vătămări grave 7.789 7.716 6.601 5.538  

Sursa: Anuarul Statistic 2004, Institutul Naţional de Statistică 2005 
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La prima vedere, numărul de decese datorate accidentelor rutiere ar părea similar cu 
cel din alte ţări, de 11 la 100.000 locuitori. Totuşi, dacă se ia în considerare nivelul scăzut 
din România al gradului de deţinere a unui autoturism propriu şi al ratei de utilizare, se 
poate presupune că rata accidentelor la un milion autovehicul-km este semnificativ 
mai mare decât în alte ţări.  

Stabilirea categoriilor de drumuri conform H.C.M. nr. 1100/1968 

Categoria M – macadam cu tratament: drumurile asfaltate în stare bună (beton 
asfaltic, macadam asfaltic, dublu, balast bitumat); drumuri de beton de ciment în stare 
bună; coeficientul de corecţie pentru consumul de combustibil M-0,90. 

Categoria K – drumuri pavate (cu calupuri, pavele normale sau abnorme) în stare 
bună; drumuri macadamizate şi pietruite în stare bună; coeficientul de corecţie pentru 
consumul de combustibil K-1,00. 

Categoria T – drumuri asfaltate, pavate, macadamizate şi împietruite în stare mediocră, 
ce impun schimbări de viteză pe circa 20% din parcurs: drumuri de pământ şi 
terasamente în stare bună; drumuri pavate cu piatră brută, bolovani de râu şi nisipate, 
în stare bună; coeficientul de corecţie pentru consumul de combustibil T-1,10. 

Categoria L – drumuri împietruite cu piatră spartă, pietriş sau macadamizate şi pavate 
cu piatră şi bolovani de râu, în stare mediocră; drumuri de categoria K şi T cu declivităţi 
ce impun schimbări de viteză pe cca 40% din parcurs; coeficientul de corecţie pentru 
consumul de combustibil L-1,20. 

Categoria E – drumurile a căror stare impune schimbări de viteză pe cca 70% din 
parcurs: drumuri de pământ şi terasamente, în stare mediocră; drumuri pavate cu 
bolovani de râu sau cu piatră în stare rea; coeficientul de corecţie pentru consumul de 
combustibil E-1,40. 

Categoria H – toate celelalte drumuri a căror stare de viabilitate sau declivitate nu 
permit o circulaţie cu viteze mai mari de 15 km/h pe toată lungimea lor; coeficientul de 
corecţie pentru consumul de combustibil H-l,60. 

Încadrarea drumurilor naţionale de pe teritoriul judeţului Hunedoara în categoriile de 
drumuri stabilite conform H.C.M. nr. 1100/1968 este prezentată în Tabelul 1-61 de mai jos 
iar a celor judeţene în Tabelul 1-62. 

În sumar, pe teritoriul judeţului Hunedoara sunt 8 drumuri naţionale, cu o lungime totală 
de 394,221 km, 72 drumuri judeţene, cu o lungime totală de 1.425,691 km şi 303 drumuri 
comunale, cu o lungime totală de 1.416,00 km. 
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Tabelul 1-61: Încadrarea drumurilor naţionale de pe teritoriul judeţului Hunedoara conform H.C.M. nr. 1100/1968 

Categoria în care se încadrează Nr. crt. Numărul şi denumirea drumului şi a sectorului de drum Lungime 
Pe timp uscat Pe timp ploios 

  [km]   

1 DN 7: limită judeţ Alba - Orăştie - Simeria - Deva - Ilia - limită judeţ Arad 96,981 M M 
DN 7A: limită judeţ Vâlcea - Petroşani 22,567   
a. limită judeţ Vâlcea - Jieţ Chei (între 01.11-15.03 închis circulaţiei publice) 4,400 E E 

2 

b. Jieţ Chei - Petroşani 18,167 T T 
DN 66: limită judeţ Gorj - Iscroni - Petroşani - Haţeg - Călan - Simeria 87,987 M M 
a. limită judeţ Gorj - Petroşani intrare 5,990   
b. Petroşani intrare - Crivadia - dealul Haţegului (pădurea Slivuţ) 54,497 T T 

3 

c. pădurea Haţegului - Simeria 27,500 M M 
DN 66A: DN 66 (Iscroni) - Vulcan - Lupeni - Câmpu lui Neag - limită judeţ Gorj 52,458   
a. DN 66 (lscroni) - Paroşeni - Lupeni 17,000   
pentru trafic local de călători se va încadra: b. Lupeni - Uricani - Câmpu lui Neag - cabana Buta 16,579 K K 

4 

c. Câmpu lui Neag (Buta) - limită judeţ Gorj 18,879 T T 
5 DN 68: limită judeţ Caraş Severin - Sarmizegetusa - Haţeg 25,357 M M 

DN 68A: limită judeţ Timiş - Grind - IIia 25,496   
a. limită judeţ Timiş - Ohaba 5,567 T T 

6 

b. Ohaba - Ilia 19,929 K K 
DN 74: Brad - Crişcior - Mihăileni - limită judeţ Alba 28,197   
a. Brad - Crişcior - Buceş 20,000 T T 

7 

b. Buceş, Buceş Vulcan - limită judeţ Alba 8,197 E E 
DN 76: DN 7 - Şoimuş - Brad - Baia de Criş - limită judeţ Arad 55,178   
a. Deva (DN 7) - Vălişoara 20,000 K K 
b. Vălişoara - Podele - Brad 4,000 T T 

8 

c. Brad - Baia de Criş - limită judeţ Arad 31,178 K K 
 Total drumuri naţionale în judeţul Hunedoara: 8 drumuri 394,221   
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Tabelul 1-62: Încadrarea drumurilor judeţene de pe teritoriul judeţului Hunedoara conform H.C.M. nr. 1100/1968 
ÎNCADRAREA DRUMURILOR JUDEŢENE DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI HUNEDOARA CONFORM H.C.M. NR. 1100/1968 

Categoria în care se încadrează Nr. crt. Numărul şi denumirea drumului şi a sectorului de drum Lungime 
Pe timp uscat Pe timp ploios 

  [km]   

1 DJ 107 A: Alba lulia - Blandiana - Geoagiu - Hărău - Bârsău 34,520 M M 
DJ 107 B: Bobâlna - Feredee 12,00 L L 
a. Bobâlna - km 5+600 5,600 H  

2 

b. km 5+600 - Feredee 6,400 T T 
3 DJ 660: DN 66 - Rezervaţia Zimbri 2,500 T T 

DJ 660 A: Câmpu lui Neag - Cabana Câmpu lui Neag - limită judeţ Gorj 6,750   
a. Câmpu lui Neag - km 0+350 0,350 L L 

4 

b. km 0+350 - limită judeţ Gorj 6,400 H H 
5 DJ 664: Limită judeţ Gorj - Vulcan 10,000 E E 

DJ 664 A: Lupeni - Straja 9,300   
a. Lupeni - km 0+430 0,430 T T 

6 

b. km 0+430 - Straja 8.870 T T 
DJ 666: DN 66 (Merişor) - Vulcan 14,000   
a. Merişor - km 3+000 12,000 H H 

7 

b. km 3+000 - km 12+000 2.000 H H 
8 DJ 666 B: DN 66 A (Iscroni) - Aninoasa 5,750 M M 

DJ 667: Pui (DN 66) - Hobiţa - Cabana Baleia 21,600   
a. Pui - Râul Bărbat 3,635 M M 
b. Râul Bărbat - Hobiţa 1,400 E E 

9 

c. Hobiţa - Cabana Baleia 16,565 H H 
DJ 667 A: DN 66 (Ohaba de Sub Piatră) - Nucşoara - Cabana Pietrele 21,700   
a. Ohaba de Sub Piatră - Nucşoara 11,200 M M 

10 

b. Nucşoara - Cabana Pietrele 10,500 L E 
DJ 668: DN 66 - Bucium-Orlea - Bretea Română - Streisângiorgiu - Dancu Mare - Tămăşasa - DN 7 41,676   
a. DN 66 - Gânţaga 10,670 L L 

11 

b. Gânţaga - DN 7 31,006 M M 
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ÎNCADRAREA DRUMURILOR JUDEŢENE DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI HUNEDOARA CONFORM H.C.M. NR. 1100/1968 

Categoria în care se încadrează Nr. crt. Numărul şi denumirea drumului şi a sectorului de drum Lungime 
Pe timp uscat Pe timp ploios 

  [km]   
DJ 668 A: Streisângiorgiu (DJ 66 S) - Chitid - Boşorod - Luncani - Alun - Târsa 29,700   
a. Streisângiorgiu - Boşorod 9,100 M M 
b. Boşorod - Luncani 5,210 T L 

12 

c. Luncani - Târsa 15,400 H H 
DJ 668 B: Turmaş (DJ 668) - Mărtineşti - Măgura 12,650   
a. Turmaş - Mărtineşti 3,270 M M 
b. Mărtineşti - Jeledinţi 5,380 L E 

13 

c. Jeledinţi - Măgura 4,000 H H 
DJ 668 C: DN 66 - Bretea Română - Vâlcelele Bune - Băţălar - Boşorod 16,900   
a. DN 66 - Vâlcelele Bune 6,90 M M 
b. Vâlcelele Bune - Băţălar 2,000 T L 

14 

c. Băţălar - Boşorod 8,000 E H 
15 DJ 668 D: Simeria - Băcia 4,670 T T 
16 DJ 672 C: limită judeţ Gorj - DN 66 A 9,533 H H 

DJ 680 B: DN 68 A - Lăpugiu de Jos - Lăpugiu de Sus - Răchiţaua 25,530   
a. DN 68 A - Lăpugiu de Sus 3,122 M M 
b. Lăpugiu de Sus 3,343 L L 

17 

c. Lăpugiu de Sus - Răchiţaua 19,065 H H 
DJ 685: Cârneşti - Clopotiva - Cabana Gura Zlata - Baraj Retezat - Cabana Rotunda 48,700   
a. Cârneşti - Clopotiva (Grebla) 9,400 M M 
b. Clopotiva (Grebla) - Pod Runcu 9,800 K K 
c. Pod Runcu - Baraj Retezat 12,500 T T 

18 

d. Baraj Retezat - Cabana Rotunda 17,000 H H 
DJ 686: DJ 668 - Râu de Mori - Suseni - Cabana Râuşor 35,800   
a.DJ 668 - Subcetate 2,100 T L 
b - Subcetate - Suseni 23,900 M M 

19 

c. Suseni - Cabana Râuşor 9,800 T L 
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ÎNCADRAREA DRUMURILOR JUDEŢENE DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI HUNEDOARA CONFORM H.C.M. NR. 1100/1968 

Categoria în care se încadrează Nr. crt. Numărul şi denumirea drumului şi a sectorului de drum Lungime 
Pe timp uscat Pe timp ploios 

  [km]   
20 DJ 686 A: DJ 686 - Baraj Haţeg - DN 66  2,500 M M 
21 DJ 686B: Sânpetru (DJ 686) - baraj Pâclişa - Pâclişa(DN 68) 4,500 M M 
22 DJ 686 C: DJ 686 (Baraj Ostrovu Mic) - Ostrov (DJ 685) 1,500 M M 
23 DJ 686 D: Brazi - Râu de Mori 1,200 T T 
24 DJ 687: Sântuhalm - Hunedoara - Călan 22,841 T T 
25 DJ 687 A: Hăşdat - Haţeg 18,650 T T 

DJ 687 C: Haţeg - Unirea - Ciula Mare - Ciula Mică - Răchitova - DJ 687 G 28,796   
a. Haţeg - Răchitova 16,421 M M 

26 

b. Răchitova - DJ 687 G 12,375 H H 
DJ 687 D: Teliucu Inferior - Cinciş Cerna - Topliţa - Hăşdău - Lunca Cernii de Sus - Gura Bordului  
- limită judeţ Caraş Severin 53,600   

a. Teliucu Inferior - Topliţa 15,750 T T 
b. Topliţa - Lunca Cernii de Jos - Gura Bordului 27,330 L E 

27 

c. Gura Bordului – limită judeţ Caraş Severin 10,520 H H 
DJ 687 E: Hunedoara - Teliucu Inferior - Ghelari - Bunila - Vadu Dobrii 46, 550   
a. Hunedoara - Teliucu Superior (ramificaţie Govăşdia) 6,300 T T 
b. Teliucu Superior - Ghelari 11,460 L L 
c. Ghelari - Bunila 16,700 L E 

28 

d. Bunila - Vadu Dobrii 12,090 H H 
DJ 687 F: Teliucu Superior - Govăşdia - Lelese 21,100   
a. Teliucu Superior - Govăşdia 10,300 M M 

29 

b. Govăşdia - Lelese 10,800 L E 
DJ 687 G: DN 68 (Toteşti) - Densuş - Ştei - DJ 687 D 32,985   
a. DN 68 - Densuş 8,550 M M 

30 

b. Densuş DJ 687 D 24,435 E H 
DJ 687 J: Hunedoara - Boş - Groş - Cerbăl - Feregi - DJ 688 44,600   
a. Hunedoara - km 8+750 8,750 T T 

31 

b. km 8+750 - intersecţie DC 121 5,250 L E 
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ÎNCADRAREA DRUMURILOR JUDEŢENE DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI HUNEDOARA CONFORM H.C.M. NR. 1100/1968 

Categoria în care se încadrează Nr. crt. Numărul şi denumirea drumului şi a sectorului de drum Lungime 
Pe timp uscat Pe timp ploios 

  [km]   
c. intersecţie DC 121 - Feregi 30,600 H H 
DJ 687 K: Bretea Streiului - Silvaşu de Jos - Mănăstirea Prislop 12,275   
a. Bretea Streiului - Silvaşu de Jos 5,100 H H 

32 

b. Silvaşu de Jos - Mănăstirea Prislop 7,175 M M 
33 DJ 687 L: Toteşti (DN 68) - Fărcădin 4,000 L E 
34 DJ 687 M: Cinciş Cerna - DJ 687 A 3,300 L E 
35 DJ 687 N: Ghelari - Dealu Mic - DJ 687 D 7,500 L E 
36 DJ 687 P. Govăşdia - Runcu Mare - Vadu Dobrii 28,000 L E 

DJ 688: Dobra (DN 68 A) - Mihăeşti - Roşcani - Bătrâna 35,800   
a. Dobra - Roşcani 6,325 M M 

37 

b. Roşcani - Bătrâna 29,475 H H 
DJ 700: Simeria - Săuleşti - Aeroport - Sântandrei - Bârcea Mare - unitatea militară 10,000   
a. Simeria - Bârcea Mare 3.020 M M 

38 

b. Bârcea Mare - unitatea militară 6,980 L E 
39 DJ 700 A: Simeria (DN 7) - Uroi 4,390 M M 

DJ 705: DN 7 (Gelmar) - Geoagiu - Balşa - limită judeţ Alba 31,500   
a. DN7 - Balşa 28.435 M M 

40 

b. Balşa - limită judeţ Alba 3,065 T T 
DJ 705 A: DN 7 (Orăştie) - Orăştioara de Sus - Costeşti - Gradiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia 39,145   
a. Orăştie - Costeşti 19,465 M M 
b. Costeşti - Grădiştea de Munte 13,000 L E 

41 

c. Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia 6,680 H H 
DJ 705 D: Bozeş (DJ 705) - Băcâia - limită judeţ Alba (km 33+100) - Stănija - Buceş 18.100   
a. Bozeş - km 3+424 3,424 M M 
b. km 3+424 - limită judeţ Alba 4,276 L E 
c. limită judeţ Alba - km 42+600 9,500 E H 

42 

d. km 42+600 - Buceş 0,900 M M 
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ÎNCADRAREA DRUMURILOR JUDEŢENE DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI HUNEDOARA CONFORM H.C.M. NR. 1100/1968 

Categoria în care se încadrează Nr. crt. Numărul şi denumirea drumului şi a sectorului de drum Lungime 
Pe timp uscat Pe timp ploios 

  [km]   
DJ 705 F: DJ 705 A (Căstău) - Cabana Prislop - limită judeţ Alba 29,100   
a. Căstău - km 4 +380 7,930 M M 

43 

b. km 4 +380 - limită judeţ Alba 21,170 E E 
DJ 705 G: DN 7 - Romos - Romoşel - limită judeţ Alba 15,900   
a. DN 7 - km 11+790 11,790 M M 

44 

b. km 11+790 - limită judeţ Alba 4,110 E H 
DJ 705 J: DJ 668 A (Chitid) - Ocolişu Mic - Ludeştii de Jos 10,870   
a. DJ 668 A - Ocolişu Mic 5,524 L L 

45 

b. Ocolişu Mic - Ludeştii de Jos 5,346 H H 
DJ 706: DJ 706 A (Sârbi) - Vorţa - Ţebea – DN 76 33,350   
a. DJ 706 A - Sârbi 10,150 M M 
b. Sârbi - Visca 9,850 L E 
c. Visca - km 31+560 11,560 E H 

46 

d. km 31+560 - DN 76 1,790 M M 
47 DJ 706 A: Ilia - Brănişca - Bejan - Băiţa - Ormindea - Vălişoara (DN 76) 41,440 M M 

DJ 706 B: Luncoiu de Jos (DN 76) - Stejărel - Sârbi (DJ 706) 19,450   
a. DN 76 - Luncoiu de Jos 1,980 M M 
b. Luncoiu de Jos - Stejărel 1,520 L E 

48 

c. Stejărel - Sârbi 15,950 H H 
49 DJ 706 Săcărâmb - Roşia - Balşa 17,500 H H 

DJ 707: limită judeţ Arad - Vaţa de Jos - DN 76 20,000   
a. limită judeţ Arad - Vaţa de Jos 16,700 L E 

50 

b. Vaţa de Jos - DN 76 3,300 M M 
DJ 707 A: limită judeţ Arad - Pojoga - DN 68 A (Grind) 19,578   
a. limită judeţ Arad - km 23+700 12,068 T L 

51 

b. km 23+700 - DN 68 A 7,510 M M 
52 DJ 707 E: Burjuc (DN 7) - Tisa (DJ 707 A) 1,100 L E 
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ÎNCADRAREA DRUMURILOR JUDEŢENE DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI HUNEDOARA CONFORM H.C.M. NR. 1100/1968 

Categoria în care se încadrează Nr. crt. Numărul şi denumirea drumului şi a sectorului de drum Lungime 
Pe timp uscat Pe timp ploios 

  [km]   
53 DJ 707 F: Zam (DN 7) - Sălciva 2,800 L E 

DJ 707 G: DN 7 - Gurasada - Dănuleşti 14,000   
a. DN 7 - Gurasada 1,520 M M 

54 

b. Gurasada - Dănuleşti 12,480 L E 
55 DJ 707 J: DN 7 - Cabana Căprioara - Deva 5.000 M M 

DJ 707 L: Orăştie(DN7) - Pricaz - Folt 6,100   
a. Orăştie - Pricaz 3,625 M M 

56 

b. Pricaz - Folt 2,475 L E 
DJ 708 D: Veţel - Muncelu Mic - Feregi - Vadu Dobrii - Lunca Cernii de Sus 53,600   
a. Veţel - Muncelu Mic 14,900 M M 

57 

b. Muncelu Mic - Lunca Cernii de Sus 38,700 E E 
DJ 708 E: Deva - Cârjiţi - Almaşu Mic - Pestişu Mic - Nandru - Ciulpăz - DJ 687 J 33,190   
a. Deva - Cârjiţi 8,385 T T 
b. Cârjiţi - km 14+874 6,489 L L 
c. km 14+874 - Nandru 10,890 T T 

58 

d. Nandru - Aranieş (DJ 687 J) 15,811 H H 
DJ 709 F: Slătinioara (DN 7 A) - Cabana Rusu - Masivul Parâng 12,600   
a. Slătinioara - Cabana Rusu 6,600 M M 

59 

b. Cabana Rusu - Masivul Parâng 6,000 E H 
60 DJ 709 G: DN 7 - Turdaş - DN 7 4,020 M M 
61 DJ 709 H: Petrila - Jieţ (DN 7 A) 9,200 M M 

DJ 709 K: Petrila - Cabana Lunca Florilor - Cabana Auşel - limită judeţ Alba 26,000   
a. Petrila - km 2+000 2,000 M M 

62 

b. km 2+000 - limită judeţ Alba 24,000 H H 
DJ 710: DN 7 - Aurel Vlaicu - Gelmar 6,130   
a. DN 7 - Aurel Vlaicu 2,130 M M 

63 

b. Aurel Vlaicu - Gelmar 4,000 L L 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 215/443 

ÎNCADRAREA DRUMURILOR JUDEŢENE DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI HUNEDOARA CONFORM H.C.M. NR. 1100/1968 

Categoria în care se încadrează Nr. crt. Numărul şi denumirea drumului şi a sectorului de drum Lungime 
Pe timp uscat Pe timp ploios 

  [km]   
DJ 741: Crişcior - Bucureşci - Curechiu - Almaşu Mic de Munte 23,130   
a. Crişcior - Curechiu 11,250 M M 

64 

b. Curechiu - Almaşu Mic de Munte 11,880 E E 
DJ 742 A: Buceş (DN 74) - După Piatră - limită judeţ Alba 17,100   
a. Buceş (DN 74) - După Piatră 11,325 M M 

65 

b. După Piatră - limită judeţ Alba 5,675 H H 
DJ 742 B: Blăjeni (DN 74) - Criş - DJ 762 23,550   
a. Blăjeni (DN 74) - Criş 11,425 M M 

66 

b. Criş - DJ 762 12,125 H H 
DJ 760: Ribiţa (DN 76) - Crişan - Schitu Mănăstirii Crişan 22,300   
a. Ribiţa (DN 76) - Crişan 4,324 M M 

67 

b. Crişan - Schitul Mănăstirii Crişan 17,976 H H 
DJ 761: Şoimuş - Bârsău - Certeju de Sus - Săcărâmb - DJ 705 36,275   
a. Şoimuş - Săcărâmb 22,401 M M 
b. Săcărâmb - Geoagiu Băi 11,800 H H 

68 

c. Geoagiu Băi - DJ 705 2,074 L L 
DJ 761 A: Şoimuş - Boholt - Topliţa Mureşului - Certeju de Sus 16,097   
a. Şoimuş - Boholt 5,455 M M 

69 

b. Boholt - Certeju de Sus 10,642 L L 
DJ 761 B: Bârsău - Nojag - Vărmaga - Banpotoc - DJ107A 16,200   
a. Bârsău - Nojag 4,157 M M 
b. Nojag - Vărmaga 3,988 L L 

70 

c. Varmaga - Banpotoc 8050 H H 
DJ 762: Baia de Criş - Bulzeştii de Sus - limită judeţ Alba 40,600   
a. Baia de Criş - Bulzeştii de Sus 22,055 M M 

71 

b. Bulzeştii de Sus - limită judeţ Alba 17,945 H H 
72 DJ 763 A: Şteia (DN 76) - Tomeşti - Tiuleşti - limită judeţ Arad 13,400   
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ÎNCADRAREA DRUMURILOR JUDEŢENE DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI HUNEDOARA CONFORM H.C.M. NR. 1100/1968 

Categoria în care se încadrează Nr. crt. Numărul şi denumirea drumului şi a sectorului de drum Lungime 
Pe timp uscat Pe timp ploios 

  [km]   
a. DN 76 - Dobroţ 10,050 M M 
b. Dobroţ - limită judeţ Arad 3,350 L E 

 Total drumuri judeţene în judeţul Hunedoara: 72 drumuri 1.425,691   
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Concluzii ale analizei situaţiei existente, priorităţi 

 Localizarea României pe axele de tranzit nord-sud şi Europa-Asia accentuează 
importanţa unei infrastructuri dezvoltate – pe teritoriul judeţului va traversa 
coridorul paneuropean de transport multimodal IV: Nădlac*) - Arad - Timişoara 
- Lugoj - Deva - Sibiu - Piteşti - Bucureşti - Lehliu - Feteşti - Cernavodă - 
Constanţa;  

 schimbări fundamentale în structura sectorului transporturi din România de la 
planificarea cererii de transport la cererea de transport determinată de piaţă;  

 declinul şi relocalizarea industriilor care erau cel mai probabil să utilizeze 
transportul pe calea ferată;  

 moştenirea unei infrastructuri inadecvate;  

 creşterea rapidă a numărului de proprietari de autovehicule;  

 deteriorarea infrastructurii rutiere şi feroviare datorită inundaţiilor numeroase;  

 transportul intern are o capacitate insuficientă pentru mărfuri şi pasageri, în 
special în unele şi în anumite intervale de timp;  

 infrastructura de transport nu este suficient de dezvoltată şi necesită investiţii 
importante pentru atingerea standardelor europene;  

 creşterea nevoilor de construcţie de noi infrastructuri de transport;  

 creşterea nevoilor de reconstrucţie şi de reabilitare a infrastructurilor de 
transport;  

 o creştere rapidă a volumului de trafic rutier.  

Probleme şi disfuncţionalităţi 

− creşterea blocajelor rutiere, a costurilor de operare a autovehiculelor şi a 
timpilor de parcurs;  

− creşterea degradării mediului înconjurător.  

Transporturile poluează atmosfera cu produşi de ardere a combustibililor: funingine, 
oxid de carbon, hidrocarburi, plumb. Atât transportul de mărfuri cât şi de persoane 
prezintă o ameninţare asupra mediului, în special în oraşele mari şi de-a lungul 
principalelor artere rutiere. Datorită acestui fapt, traficul are o influenţă directă asupra 
sănătăţii publice, aici fiind cuprinse toate bolile respiratorii, slăbirea sistemului imunitar şi 
o incidenţă mai mare a cancerului. Influenţa negativă asupra calităţii vieţii include 
vizibilitatea scăzută, niveluri ridicate ale zgomotului şi mirosul neplăcut. 

Traficul constituie o importantă sursă de poluare a mediului urban, atât prin numărul 
mare al autovehiculelor, cât şi prin cantitatea de substanţe poluante evacuată. Traficul 
urban se face răspunzător de eliminarea în atmosferă a bioxidului de sulf, oxizilor de 
azot, monoxidului de carbon, dioxidului de carbon, compuşilor organici volatili şi ai 
plumbului, care constituie un factor de poluare notabil. Odată ajunşi în atmosferă, în 
funcţie de condiţiile meteorologice, aceşti poluanţi participă la o serie de reacţii 
fotochimice care contribuie la producerea ozonului de atmosferă joasă. 

Situaţia emisiilor din transportul rutier la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2006 se 
prezintă în Tabelul 1-63 de mai jos:  
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Tabelul 1-63: Situaţia emisiilor din transportul rutier la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2006 

Poluant U.M. Emisii în 2006 

SO2 mg  67,697692 
NOx mg 193,6395022 
NMVOC mg 87,95738482 
CH4 mg 1,627676 
CO mg 579,5034668 
CO2 Gg 24,015799 
N2O mg 1,13352465 
Cd kg 0,07545 
Cr kg 0,377251 
Cu kg 12,82653 
Ni kg 0,528151 
Pb kg 77,08092 
Se kg 0,07545 
Zn kg 7,54502 
Pulberi mg 28,55099 

Monitorizarea emisiilor de poluanţi rezultaţi din traficul urban, cu impact asupra 
mediului şi îndeosebi asupra factorului uman, nu se poate realiza din cauza distanţelor 
mici dintre şosele şi locuinţe. 

Dat fiind faptul că transportul rutier şi feroviar constituie o sursă majoră de poluare, se 
impune implementarea de tehnici de management al traficului, în principal în 
municipiile judeţului. 

1.5.2.2 Reţeaua de transport feroviar 

În ultimii 5 ani, se remarcă la nivel naţional o revigorare a transportului feroviar şi 
perspective de dezvoltare în viitor. 

Motivele care stau la baza acestor fapte sunt: 

 revigorarea industriei; 

 eficienţa energetică este mai bună pentru transportul feroviar având în 
vedere consumul de energie pe unitatea de transport, care este 10% faţă de 
consumul pentru transportul rutier; 

 transportul feroviar cauzează o poluare mai redusă a mediului înconjurător, cu 
o cantitate a poluanţilor aerieni de numai 10% faţă de transportul rutier; 

 pentru pasageri, calea ferată oferă un larg beneficiu social datorită acoperirii 
extinse la nivel naţional şi este considerată mai sigură decât călătoria cu 
autobuzele sau autoturismele; 

 accidentele feroviare sunt mai rare pe pasager-km şi tonă-km decât cele 
rutiere. 

Transportul feroviar necesită astăzi un consum de doar 15-20% din energia destinată 
transporturilor, ceea ce înseamnă o eficienţă energetică de două-trei ori mai mare 
decât cea a transportului rutier. Dar, prin introducerea trenului de mare viteză atât în 
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Europa, cât şi în România, se va înregistra o economie de energie de circa 4%, la o 
mobilitate şi o viteză ridicate, faţă de transportul rutier şi cel aerian, care în viitor vor 
consuma pe călător/km de 2,5 şi, respectiv, de 4 ori mai multă energie decât un tren 
de mare viteză.  

Din punctul de vedere al accesibilităţii feroviare, poziţia geografică a judeţului 
Hunedoara devine principalul său atu. Situată pe coridorul IV Pan-European, ea poate 
deveni un important centru feroviar între Curtici şi Constanţa. 

Astfel, relevantă pentru zona de studiu este aşezarea Simeriei pe unul din traseele de 
pe Coridorul de transport multimodal Pan-European IV, stabilit prin Legea nr. 363/2006 3 
privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea I – Reţele de 
transport, în cadrul Direcţiilor de dezvoltare prevăzute la cap. B. Reţeaua de căi 
feroviare, pct. 1. Linii de cale ferată convenţionale cu viteza până la 160 km/h pe 
trasee existente reabilitate, subpunctul 1.01: Curtici* - Arad - Simeria - Vinţu de Jos - 
Alba Iulia - Coslariu - Copşa Mică - Braşov - Ploieşti - Bucureşti - Feteşti - Medgidia - 
Constanţa. De asemenea, la subpunctul 1.18 se subliniază importanţa unei a doua 
direcţii, secundare (care se regăseşte şi la nivelul transportului rutier), respectiv Simeria - 
Filiaşi (Craiova - Sofia). 

Pe lângă importanţa subliniată prin lege, nu trebuie să neglijăm existenţa infrastructurii 
feroviare existente. 

Nu trebuie uitată tradiţia bogată în domeniul transportului feroviar pe care regiunea a 
avut-o în decursul istoriei, prin: 

 oraşul Simeria, oraş de vamă pe vremea Imperiului Austriac şi important centru 
de schimb, devine apoi principal nod feroviar, cu important rol economic şi 
strategic, sub administraţie românească; 

 existenţa a 2 linii de cale ferată cu ecartament îngust, conform Ordinului nr. 
2.379/2008 al MCC: 

- linie ferată industrială cu ecartament îngust, municipiul Brad, judeţul 
Hunedoara, cod HD-II-m-B-20927.01; 

- Linie ferată industrială cu ecartament îngust, comuna Crişcior, judeţul 
Hunedoara, cod HD-II-m-B-20927.02 

Din punct de vedere al tehnologiilor actuale ale reţelei de căi ferate, trenurile rapide, 
de marfă, suburbane şi interurbane de mare viteză utilizează acelaşi coridor spaţial. 

1.5.2.3 Reţeaua de transport naval 

Din punctul de vedere al accesibilităţii pe apă, potenţialul râului Mureş nu este folosit, 
deşi este cuprins în planul naţional al reţelelor navigabile. 

1.5.2.4 Reţeaua de transport aerian 

Din punctul de vedere al accesibilităţii aeriene, în zonă nu există un aeroport la nivel 
european. 
                                                 

3 nr. 363 din 21 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 26 septembrie 2006 
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Pe de altă parte, în jurul zonei, la distanţe de cca 100-150 km se află 3 aeroporturi 
internaţionale şi anume Timişoara, Sibiu şi Cluj-Napoca. 

1.5.2.5 Reţeaua de transport intermodal şi combinat 

Din punctul de vedere al accesibilităţii la transportul combinat, conexiunile favorabile 
enunţate anterior nu sunt exploatate eficient, în conformitate cu Politica Europeană în 
domeniul Transporturilor, de încurajare a echilibrării modurilor de transport şi de creştere 
a eficienţei transportului de mărfuri door-to-door, folosind două sau mai multe moduri 
de transport într-un lanţ logistic integrat.  

Transportul naval are avantajul unor costuri reduse datorită capacităţii de a transporta 
cantităţi foarte mari. Oricum, costurile de încărcare/descărcare şi porturile slab 
echipate, unde lipsesc dotările necesare privind căile navigabile interioare, întârzie 
dezvoltarea transportului intermodal. Ca tendinţă, lanţul logistic devine din ce în ce mai 
complex, ca rezultat al creşterii semnificative a transportului rutier de marfă. Aceasta se 
datorează în primul rând noii orientări economice şi serviciilor door-to-door furnizate de 
operatorii rutieri. 

Tabelul 1-64: Evoluţia transportului de marfă 

Categoria de transport 1990 1995 2000 2003 2004 
 [milioane tone/km] 
Feroviar 57,253 27,179 17,982 15,039 17,022 
Rutier 28,993 19,748 14,288 30,854 37,220 
Fluvial 2,090 3,107 2,634 3,521 4,291 
Total 88,336 50,034 34,904 49,414 58,533 

Tabelul 1-65: Ponderea pe piaţă (% din total) 

Ponderea pe piaţă 1990 1995 2000 2003 2004 
 [% din total] 

Feroviar 65 54 52 30 29 
Rutier 33 39 41 62 64 
Fluvial 2 6 8 7 7 

Bine stabilite şi competitive, serviciile private rutiere de mărfuri şi pasageri operează 
multe locaţii principale. 

Probleme şi disfuncţionalităţi 

Infrastructura nu a fost bine construită de la început şi, datorită slabei întreţineri, 
necesită investiţii semnificative pentru recondiţionare.  

Lipsesc iniţiativele privind intermodalitatea. Astfel, se constată dezvoltarea neuniformă 
a infrastructurii rutiere şi feroviare la nivel judeţean (capacitatea insuficientă de 
absorbţie şi de administrare a fondurilor comunitare).  

Bine stabilite şi competitive, serviciile private rutiere de mărfuri şi pasageri nu operează 
multe locaţii rurale. Reţeaua rutieră este subdezvoltată, prezintă o densitate scăzută la 
nivel judeţean şi o slabă întreţinere, generând potenţial de accidente (există multe 
secţiuni rutiere cu puncte periculoase).  
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Densitatea scăzută a reţelei de autostrăzi, fără legături la UE, regiuni de dezvoltare sau 
state vecine precum şi slaba aplicare şi consolidare a legislaţiei guvernamentale în 
vigoare (care include testarea pentru permisul de conducere, masa de încărcare şi 
greutatea pe axă, control la parametrii tehnici ai autovehiculelor şi controlul mărfurilor 
periculoase) conduc la un grad scăzut al siguranţei rutiere.  

Situarea pe TEN-T şi pe Coridorul IX. Potenţial de dezvoltare al transportului de mărfuri şi 
de agrement pe Dunăre. Potenţial de dezvoltare pentru transportul rutier, feroviar şi 
aerian de mărfuri şi de călători. Potenţial de dezvoltare transportului multimodal şi 
combinat pentru tranzit, trafic internaţional şi intern. Dezvoltarea călătoriilor de afaceri 
şi turism în toate oraşele şi judeţele. Potenţial de creştere economică în toate regiunile. 
Eventualitatea unei alinieri lente la cerinţele aderării conducând la pierderea 
oportunităţii de absorbţie a fondurilor Uniunii Europene. Insuficiente fonduri naţionale 
pentru asigurarea co-finanţării.  

Dacă serviciile feroviare nu se îmbunătăţesc, precum şi costurile şi eficienţa, se va 
accentua declinul transportului feroviar în favoarea celui rutier. 
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Cartograma E 64: Culoare paneuropene de accesibilitate – TJ Hunedoara se află pe culoarul 4 
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Cartograma E 65: Poziţionarea în 2007 a TJ Hunedoara pe coridorul paneuropean IV 
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Cartograma E 66: Culoar paneuropean existent 
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Cartograma E 67: Accesibilitatea pe cale rutieră a vehiculelor grele în UE în zonele metropolitane – situaţia existentă 
2006 
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Cartograma E 68: Accesibilitatea rutieră cu o viteză medie de cca 65 km/h pe teritoriul UE a TJ HD 
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Cartograma E 69: Accesibilitatea rutieră existentă pe teritoriul Europei Centrale a TJ HD (viteză medie de cca 65 km/h) 
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Cartograma E 70: Căi de comunicaţii – extras din PATJ HD 1998 
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Cartograma E 71: Reţeaua de transport 
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Cartograma E 72: Zone cu accesibilitate rutieră 
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Cartograma E 73: Accesibilitatea feroviară existentă prin legăturile la gări pe teritoriul EU a TJ HD 
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Cartograma E 74: Accesibilitatea feroviară cu o viteză medie de cca 60 km/h pe teritoriul EU a TJ HD 
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Cartograma E 75: Accesibilitatea feroviară cu o viteză medie de cca 60 km/h pe teritoriul Europei Centrale a TJ HD 
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Cartograma E 76: Tehnologii actuale în Reţeaua de căi ferate din EU 
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Cartograma E 77: Poziţionarea nodului de cale ferată Simeria pe Reţeaua naţională 2007 
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Cartograma E 78: PATN, Secţiunea I – Reţele de transport – reţeaua de căi navigabile 
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Cartograma E 79: Accesibilitatea aeriană a teritoriului judeţului Hunedoara prin aeroporturi în EU anul 2000 
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Cartograma E 80: Accesibilitatea în EU a teritoriului judeţului Hunedoara la transportul modal 
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Cartograma E 81: Legea 363/21.09.2006 – Plan de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea I – Reţeaua de transport 
combinat 

 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 240/443 

Cartograma E 82: Disfuncţionalităţi de suprapunere a căilor rutiere peste situri arheologice şi monumente istorice 
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Cartograma E 83: Disfuncţionalităţi de suprapunere a căilor rutiere peste zona de protecţie a căilor ferate 
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Cartograma E 84: Disfuncţionalităţi de suprapunere a căilor rutiere cu zone rezidenţiale 
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Cartograma E 85: Disfuncţionalităţi de suprapunere a căilor rutiere peste posibile zone de dezvoltare a intravilanelor 
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Cartograma E 86: Disfuncţionalităţi provenite din interferenţa căilor rutiere cu zona de protecţie feroviară 
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Cartograma E 87: Îmbrăcămintea drumurilor judeţene 
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Cartograma E 88: Îmbrăcămintea drumurilor comunale 
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1.5.3 RReeţţeellee  eelleeccttrriiccee  ––  eecchhiippaarreeaa  eenneerrggeettiiccăă  aa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  ppootteennţţiiaalluull  ddee  eenneerrggiiii  
nneeccoonnvveennţţiioonnaallee  

Alimentarea cu energie electrică a judeţului Hunedoara se desfăşoară în prezent în 
parametrii optimi. Pe întreg teritoriul judeţului există linii de transport de înaltă tensiune 
(110 kV, respectiv 220 kV) şi linii de legătură în SEN de 400 kV. Reţelele electrice de 
distribuţie (RED) sunt alcătuite din linii electrice aeriene LEA şi linii electrice subterane 
LES, cu tensiune de linie nominală de 20 kV, 10 kV, respectiv 6 kV. Ultimele două 
standarde de tensiuni aparţin vechilor zone industriale din zona Deva, Hunedoara şi 
Valea Jiului. 

Distribuţia teritorială a reţelelor electrice de distribuţie acoperă în cea mai mare parte 
alimentarea echilibrată a zonei în studiu. 

Între staţiile de sistem alimentarea cu energie electrică se asigură prin linii aeriene cu 
tensiunea nominală de 110 kV, simplu şi dublu circuit, şi prin staţii de transformare 
locale, amplasate de regulă la intrarea în oraşe, la limita terenului intravilan. 

În zonele rurale, alimentarea cu energie electrică se face prin linii de medie tensiune 
(Un = 20 kV), aeriene sau în cablu, şi prin posturi de transformare cu raportul de 20\0,4 
kV, amplasate, de regulă, pe terenul intravilan.  

La limita nordică a râului Mureş există în funcţiune linia de înaltă tensiune de 400 kV, 
care leagă Termocentrala Mintia de staţiile de conexiune: Mintia - Arad - Ungaria, 
respectiv Mintia - Sibiu. Traseul liniei nu afectează în prezent sau în perspectivă 
dezvoltarea urbană a zonei, cu excepţia limitării zonei intravilane a localităţii 
apărţinătoare de Simeria - Uroi, faţă de care culoarul de protecţie este de 50 m. 

Municipiul Deva este racordat la SEN (Sistemul Energetic Naţional) prin intermediul a 
două staţii de transformare: staţia Decebal – 110\20 kV – 2 x 25 MVA şi staţia IRUM – 
20\0,4 kV – 2 x 16 MVA. Suplimentar, în Deva se mai află staţia de transformare CFR – 
110\27 kV, respectiv 110\20 kV – 2 x 16 MVA + 2 x 25 MVA.  

Staţiile de transformare de înaltă tensiune sunt racordate la staţia de transformare de 
400\220\110\20 kV de la Mintia, pe barele colectoare ale auto-transformatoarelor de 
220\110 kV, cu putere de 2 x 200 MVA. 

Liniile de distribuţie de 110, respectiv 220 kV aferente staţiilor de transformare străbat 
parţial terenul intravilan al municipiului. Aceste linii sunt incluse în SEN. 

Staţiile de medie tensiune sunt în mare parte prevăzute cu sisteme de bare colectoare 
secţionate, garantând o siguranţă sporită în alimentare, prin asigurarea necesarului de 
putere din alte staţii, prin reţele buclate. 

Reţeaua de joasă tensiune (0,4 kV) aste alcătuită din linii electrice aeriene şi subterane, 
distribuite în mare parte în cablu subteran. 

Instalaţiile electrice de iluminat public sunt prevăzute pe majoritatea arterelor de 
circulaţie ale localităţii.  

Instalaţia de iluminat public este alcătuită, în mare parte, din corpuri de iluminat cu 
descărcări de vapori de mercur sau de sodiu, montate pe stâlpi prefabricaţi de beton 
sau de metal, cu alimentare în cablu subteran. 
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Reţelele de joasă tensiune au următoarele configuraţii: 

− reţele complex buclate, având legăturile între posturile de transformare în 
buclă; 

− reţele buclate cu funcţionare radială, în care posturile de transformare sunt 
legate între ele prin legături multiple; 

− reţele radiale care au legături simple între punctele de alimentare şi 
consumatori. 

Localităţile aflate în afara culoarelor urbane sunt alimentate prin reţelele de medie 
tensiune, cu posturi de transformate aeriene (PTA), montate pe stâlpi, în marea 
majoritate de putere aparentă 160 kVA. 

Municipiul Hunedoara este racordat la SEN prin intermediul a patru staţii de 
transformare de 110\20\6 kV, şi anume: Staţia Oxigen, Staţia Hd SPC, Staţia Oraş şi 
Staţia Laminoare. Aceste puncte de alimentare sunt racordate la SEN prin staţia Hăşdat 
(220\110 kV). 

Reţelele de distribuţie de MT sunt realizate în partea de intravilan cu cabluri subterane 
de 20 kV şi cu posturi de transformare în anvelopă, amplasate în centrele de consum 
de energie electrică. În zona rurală distribuţia se face prin linii aeriene, pe stâlpi de 
beton şi de lemn, cu posturi de transformare tip PTA, montate pe stâlpi. 

Reţelele de distribuţie urbane sunt realizate în buclă, iar cele rurale sunt de tip radial. 

În oraşul Petroşani şi în Valea Jiului există numeroase staţii de transformare, care 
asigurau alimentarea cu energie electrică pentru zona minieră.  

Există staţiile de 110\20\10\0,6 kV Uricani, Lupeni Sud, Arena Lupeni, Căprioara, 
Vulcan, Aninoasa, Livezeni, CFR Petroşani, Petrila, Petroşani Sud, Livezeni. 

În zona industrială, liniile electrice sunt în mare parte aeriene, făcând parte din vechile 
instituţii de minerit.  

Oraşul Simeria este racordat la SEN prin staţia Simeria, cu nivel de tensiune de 110\20 
kV, amplasată în nord-vestul localităţii, în vecinătate cu S.C. MARMOSIM S.A. Distribuţia 
energiei electrice se face în linii aeriene şi în cablu, cu tensiuni de 20 kV. 

Reţelele de joasă tensiune sunt realizate prin linii aeriene, cu tensiunea nominală de 1 
kV, şi cu posturi de transformare de tip PTA, coborâtoare, de 1\0,4 kV. 

Noile obiective se vor realiza etapizat, urmând o dezvoltare-extindere a reţelelor de 
alimentare, în special în cele trei oraşe descrise mai sus. 

În zonele de extindere a terenurilor intravilane care sunt străbătute de reţele de înaltă şi 
medie tensiune se va ţine seama de zonele de protecţie impuse de către ANRE, care 
apar în planşele edilitare. Pentru orice construcţie se va cere distribuitorului local de 
energie – S.C. ENEL DISTRIBUŢIE S.A. – aviz de amplasament. 
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Probleme şi disfuncţionalităţi, priorităţi 

Reţelele de înaltă tensiune aflate pe teritoriul studiat prezintă diferite grade de uzură, în 
special la calitatea izolatorilor stâlpilor de înaltă tensiune. 

Pe partea de medie tensiune, cele mai întâlnite probleme sunt legate de echiparea şi 
gradul de uzură al posturilor de transformare, care funcţionează supraîncărcat şi la 
parametri reduşi de tranzitare a energiei electrice, rezultând o fiabilitate scăzută a 
instalaţiei. 

S-au constatat probleme la asigurarea în parametrii corespunzători a nivelului de 
tensiune, datorită creşterii consumului de energie din ultimii ani, liniile şi posturile de 
transformare rămânând aceleaşi. 

Extinderea zonelor rezidenţiale ale oraşelor nu se realizează după asigurarea 
infrastructurii energetice necesare, generând astfel disfuncţionalităţi. 

Majoritatea echipamentelor necesită o intervenţie rapidă, iar o mare parte din 
cablurile subterane pentru distribuţia energiei electrice trebuie înlocuite. De asemenea, 
sunt necesare înlocuiri de linii electrice aeriene. 

Este necesară modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie/furnizare a energiei 
electrice pentru reducerea pierderilor de energie electrică printr-un control strict al 
calităţii energiei, un control mai bun, automatizat şi computerizat al transferului energiei 
electrice către utilizatorii finali, o creştere a securităţii alimentării prin eliminarea 
întreruperilor de tensiune, precum şi reducerea corespunzătoare a costurilor de 
întreţinere şi cu personalul.  

Prezenta documentaţie a primit aviz favorabil (nr. 7661/22.10.2009, cuprins în anexă) de 
la Comisia Tehnico-Economică de Avizare a S.C. ENEL DISTRIBUŢIE Banat S.A. – U.T.R. 
Deva, cu următoarele menţiuni: 

În urma expunerii făcute de proiectant, rezultă următoarea soluţie, respectiv următoarele lucrări 
necesare:  

Judeţul Hunedoara deţine reţele electrice de transport şi distribuţie care asigură alimentarea 
echilibrată a consumatorilor din zona în studiu. 

Extinderea zonelor rezidenţiale ale oraşului impune stabilirea unor măsuri privind alimentarea cu 
energie electrică a noilor utilizatori şi în perspectivă pentru viitoarele obiective ce vor apărea.  

Luând în considerare dezvoltarea din acest punct de vedere a judeţului se propun următoarele: 

− extinderi de reţele de m.t. către zonele rezidenţiale aflate în exteriorul localităţii prin linii 
electrice subterane 20 kV şi posturi de transformare; 

− înlocuirea reţelelor electrice aeriene cu reţele subterane în intravilan; 
− înlocuirea stâlpilor supraîncărcaţi; 
− înlocuirea corpurilor de iluminat vechi; 
− electrificarea zonelor izolate prin soluţii simple, cu extinderea reţelei 20 kV şi reţea de j.t.; 
− extinderea reţelei m.t. în zonele cu potenţiali investitori la periferia oraşelor; 
− extinderea reţelelor de iluminat public în zonele noi rezidenţiale; 
− modernizarea liniilor electrice de m.t. şi j.t. din zona Valea Jiului în special prin înlocuirea 

stâlpilor vechi de lemn cu stâlpi de beton. 

S-au luat în calcul de asemenea şi sursele neconvenţionale de energie: energia solară, energia 
eoliană, energia hidro, energia geotermală, biomasă, biogaz. 
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În urma efectuării de studii s-a ajuns la concluzia că investirea în surse de energie 
neconvenţională este o necesitate, argumentele fiind randamentul ridicat şi preţurile scăzute 
ale materiei prime. 

Soluţia cea mai indicată pentru judeţul Hunedoara ar fi folosirea la maxim a potenţialului 
hidroenergetic din zona Retezat, râul Strei, precum şi valorificarea potenţialului agricol şi 
forestier. 

În soluţia propusă, pierderile tehnologice de energie electrică sunt minime. 

Documentaţia prezentată corespunde documentelor SMI, normelor şi normativelor de 
securitate şi igiena muncii, PS1 şi protecţia mediului, în vigoare. 

În urma argumentelor prezentate de proiectant şi a discuţiilor ce au avut loc, Comisia Tehnico-
Economică de Avizare S.C. ENEL DISTRIBUŢIE Banat S.A. – UTR Deva AVIZEAZĂ FAVORABIL 
documentaţia prezentată de proiectant. 

Prezentele propuneri cuprinse în acest capitol au fost introduce în PROGRAMUL DE 
MĂSURI ŞI EŞALONAREA LOR PENTRU PATJ HD. 

1.5.3.1 Valorificarea resurselor regenerabile de energie 

România dispune de un important potenţial exploatabil al resurselor regenerabile de 
energie (hidro 40.000 GWh/an, din care 6.000 GWh/an pentru micro-hidro, 23.000 
GWh/an – vânt, 60 GJ/an – energie solară termică, 1.200 GWh/an – energie solară 
pentru aplicaţii fotovoltaice, 318 x 106 GJ/an biomasă, 7 x 106 GJ/an – energie 
geotermală), distribuite în diferite zone ale ţării.  

Resursele regenerabile de energie au un potenţial energetic important, iar gradul lor de 
disponibilitate este mai mare decât al combustibililor convenţionali în anumite zone. 
Utilizarea lor trebuie făcută pe baza a trei premise importante: accesibilitate, 
disponibilitate şi acceptabilitate. Producţia de energie electrică din resurse 
regenerabile de energie (în cea mai mare parte, energie produsă în centrale 
hidroelectrice cu putere instalată mai mare de 10 MW) reprezintă aproximativ 35% din 
totalul producţiei de energie electrică din România raportată în 2005.  

Deşi există un potenţial semnificativ de resurse hidroenergetice disponibil iar acestea 
au fost valorificate pe scară largă, o mare parte a capacităţilor de producţie în acest 
domeniu prezintă un grad avansat de uzură şi trebuie modernizate.  

Cu excepţia resurselor hidroenergetice, principalele resurse energetice regenerabile 
din România sunt biomasa, resursele eoliene, resursele de energie solară pentru 
aplicaţii termice precum şi resursele geotermale. Până în prezent, valorificarea acestor 
tipuri de resurse regenerabile nu este semnificativă. Resursele eoliene, solare, biomasa şi 
biocombustibilii, resursele geotermale ar putea fi mai intens utilizate, în acelaşi timp 
continuând valorificarea resurselor hidro, care au avantajul de a genera energie la 
preţuri competitive.  

Valorificarea diversificată a resurselor regenerabile de energie este necesară, luând în 
considerare faptul că există diferite tipuri de resurse regenerabile disponibile pentru 
utilizare şi faptul că producţia de energie din aceste resurse variază în diversele 
perioade ale anului, în funcţie de condiţiile meteorologice.  

În acest mod, se poate atinge ţinta naţională de 33% pentru ponderea energiei 
electrice produse din resurse regenerabile în consumul brut de energie electrică la 
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nivelul anului 2010, conform H.G. nr. 443/2003 (modificată prin H.G. nr. 958/2005) pentru 
promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie şi 
Strategiei Naţionale de valorificare a resurselor regenerabile de energie, aprobată prin 
H.G. 1535/2003.  

De asemenea, valorificarea resurselor regenerabile de energie poate favoriza 
introducerea în sistemul economic a unor zone izolate, furnizând astfel o bază pentru 
dezvoltarea unor activităţi economice. Investiţiile în valorificarea resurselor regenerabile 
de energie vor favoriza dezvoltarea mediului economic şi social din diferite zone din 
România şi vor contribui la reducerea dependenţei de importurile de energie, 
contribuind în acelaşi timp la progresul tehnologic şi la crearea de noi locuri de muncă 
pe piaţa locală a muncii.  

Utilizarea energiei regenerabile are efecte pozitive asupra mediului şi contribuie la 
reducerea emisiilor de CO2 şi a altor gaze cu efect de seră. Aceste acţiuni sunt în 
concordanţă cu reglementările europene: „Energie pentru viitor: resurse regenerabile 
de energie – Cartea Albă stabilind o strategie a Comunităţii şi un plan de acţiune”, 
„Cartea Verde a Comisiei din 20 noiembrie 1996 în ceea ce priveşte resursele de 
energie regenerabilă”, „Politica de coeziune pentru sprijinirea creşterii economice şi a 
numărului locurilor de muncă: Orientările strategice de coeziune 2007-2013”, Directiva 
nr. 77/2001 a CE, New Energy Policy şi Strategia de la Lisabona. 

Obiective 

Scopul principal este intensificarea utilizării energiei din resurse regenerabile. Obiectivul 
avut în vedere este de a contribui la următoarea ţintă naţională: ponderea energiei 
electrice produse din resurse regenerabile de energie în consumul naţional brut de 
energie electrică să fie 33% până în 2010. 

Obiective specifice: 

 Reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară (în 
principal combustibili fosili); 

 Diversificarea resurselor disponibile de energie; 

 Capacităţile de producere luate în considerare în zone diferite ale ţării vor 
conduce la creşterea angajărilor şi simultan vor diversifica oferta pe piaţa 
muncii; 

 Mediul de afaceri va fi diversificat, prin atragerea companiilor private (din ţară 
şi din străinatate) precum şi a autorităţilor publice locale şi centrale, în 
procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie; 

 Investiţiile în domeniul resurselor regenerabile de energie vor oferi posibilitatea 
fabricării, transferului şi comercializării de produse şi tehnologii moderne în 
acest domeniu; 

 Valorificarea resurselor regenerabile de energie va conduce la o mai mare 
reducere a emisiilor posibile rezultate din procesul arderii combustibilului fosil şi 
la conservarea mediului;  

 Contribuţie la priorităţile CNSR; 

 Dezvoltarea infrastructurii la standarde europene.  
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Operaţiuni 

Se urmăreşte modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei 
electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: eoliene, 
hidroenergetice, solare, a biomasei, a resurselor energetice geotermale şi a altor 
resurse regenerabile de energie.  

Prin utilizarea în mare măsură a surselor regenerabile de energie se asigură creşterea 
siguranţei în alimentarea cu energie şi limitarea importului de resurse energetice, în 
condiţiile unei dezvoltări economice de durată. Aceste cerinţe se realizează în context 
naţional prin implementarea de politici de conservare a energiei, creşterea eficienţei 
energetice şi valorificarea superioară a resurselor regenerabile. 

Sursele regenerabile de energie electrică sunt următoarele: 

− energie solară; 
− energie eoliană; 
− energie hidro; 
− biomasă şi biogaz; 
− energie geotermală. 

În judeţul Hunedoara, nivelul resurselor de energie „verde” este unul foarte bogat, ele 
fiind împărţite după cum urmează: 

Energia hidro 

În cadrul surselor regenerabile de energie (SRE), energia hidro deţine cea mai mare 
pondere. Potenţialul hidroenergetic din judeţul Hunedoara este relativ dezvoltat, 
aparţinând de sucursala Haţeg Hidrocentrale, a instituţiei Hidroelectrica. 

Sucursala Haţeg exploatează potenţialul hidroenergetic al râurilor: Râul Mare şi râul 
Strei. În judeţ există 12 hidrocentrale, din care 11 pe Râul Mare şi una pe râul Strei, şi 11 
microhidrocentrale răspândite pe întreg teritoriul judeţului. 

Amenajarea cursului de apă Râul Mare prevede o centrală hidroelectrică subterană 
de mare putere (CHE Râul Mare-Retezat), care prelucrează debitele din Acumularea 
Gura Apelor, al cărei baraj din anrocamente deţine recordul de înălţime (173 m). 
Centrala este amplasată în subteran, pe o aducţiune de tip galerie care debuşează în 
Râul Mare. Are o cădere maximă de 583 m şi este echipată cu două hidroagregate cu 
turbine Francis (2 ×167 MW), constituind o performanţă de echipare cu astfel de grupuri 
la căderi foarte mari.  

În aval de Centrala Râul Mare-Retezat, urmează o cascadă de hidrocentrale până la 
debuşarea în râul Strei. Aceste centrale sunt realizate în scheme cu lacuri, de tip baraj 
(CHE Clopotiva, CHE Ostrovul Mic, CHE Păclişa, CHE Haţeg), şi în scheme cu derivaţie 
(CHE Ostrovul Mare, CHE Cârneşti 1, CHE Cârneşti 2, CHE Toteşti 1, CHE Toteşti 2, CHE 
Sântămăria Orlea). Puterea totală instalată este de 488,03 MW, împărţită după cum 
urmează: 

− AHE Râul Mare Retezat – 349 MW; 
− AHE Râul Mare Aval – 122 MW; 
− CHE Subcetate – 11,66 MW; 
− MHC-uri – 5,372 MW. 
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Numărul total de hidroagregate în centralele hidroelectrice este 24, iar în 
microhidroentrale este de 20. Producţia medie de energie într-un an mediu hidrologic 
este de 869,83 GWh. 

Situaţia hidrocentralelor construite şi propuse pe teritoriul României se regăseşte în harta 
din Figura 1-15 de mai jos: 

Figura 1-15: Potenţialul microhidroenergetic – distribuţia pe teritoriul României 

 

În judeţul Hunedoara, potenţialele hidroenergetice sunt exploatate, cu excepţia râului 
Mureş. Conform studiilor făcute, râul Mureş deţine 16% din micropotenţialul 
hidroenergetic al ţării. 

Energia solară 

Pornind de la datele disponibile s-a întocmit harta cu distribuţia în teritoriu a radiaţiei 
solare în România (a se vedea Figura 1-16 de mai jos). Harta cuprinde distribuţia 
fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente pe suprafaţa orizontală pe teritoriul 
României. Sunt evidenţiate 5 zone, diferenţiate prin valorile fluxurilor medii anuale ale 
energiei solare incidente. Se constată că mai mult de jumătate din suprafaţa ţării 
beneficiază de un flux de energie mediu anual de 1.275 kWh/m2. 

Harta solară a fost realizată prin utilizarea şi prelucrarea datelor furnizate de către: ANM 
precum şi NASA, JRC, Meteotest. Datele au fost comparate iar cele care aveau o 
abatere mai mare de 5% de la valorile medii au fost excluse. Datele sunt exprimate în 
kWh/m2/an, în plan orizontal, această valoare fiind cea uzuală folosită în aplicaţiile 
energetice, atât pentru cele solare fotovoltaice, cât şi termice. 
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Figura 1-16: Potenţialul solar al României 

 

Zonele de interes (areale) deosebite pentru aplicaţiile electroenergetice ale energiei 
solare în ţara noastră sunt: 

 primul areal, care include suprafeţele cu cel mai ridicat potenţial, acoperă 
Dobrogea şi o mare parte din Câmpia Română; 

 al doilea areal, cu un potenţial bun, include nordul Câmpiei Române, Podişul 
Getic, Subcarpaţii Olteniei şi Munteniei, o bună parte din Lunca Dunării, sudul 
şi centrul Podişului Moldovenesc şi Câmpia şi Dealurile Vestice şi vestul 
Podişului Transilvaniei, unde radiaţia solară pe suprafaţă orizontală se situează 
între 1.300 şi 1.400 MJ/m2; 

 cel de al treilea areal, cu potenţial moderat, dispune de mai puţin de 1.300 
MJ/m2 şi acoperă cea mai mare parte a Podişului Transilvaniei, nordul 
Podişului Moldovenesc şi Rama Carpatică. 
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Îndeosebi în zona montană variaţia pe teritoriu a radiaţiei solare directe este foarte 
mare, formele negative de relief favorizând persistenţa ceţii şi diminuând chiar durata 
posibilă de strălucire a soarelul, în timp ce formele pozitive de relief, în funcţie de 
orientarea în raport cu soarele şi cu direcţia dominantă de circulaţie a aerului, pot 
favoriza creşterea sau, dimpotrivă, pot determina diminuarea radiaţiei solare directe. 

Se observă din cele descrise mai sus că judeţul Hunedoara se încadrează în zona a IV-
a şi a V-a de radiaţie solară, fiind pe ultimul loc pentru investiţiile în domeniul centralelor 
solare. 

Energia eoliană 

S-a considerat necesară şi oportună abordarea unor activităţi de reevaluare a 
potenţialului eolian al României, prin utilizarea unor mijloace şi instrumente adecvate 
(aparatura de măsură, softuri adecvate, etc.) pornind de la datele de vânt măsurate 
la 22 staţii aparţinând ANM. 

La staţiile meteorologice măsurarea celor doi parametri ai vântului, direcţia şi viteza, se 
efectuează, conform recomandărilor OMM (Organizaţia Meteorologică Mondială), la 
înălţimea de 10 m deasupra solului. 

Din păcate, recomandările UE în domeniu precum şi practica actuală au dovedit însă 
că viteza de la care este rentabilă exploatarea vântului ca resursă energetică trebuie 
să se refere la viteza vântului de la înălţimea rotorului turbinelor centralelor eoliene, 
situat în prezent de obicei la înălţimi mari (50, 70, 80, 90 m deasupra solului). 

Ca urmare, a fost elaborată Harta eoliană a României (a se vedea Figura 1-17 de mai 
jos), care cuprinde vitezele medii anuale calculate la înălţimea de 50 m deasupra. 

Distribuţia pe teritoriul României a vitezei medii a vântului scoate în evidenţă că 
principala zonă cu potenţial energetic eolian e aceea a vârfurilor montane, unde 
viteza vântului poate depăşi 8 m/s. 

A doua zonă cu potenţial eolian ce poate fi utilizat în mod rentabil o constituie Litoralul 
Mării Negre, Delta Dunării şi nordul Dobrogei, unde viteza medie anuală a vântului se 
situează în jurul a 6 m/s. Faţă de alte zone, exploatarea energetică a potenţialui eolian 
din această zonă este favorizată şi de turbulenţa mai mică a vântului. 

Cea de a treia zonă cu potenţial considerabil o constituie Podişul Bârladului, unde 
viteza medie a vântului este de circa 4-5 m/s. Viteze favorabile ale vântului mai sunt 
semnalate şi în alte areale mai restrânse din vestul ţării, în Banat şi pe pantele 
occidentale ale Dealurilor Vestice. 
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Figura 1-17: Potenţialul eolian al României  

 

Se observă că în judeţul Hunedoara o puternică zonă cu potenţial eolian este zona Văii 
Jiului, cu o viteză de mai mare de 10 m/s. O zonă specială care ar permite dezvoltarea 
unei zone eoliene este în Munţii Vulcan, în perimetrul localităţilor Uricani şi Lupeni. 

Biomasă şi biogaz 

Biomasa constituie pentru România o sursă regenerabilă de energie, promiţătoare, atât 
din punct de vedere al potenţialului, cât şi din punct de vedere al posibilităţilor de 
utilizare. 

În urma prelucrării datelor s-au ridicat următoarele hărţi de profil: 

 Potenţialul energetic al biomasei în România, care cuprinde distribuţia în 
teritoriu (pe judeţe şi regiuni de dezvoltare economică) a valorilor energetice 
(TJ) preconizate a se obţine prin valorificarea energetică a biomasei vegetale; 

 Distribuţia biomasei vegetale în România, care cuprinde distribuţia în teritoriu 
(pe judeţe şi regiuni de dezvoltare economică) a cantităţilor (mii m³) de 
biomasă vegetală. 

Din analiza hărţii cu distribuţia geografică a resurselor de biomasă vegetală cu 
potenţial energetic disponibil, se constată: 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 257/443 

Cele mai bogate judeţe în resurse forestiere sunt următoarele: 

− Suceava – 647,0 mii m³; 
− Harghita – 206,5 mii m³; 
− Neamţ – 175,0 mii m³; 
− Bacău – 132,0 mii m³. 

Cele mai sărace în acest tip de resursă sunt judeţele din sud: 

− Constanţa – 10,4 mii m³; 
− Teleorman – 10,4 mii m³; 
− Galaţi – 10,4 mii m³. 

Cele mai bogate judeţe în resursă agricolă sunt: 

− Timiş – 1.432,0 mii tone; 
− Călăraşi – 934,0 mii tone; 
− Brăila – 917,0 mii tone. 

Cele mai sărace în acest tip de resursă sunt: 

− Harghita – 41,004 mii tone; 
− Covasna – 73,000 mii tone; 
− Braşov – 89,000 mii tone. 

Se observă în harta din Figura 1-18 de mai jos că în judeţul Hunedoara ar fi rentabilă o 
investiţie mai ales pentru vechea zonă minieră, pentru producerea energiei, în special 
pentru consumul local, mai ales în zonele defavorizate. 

În judeţul Hunedoara există un potenţial energetic de 237 TJ, din care 77,55% este 
alcătuit din biomasa agricolă, iar 22,45% este biomasa forestieră. 

Exploatarea potenţialului biomasei agricole ar duce la creşterea nivelului de producţie 
din agricultură. 

Judeţul Hunedoara este al cincilea judeţ din ţară cu puternice potenţiale în biomasa 
forestieră şi agricolă şi cu un număr mare de oraşe fără energie termică distribuită. 
Există la ora actuală în judeţ 5 oraşe şi 54 de comune în care energia termică nu este 
asigurată. Aşadar, investiţia în exploatarea potenţialului de biomasă este susţinută cu 
puternice argumente tehnico-economice. 
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Figura 1-18: Potenţialul energetic al biomasei disponibil pe teritoriul României 
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Tabelul 1-66 de mai jos prezintă estimarea costurilor de energie (Euro/MWh) şi estimarea 
creşterii acestora pe fiecare mod de producere a energiei. 

Tabelul 1-66: Estimările costurilor de energie şi creşterea lor 

 

Se observă o creştere ridicată a preţului Euro/MWh pentru metodele convenţionale de 
producere a energiei. 

Rezultă din aceste studii necesitatea investiţiei în sursele de energie „verde”, având şi 
un impact mult mai redus asupra mediului. Un puternic argument pentru sursele 
regenerabile de energie îl constituie randamentul ridicat de conversie, precum şi 
preţurile la materia primă. 

Soluţia cea mai indicată pentru judeţul Hunedoara ar fi folosirea la maxim a 
potenţialului hidroenergetic din zona Retezat, râul Strei, precum şi valorificarea 
potenţialului agricol şi forestier. 
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1.5.4 RReeţţeeaauuaa  ddee  tteerrmmooffiiccaarree  

Situaţia sistemelor de încălzire pe teritoriul judeţului Hunedoara este prezentată în 
Tabelul 1-67 de mai jos. 

Tabelul 1-67: Sisteme de încălzire 

Din care, încălzite cu: Total locuinţe 
Cărbune Lemn şi deşeuri de lemn Gaze naturale/ Termoficare CLU 

 [nr.] [%] [nr.] [%] [nr.] [%] [nr.] [%] 

183.450 15.561 8,5 55.086 30,1 43.600/ 65.839 23,7/ 35,9 3.364 1,8 

Sursa: Plan de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Hunedoara 2002 – Situaţia existentă în anul 2000 

1.5.4.1 Centrala termo-electrică Mintia 

Informaţii generale 

În prezent, în municipiul Deva sunt furnizate servicii de încălzire şi apă caldă de consum 
prin sistem centralizat pentru 11.283 apartamente, 329 societăţi comerciale, 19 instituţii. 

Suplimentar faţă de factorii generali cu impact în alimentarea cu căldură a localităţilor, 
intervin şi factori locali reprezentaţi de alimentarea individuală a consumatorilor. Un 
procent semnificativ din locuinţele existente au sisteme individuale de încălzire şi apă 
caldă menajeră, care în cele mai multe cazuri sunt instalaţii vechi, neperformante sau 
se bazează pe mijloace rudimentare, improvizate. 

Un număr de 13.341 de apartamente în blocuri de locuinţe colective au rezolvată 
încălzirea prin microcentrale de apartament, care au înlocuit instalaţiile vechi. Există şi 
locuinţe individuale care îşi asigură individual încălzirea şi apa caldă menajeră prin 
instalaţii neperformante, vechi, care funcţionează cu diverşi combustibili. 

Municipiul Deva dispune de un sistem de alimentare cu căldură în cogenerare, care în 
linii mari prezintă majoritatea simptomelor generale ale celorlalte sisteme din ţară, dar 
cu menţiunea că este totuşi unul din cele mai bune sisteme din punct de vedere al 
performanţelor funcţionale, agentul termic fiind produs de S.C. Electrocentrale Deva. 

Reţeaua de transport termoficare Deva este de tip radial. Reţeaua primară 
alimentează 52 de puncte termice, din care 35 deservesc populaţia, celelalte 
aparţinând unor agenţi economici care au relaţii contractuale directe cu S.C. 
Electrocentrale. 

S.C. Electrocentrale Deva S.A., ca titular a licenţei nr. 406/14.12.2001, eliberată de 
ANRE, deţine sursa de energie termică şi reţeaua de transport apă fierbinte, în baza 
H.G. nr. 1182/04.12.2001. 

Centrala termoelectrică Mintia - Deva este situată în sud-estul Transilvaniei, pe malul 
râului Mureş, la 9 km distanţă de municipiul Deva. Are o putere instalată de 1260 MW, în 
6 grupuri de condensaţie de 210 MW fiecare, alimentate fiecare de 2 cazane de abur 
de 330 t/h, 13,72 MPa, 550°C, fiecare grup constituind o unitate independentă. 

Combustibilul principal utilizat este cărbunele – huila de Valea Jiului (cca 2,8 mil. 
tone/an). Combustibilii auxiliari, întrebuinţaţi la porniri şi pentru stabilizarea flăcării, sunt 
gazele naturale şi păcura. 
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Energia electrică este livrată în sistemul naţional la tensiuni de 110, 220 şi 400 kV. 

Din anul 1984, termocentrala a livrat şi căldură (agent termic) pentru peste 25.000 
apartamente din municipiul Deva, având o capacitate de livrare instalată, din prizele 
nereglabile ale turbinelor, de 300 Gcal/h (6 x 50 Gcal/h). 

Pentru ameliorarea performanţelor centralei, s-a implementat un program de 
retehnologizare, constând din înlocuirea pentru început a grupurilor nr. 3 şi 1. Ambele 
grupuri au o putere mărită datorită creşterii eficienţei termice şi corespund normelor 
europene de interconectare. 

Pentru perioada 2007 - 2013 este prevăzută derularea unei investiţii care vizează 
protecţia mediului şi care constă în montarea instalaţiilor de desulfurare, montare 
arzătoare cu NOx redus, modernizarea electrofiltrelor şi depozitarea uscată a 
produselor de ardere. 

Situaţia sistemului de alimentare centralizată, din punct de vedere al mediului 

C.E.T. Mintia - Deva este situată pe malul râului Mureş, la circa 9 km N-V faţă de oraşul 
Deva, funcţionează cu cărbune-huilă din Valea Jiului (cca. 2,8 mil. tone/an). 
Combustibilii auxiliari, întrebuinţaţi la porniri şi pentru stabilizarea flăcării sunt gazele 
naturale şi păcură. Centrala a fost dotată în perioada 1971-1984 cu echipamente 
necesare cogenerării de căldură şi electricitate. 

Centrala dispune de 6 grupuri de condensaţie cu putere instalată de 210 MW fiecare, 
alimentate fiecare de 2 cazane de abur de 330 t/h, 13,72 Mpa, 550 gr.C., fiecare grup 
constituind o unitate independentă. Patru dintre ele sunt dotate pentru a putea 
funcţiona în cogenerare, regim 210/160 MW prin livrare de abur prin prize reglabile de: 
1,2; 2,5 şi 6 bar. Aburul extras este uilizat în schimbatoare de căldură pentru a prepara 
agentul termic din reţeaua primară cu un grafic de reglaj avind temperaturi la virf de 
150/70 gr. C. 

Capacitatea termică maximă care poate fi extrasă dintr-o turbină este de 58,3 MWt 
(50 Gcal/h) respectiv 2x21 MWt în boilere de bază şi 16,3 MWt intr-un boiler de virf. 

Reţeaua primară (de transport) a agentului termic este compusă dintr-o magistrală de 
două conducte (tur/retur), între centrala şi intrarea în oraş, precum şi o reţea 
arborescentă pe teritoriul oraşului. Reţeaua primară transportă apa fierbinte la cele 35 
de puncte termice care aparţin Consiliului Local Deva, restul de puncte termice fiind 
beneficiari care au contract direct cu S.C. Electrocentrale Deva S.A. 

Reţeaua secundară care asigură distribuţia căldurii (agent termic pentru încălzire cu un 
grafic de reglaj la vârful de consum de 95/75 gr.C şi respectiv apă caldă menajerăa cu 
temperatura de maxim 60 gr.C) de la punctele termice la consumatori alimentează 
apartamentele amplasate în marea lor majoritate în blocuri de locuinţe de tip parter + 
3 pâna la10 etaje. 

Agentul termic pentru încălzire este livrat pe 2 - 4 plecări, catre 5 - 20 blocuri de locuit, 
cu câte două conducte, una de ducere (tur) şi una de întoarcere (retur). Deasemenea 
apa caldă menajeră este livrată aceloraşi consumatori printr-un numar similar de 
plecări, existând o conductă de ducere şi una cu diametru mai mic de recirculare 
(care asigură menţinerea temperaturii apei calde menajere la temperatura constantă 
chiar în perioadele în care nu este consum). 
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Impactul asupra mediului ambiant este important deoarece sursa sistemului de 
alimentare cu caldură (C.E.T. Mintia) funcţionează cu combustibili solizi având ca 
suport gazele naturale. 

Tabelul 1-68: Caracteristicile tehnice de producere a căldurii şi electricităţii în C.E.T. Mintia 

Nr. crt. Caracteristica tehnică U.M. Valoare 

1 
Pondere combustibil 
- cărbune 
- gaze naturale 

 
[%] 
[%] 

 
85 
15 

2 
Putere calorifică inferioară a combustibilului 
- cărbune 
- gaze naturale 

 
[MJ/kg] 
[MJ/kg] 

 
15.700 
34.950 

3 Consum specific pentru producerea electricităţii [GJ/MWh] 10,71 
4 Consum specific pentru producerea căldurii [GJ/Gcal] 5,23 

Pentru calculul indicatorilor de mediu a fost utilizată metodologia practicată în prezent 
în ţările Uniunii Europene. Metoda se bazează pe utilizarea factorilor de emisie. 
Cantitatea de poluant evacuat în atmosfera de emisie se determină cu relaţii de 
forma:  

E  = B * Qi * e, unde: 

c E  = cantitatea de poluant evacuat în atmosferă, într-o perioadă de timp [kg] 
d B  = cantitatea de combustibil consumată în perioada respectivă [kg]  
e Qi  = puterea calorifică inferioară a combustibilului [kJ/kg]  
f e  = factorul de emisie [kg/kJ] 

Factorul de emisie reprezintă cantitatea de poluant evacuat în atmosferă, raportată la 
unitatea de căldură introdusă cu combustibilul în cazan. 

Cantitatea totală de poluant în cazul utilizării mai multor tipuri de combustibili se 
determină prin însumarea cantităţilor calculate pentru fiecare din aceştia. 

Prin metoda de producere a agentului termic în cogenerare cu energia electrică, faţă 
de metoda de producere a agentului termic în punctul termic în cazane pe 
combustibil gazos, sau faţă de extinderea reţelelor de agent primar până la blocurile 
de locuinţe unde trebuie realizate puncte termice individuale, rezultă o reducere a 
noxelor şi emisiilor poluante, după cum urmează: 

− reducerea emisiilor de CO2 = 41.717 (tone CO2/an) 
− reducerea emisiilor de SO2 = 630 (tone SO2/an) 
− reducerea emisiilor de NOx = 112 (tone Nox/an) 
− reducerea emisiilor de pulberi = 150 (tone/an) 

Această metodă contribuie implicit şi la creşterea calităţii vieţii prin: 

 asigurarea confortului termic în locuinţe, cu reducerea simultană a cheltuielilor 
pentru utilizarea de surse locale de căldură de vârf; 

 creşterea gradului de profesionalism al lucrătorilor şi a gradului de 
conştientizare a populaţiei privind problemele de eficienţă energetică şi 
management energetic; 
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 renunţarea la utilizarea unor surse de încălzire complementare (de vârf) în 
perioadele în care sistemul nu face faţă. 

De regulă, aceste surse constau în energia electrică sau gaze naturale iar renunţarea 
la consumul acestora va contribui atât la eficientizarea bugetelor locatarilor cât şi la o 
reducere a emisiei de noxe şi apelarea în mai mică măsură la resursele primare, prin 
urmare la o dezvoltare durabilă la nivel regional. 

Instalaţia de termoficare şi reţeaua de distribuţie a energiei termice 

Instalaţia de termoficare urbană şi reţeaua de transport au fost puse în funcţiune în 
septembrie 1984, odată cu adaptarea turbinelor cu abur de la termocentrala Mintia 
pentru producerea energiei termice sub formă de apă fierbinte. 

Instalaţia de producere apă fierbinte aferentă unui grup energetic cuprinde 2 boilere 
de bază şi un boiler de vârf, totalizând o putere termică instalată pe grup energetic de 
50 Gcal/h. 

În regimul de maxim iarna sunt în funcţie 3 boilere pe grup energetic, ridicând 
temperatura apei la 150oC, în regimul de mediu iarna sunt în funcţie boilerele nr. 1 şi 2, 
temperatura apei ajungând la 100oC iar în regimul de mediu vară este în funcţie 
boilerul nr. 1, temperatura apei atingând valoarea de 70oC. 

Livrarea agentului termic se face pe baza diagramei de reglaj. Debitul de apă de 
reţea ce se vehiculează prin boilerele unui grup energetic pentru a putea evacua 
cantitatea maximă de căldură pentru termoficare este de 687,5 t/h. Capacitatea 
instalată pentru producerea energiei termice este de 430 MW (370 Gcal/h), cea 
disponibilă fiind de 380 MW (328 Gcal/h). 

Sursa de termoficare este supusă unui program de modernizare odată cu 
retehnologizarea grupului energetic nr. 3 şi în continuare cu modernizarea grupului nr. 
1. În cadrul retehnologizărilor de grupuri energetice, producerea energiei termice este 
tratată ca un segment de producţie, cu eficienţă cât mai mare (prize reglate de abur, 
pompe de reţea cu debit variabil, reglaje şi automatizări performante, etc.) 

Referitor la programul MAI „Termoficare 2006 - 2009 calitate şi eficienţă”, sursa şi 
reţeaua de transport a energiei termice fac parte dintr-un sistem unitar – sistemul de 
termoficare urbană a municipiului Deva, cunoscut şi sub denumirea generică „district 
heating”. 

Sursa de termoficare şi reţeaua de transport pot acoperi fără nici o dificultate cerinţele 
de consum ale municipiului Deva dar conjunctura de piaţă a făcut ca cerinţa de 
energie termică să fie în continuă scădere, astfel ca puterea maximă la vârf de iarnă 
să scadă de la 79 MW în ianuarie 2002, la 57 MW în anul 2006. 

Tabelul 1-69: Cerinţa de energie termică în municipiul Deva 

An 2002 2003 2004 2005 2006 
Putere maximă 

[MWh] 78,83 70,54 70,75 67,21 56,34 
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Tabelul 1-70: Evoluţia producţiei de energie electrică şi termică 

Evoluţia producţiei de energie electrică şi termică produsă 
An Producţie energie electrică Producţie energie termică 

 [MWh/an] [Gcal/an] 

1989 5.477.116 253.807 
1990 4.294.001 302.320 
1991 3.801.870 368.624 
1992 4.888.981 436.457 
1993 4.900.296 470.768 
1994 4.888.341 438.242 
1995 5.374.698 454.829 
1996 5.310.828 513.462 
1997 4.468.332 513.448 
1998 3.437.976 436.707 
1999 3.746.289 425.385 
2000 4.093.658 413.824 
2001 4.493.658 365.808 
2002 4.346.585 309.036 
2003 4.205.160 323.456 
2004 3.658.586 275.381 
2005 3.592.296 245.964 
2006 3.672.164 227.112 

Figura 1-19: Evoluţia consumului lunar de energie termică în termoficarea centralizată din Deva 
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Reţele de transport 

În cadrul configuraţiei schemei reţelelor de termoficare din municipiul Deva s-au avut în 
vedere: 

− amplasarea supraterană a reţelelor în zonele unde configuraţia terenului permite; 
− realizarea unui traseu cât mai scurt posibil; 
− posibilitate de exploatare uşoară, precum şi intervenţia rapidă în caz de avarie. 

Sistemele constructive ale reţelelor de transport agent termic sunt: 

(a) amplasare supraterană, pe suporţi de joasă înălţime (0,7 - 2,0m), din beton 
armat prefabricat şi cu suporţi de circa 6 m înălţime în zonele de traversări de 
drumuri; 

(b) amplasare subterană, în canale de beton armat, prefabricate, nevizitabile în 
majoritatea traseelor, şi în canale semivizitabile în zonele cu circulaţie intensă 
şi în intersecţii. 

Reţeaua principală de transport a agentului termic între CTE Deva-Mintia şi municipiul 
Deva este realizată din conductă sudată elicoidal STAS 6898/2 OL 44-2Kis, iar izolarea 
termică este realizată cu saltele din vată minerală, cusute pe plasă de sârmă, peste 
care sunt aplicate două straturi de împâslitură de fibră de sticlă bitumată şi unul de 
tablă neagră vopsită, la conductele amplasate suprateran. 

Tabelul 1-71: Structura dimensionată a reţelei de transport 

Nr. crt. Diametru conductă Lungime Aeriană Subterană 
 [mm] [km] [m] [m] 

1 900 4,735 4.735 0 
2 800 4,836 4.511 325 
3 700 0,700 700 0 
4 600 0,577 70 507 
5 500 1,569 641 928 
6 400 2,800 1.330 1.470 
7 300 1,530 710 820 
8 250 3,153 1.050 2.103 
9 200 4,721 1.877 2.844 

10 150 3,428 1.695 1.733 
11 125 0,965 785 180 
12 100 1,730 260 1.470 
13 80 1,510 1.390 120 
14 65 0,230 0 230 
15 50 0,040 0 40 

Total  32,524 km 19,754 km 12,770 km 

Reţeaua de transport este supusă permanent lucrărilor de întreţinere şi refacere a 
izolaţiei degradate sau de înlocuire (zona subterană inundată) cu conducte preizolate. 
Pentru eficientizare, se va monta o pompă de reţea cu debit reglabil, în scopul 
reducerii pierderilor de căldură pe reţeaua de transport. 
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Eficientizarea transportului energiei termice constă în reducerea pierderilor de căldură 
şi optimizarea regimului hidraulic. Pentru aceasta, în următoarea perioadă va fi 
necesară recarcasarea conductei magistrale supraterane, concomitent cu repararea 
izolaţiei degradate, ceea ce înseamnă cca 90.000 m2 de tablă pentru carcasare şi cca 
8.000 m2 izolaţie termică refăcută. 

Reţeaua secundară 

Reţeaua secundară de agent termic asigură distribuţia căldurii şi a apei calde de 
consum de la punctele termice la consumatori. Reţeaua secundară de încălzire şi apă 
caldă de consum în funcţiune totalizează cca 39 km. 

Transportul agentului termic secundar şi al apei calde de consum se face în mare parte 
prin conducte din oţel, izolate termic, montate în canale termice nevizitabile, 
subterane. 

Prin lucrările de investiţii din ultimii 5 ani, „Retehnologizarea sistemului de termoficare în 
municipiul Deva – Modernizarea reţelelor termice", cca 55% din reţelele agentului 
termic secundar şi al apei calde de consum se face prin conducte preizolate din oţel 
şi/sau polipropilenă, subterane, îngropate în pământ. 

Există deja în funcţiune recircularea apei calde de consum la 30 puncte termice, cu 
traseul de cca 16 km. 

Sistemul de recirculare a apei calde este prevăzut a funcţiona prin inelarea reţelei de 
apă caldă de consum existente, respectiv de la ultimul consumator (imobil) la punctul 
termic. 

Conducta de recirculare a apei calde, pe zone de presiune, joasă şi/sau înaltă este 
ISOPEX, pozată îngropat, în general în paralel cu reţeaua termică existentă. 

Punctele termice 

Fiecare punct termic alimentează grupuri de consumatori între 5 şi 20 de blocuri, 
amplasate pe o rază de 400 - 500 m, capacitatea unitară a punctelor termice fiind 
cuprinsă între 0,7 - 8 Gcal/h. 

Pentru prepararea energiei termice (încălzire şi a.c.c.) la capacitatea instalată, 
asigurând necesarul actual de furnizare, punctele termice sunt echipate cu 
schimbătoare de căldură cu plăci şi grupuri de pompare performante la: circulaţie 
încălzire, recirculare acc, ridicare presiune apă rece, încărcare instalaţie încălzire. 
Totodată punctele termice sunt monitorizate, existând transmiterea datelor de 
funcţionare la dispecerat. 

Consumatorii 

La nivelul anului 2009 consumatorii de servicii de încălzire şi apă caldă menajeră sunt: 

− 11.283 apartamente 
− 329 agenţi economici 
− 19 instituţii de învăţământ 
− Spitalul Judeţean Hunedoara, Deva 
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Totodată, începând din anul 2007, dar mai ales în 2009, a luat amploare acţiunea de 
rebranşare a unor consumatori, precum şi realizarea instalaţiilor interioare de încălzire şi 
apă caldă de consum cu distribuţia pe orizontală, cu coloanele amplasate în casa 
scării şi contorizări la nivel de apartament. Există deja realizate astfel de lucrări la peste 
10 blocuri, existând peste 60 de contorizări la nivel de apartament, cca 200 de solicitări 
fiind în curs de realizare. 

În ce priveşte stadiul contorizării consumatorilor, contorizarea energiei termice - încălzire 
este realizată la branşamentele de bloc sau scară, numărând cca. 750 contorizări, iar 
contorizarea apei calde menajere cca. 1.100 contorizări. 

Numărul total de contoare pentru încălzire este de 699 buc., din care: 

− la nivel de bloc – 301 buc.; 
− la nivel de scara – 317 buc.; 
− la nivel de apartament – 60 buc.; 
− agenţi economici individual – 36 buc.; 
− şcoli, grădiniţe – 35 buc. 

Numărul total de contoare pentru apă caldă de consum este de 1.094 buc., din care: 

− la nivel de bloc (cu debitmetru) - 260 buc. 
− la nivel de scară (cu debitmetru) – 396 buc.; 
− la nivel de apartament (cu debitmetru) – 67 buc.; 
− la nivel de bloc (cu contor de energie termică) – 24 buc.; 
− agenţi economici (cu debitmetru) – 329 buc.; 
− şcoli, grădiniţe (cu debitmetru) – 17 buc. 

Trebuie de asemenea menţionat că în 65% din blocurile contorizate sunt montate de 
către locatari şi repartitoare de costuri, ceea ce permite determinarea exactă a 
consumului de căldură pentru fiecare apartament, sistemul de plată diferenţiată 
rezultat fiind foarte de apreciat de populaţie. 

Deficienţe ale sistemului existent 

(1) Deficienţe în exploatare 

Sistemul de transport al energiei termice livrate în municipiul Deva a fost proiectat 
pentru cantitatea de 220 Gcal/h, la un debit de apă de reţea vehiculat de 2.750 t/h. 
Din cauza scăderii în ultimii ani a consumului de energie termică în municipiul Deva (a 
se vedea Figura 1-20 de mai jos), instalaţia a rămas supradimensionată pentru energiile 
vehiculate în prezent, cea ce face ca aceasta să funcţioneze ineficient, cu niveluri 
mari de consum. 

Se constată că nu toată căldura transportată către consumatori este preluată, 
aceasta fiind returnată la producător, ceea ce determină un consum inutil de energie 
electrică şi termică pentru transport. Această situaţie apare din cauza insuficienţei 
posibilităţilor de reglaj al energiei termice livrate. 
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Figura 1-20: Energie termică produsă şi livrată în municipiul Deva 

 

S-a constatat un nivel redus în preluarea căldurii transportate către consumatori, 
materializat prin valori mari ale temperaturii agentului termic returnat şi asociat cu un 
consum exagerat de energie electrică pentru transport prin pompare. Această situaţie 
a fost cauzată de caracterul limitat şi ineficienţa posibilităţilor de reglaj cantităţiv al 
energiei termice livrate. 

Sursa de producere energie termică a fost pusă în funcţiune în anul 1984, cu o staţie de 
pompare în două trepte înseriate. Treapta I dispunea de 3 pompe (2 în funcţie), cu 
puterea de 800 kW, iar treapta a II-a, tot de 3 pompe (2 în funcţie), cu puterea de 500 
kW. 

După doi ani de funcţionare (anul 1986), prin modificarea schemei de pompare s-a 
renunţat la funcţionarea treptei a II-a, reducându-se puterea instalată de pompare cu 
1.000 kW, iar puterea absorbită cu cca 680 kW. Astfel, puterea absorbită la pompare a 
scăzut de la 2.030 kW la 1.340 kW în perioada de încălzire. Prin această măsură s-a 
diminuat substanţial consumul de energie electrică de pompare, fără nici un efect 
negativ asupra debitului şi presiunii necesare în reţea. 

După anul 1996, a început un proces continuu de debranşare de la reţea, începând 
cu consumatorii agro-industriali şi continuând cu cei casnici, astfel că la finele anului 
2003 consumul de energie termică s-a redus practic cu 45 - 50%. În această situaţie, 
reţeaua şi pompele de transport au devenit supradimensionate, cu efecte imediate: 

− creşterea pierderilor specifice de căldură în reţeaua de transport la valori inadmisibile 
(25 - 30% iarna şi peste 45% vara); 

− consumuri exagerate de energie electrică de pompare pentru unitatea de produs; 
− imposibilitatea eficientizării producerii şi transportului energiei termice.  

Există soluţii tehnice care pot îmbunătăţi această situaţie. Din punct de vedere tehnic, 
modernizarea sistemului trebuie făcută în ansamblu pentru că cele două sisteme se 
influenţează reciproc. A fost necesar ca modernizarea să înceapă de la consumator 
către furnizor pentru că toate modificările de sarcină termică în funcţionare se transmit 
dinspre consumator către furnizor. Astfel, s-a început cu modernizarea punctelor 
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termice, prin care s-au creat condiţiile ca fiecare punct termic să asigure 
consumatorului necesarul de căldură optim, funcţie de temperatura exterioară, prin 
variaţia debitului de agent termic primar. 

(2) Deficienţe în transportul energiei termice 

În prezent, transportul energiei termice – agent primar pentru încălzire şi preparare apă 
caldă menajeră – se realizează prin conducte de oţel izolate termic cu materiale 
clasice, montate suprateran sau subteran, în canale termice nevizitabile sau vizitabile, 
proiectate din beton armat monolit şi hidroizolate, acoperite cu plăci din beton armat. 
Pentru amplasamentul suprateran s-au prevăzut stâlpi de înălţimi variabile, fabricaţi din 
beton armat prefabricat. Magistrala de transport, ramificaţiile şi racordurile sunt de 
diametre diferite, între Dn 900 (920 x 8) – material OL 52-2Ks – şi Dn 65 (76 x 3,5) – 
material OLT 45. 

Izolaţia conductelor de termoficare a fost concepută şi realizată în scopul reducerii 
pierderilor de căldură. Astfel, izolaţia este alcătuită din saltele de vată minerală gata 
confecţionate tip „I” SPS1 sau SPSI 2 – cusute pe plasă de sârmă, peste care s-au 
aplicat două straturi de împâslitură din fibră de sticlă bituminată, pentru amplasarea 
subterană, şi cu un strat de împâslitură din fibră de sticlă bituminată şi apoi acoperită 
cu tablă galvanizată de 0,5 mm pentru amplasare supraterană. 

În timpul exploatării acestor instalaţii, s-a constatat o accentuată degradare a izolaţiei 
termice, datorită condiţiilor de funcţionare, a intemperiilor, a sustragerilor repetate, 
ceea ce a dus la necesitatea înlocuirii izolaţiilor termice pe tronsoane de conductă, 
pentru a evita pierderile de energie termică. 

În timp, unele tronsoane de conducte de termoficare amplasate subteran au necesitat 
înlocuirea, din cauza spargerilor intervenite în timpul exploatării. Astfel, au fost 
consemnate în timp indisponibilizări ale reţelelor de termoficare şi implicit întreruperi în 
alimentarea cu agent termic a punctelor termice din oraşul Deva. Spargerile şi 
neetanşeităţile s-au datorat colmatărilor canalelor termice cu apă provenită din 
canalizarea oraşului, sau din umplerea canalelor termice cu ape pluviale, fără a exista 
posibilitatea de golire a acestor ape cu mijloace de pompare. 

Astfel, au fost necesare în timp lucrări de repoziţionare supraterană a unor tronsoane 
de conducte de termoficare (ex. str. Griviţa - PT 22 - PT 22A; tronson aerian DN 7 - PT 1). 

Deficienţe ale sistemului secundar existent 

Deficienţele sistemului secundar existent pot fi clasificate în 3 grupe principale: (a) 
deficienţe în transportul energiei termice, (b) deficienţe în exploatare, reparaţii & 
întreţinere şi (c) lipsa instalaţiei de recirculare a apei calde de consum în unele cartiere. 

(a) Deficienţe în transportul energiei termice 

În prezent, transportul energiei termice (încălzire şi apă caldă de consum) se realizează 
pe conducte din oţel izolate termic cu materiale clasice, montate în canale termice 
nevizitabile, sau în subsolurile tehnice ale blocurilor de locuinţe. Traseul conductelor 
ocupă zone în străzi, alei, zone verzi, aerian sau în subsoluri tehnice, repartizate conform 
datelor prezentate în Tabelul 1-72 de mai jos: 
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Tabelul 1-72: Traseele conductelor de transport agent termic 

 Străzi, alei Zone verzi Aerian, sub blocuri Subsoluri tehnice 

[%] 34,5 46 3,5 16 

Se constată ponderea ridicată a traseelor amplasate pe străzi şi alei, ceea ce 
determină în materie de intervenţii un nivel ridicat al costurilor şi un interval relativ ridicat 
de timp de rezolvare. 

De asemenea, amplasarea reţelelor sub blocurile de locuinţe creează litigii între 
proprietari şi furnizor privind accesul şi întreţinerea acestor tronsoane. 

În funcţie de vechimea reţelelor aparţinând S.C. CALOR S.A., situaţia se prezintă astfel: 

Tabelul 1-73: Vechimea reţelelor de transport agent termic deţinute S.C. CALOR S.A. 

Lungime totală 
canale termice peste 20 ani între 15-19 ani între 10-14 ani între 5-9 ani Sub 5 ani 

[km] [km] [km] [km] [km] [km] 

37,4 19,3 7,4 5,3 0,8 4,6 

Rezultă astfel că peste 50% din totalul reţelelor au o vechime peste 20 ani. 

Analizând traseul reţelelor secundare, se preconizează până în anul 2015 reducerea 
ponderii traseelor amplasate sub blocuri, până la un procent minim, de cca 5%. 

Alte deficienţe constatate în transportul energiei termice: 

 Sunt puncte termice care au reţele de distribuţie mai lungi decât ar fi necesar, 
datorită obiectivelor care au fost prevăzute şi nu s-au realizat; 

 Cca 14% din canalele termice sunt colmatate (mai ales în zonele cu nivelul 
apelor freatice ridicat); 

 Adâncimi de pozare la unele trasee de peste 2,00 m, de unde dimensiunile de 
gabarit ale canalelor termice necorespunzătoare faţă de numărul şi diametrul 
conductelor; 

 Peste 20% din lungimea canalelor sunt construite din cărămidă, într-o stare 
avansată de uzură datorată prezenţei apelor freatice în zona nordică a 
localităţii; 

 Grosimea izolaţiilor termice la conductele montate în perioada 1980-1989 este 
de cca. 2 cm faţă de 4-6 cm necesară; 

 Pentru apa caldă de consum s-au montat şi conducte din oţel nezincate; 

 Traseele zonelor în care s-au executat obiective noi sunt subdimensionate, iar 
în cele în care nu s-au mai executat obiectivele prevăzute sunt 
supradimensionate. 

 (b) Deficienţe în exploatare, reparaţii şi întreţinere 

 neasigurarea cu căldură a consumatorilor situaţi la distanţă mare faţă de P.T.; 

 imposibilitatea asigurării consumatorilor cu apă caldă de consum la blocurile 
înalte, datorită dezechilibrului hidraulic la reţele; 
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 posibilităţi reduse de identificare a avariilor pe reţelele de distribuţie, precum şi 
de izolare a tronsoanelor afectate de întreruperi. 

În ceea ce priveşte izolaţiile termice de pe conducte, acestea sunt necorespunzătoare 
sau inexistente, conducând la pierderi mari de căldură ale instalaţiilor din punctele 
termice. 

În principal eliminarea pierderilor de căldură şi de energie electrică se impune din 
următoarele considerente: 

 Pentru instalaţiile de încălzire, normativele vechi impuneau o temperatură 
exterioară a izolaţiilor termice de 45 - 50°C; această reglementare conducea 
la o pierdere de energie termică de 30 - 40% la generare; 

 La proiectarea iniţială a instalaţiilor interioare s-a ţinut cont de necesitatea 
încălzirii spaţiilor interioare din punctul termic, motivat de faptul că este 
necesară supravegherea permanentă de către personalul de deservire, 
asigurându-se o temperatură în interior de cca 20°C. 

 Închiderile perimetrale sunt confecţionate în general din tâmplărie metalică, 
cu geamuri laminate cu coeficient de transfer termic mare (K = 5,8 - 6,0 W/m2 
grd); 

 Izolarea termică a acoperişului în faza iniţiala asigură un coeficient de transfer 
termic K = 1,16 - 1,3 W/m2 grd. În condiţiile uzurii în timp rezistenţa termică a 
scăzut, respectiv coeficientul de transfer termic a crescut, ajungând la 1,5 - 2 
W/m2 grd, acest inconvenient având repercursiuni negative în situaţia 
actuală, când răcirea mediului ambiant sub limitele propuse afectează 
pierderea generală de căldură. 

Din punct de vedere al iluminatului interior instalaţia electrică de iluminat existentă 
prezintă următoarele deficienţe: 

 Corpurile de iluminat nu asigură iluminarea necesară cf. STAS 3687 E = 50 lx, 
având factor de depreciere mare; 

 Lămpile existente au un flux luminos mic raportat la puterea nominală (W). 

Datorită acestor deficienţe prezentate, pierderile de energie (termică şi electrică) se 
estimează la 60 - 70% la generare. Această pierdere se reflectă în costurile energiei 
termice preparate în punctele termice. 

Oportunitatea reabilitării pierderilor de energie este justificată de tendinţa de scădere 
a pierderilor, cu efecte pozitive asupra tarifului energiei termice. 

Pentru eliminarea pierderilor, raportat la sursele constatate ale acestora, se au în 
vedere măsuri precum: 

− pentru pierderile de căldură prin conductele agentului termic primar, secundar şi apă 
caldă de consum pe circuit – izolarea conductelor cu cochilii de vată minerală gata 
confecţionată având grosimea de 40 mm şi protecţie din folie de aluminiu, prin acest 
sistem eliminându-se pierderile de căldură cu cca 70%; 

− pentru pierderile de căldură de suprafaţă la schimbătoarele de căldură cu plăci – 
izolarea cu vată minerală cu grosimea de 50 mm, cu carcase demontabile din tablă 
de aluminiu de 0,8 mm grosime; 
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− pentru pierderile de căldură prin elementele de construcţii – reabilitarea termică a 
construcţiei, reducerea închiderilor perimetrale ale tâmplăriei metalice existente prin 
completarea golurilor existente cu zidărie, izolaţie termică la acoperiş cu plăci din 
polistiren de 5 cm grosime; 

− pentru pierderile de energie electrică pentru iluminat – instalarea de corpuri de 
iluminat cu factor de depreciere mic (1,25 - 1,35) şi care au un randament mare, 
stabilirea numărului necesar de corpuri de iluminat pentru o iluminare medie Emd = 50 
ex (STAS 3687) la o suprafaţă dispusă la o înălţime optimă, instalarea de lămpi 
electrice cu flux luminos mare (2000 - 3000 em) cu utilizare de puteri instalate mici, 
asigurarea unui sistem contract de cuplare - decuplare a instalaţiei de luminat, 
combinarea sistemului general de iluminare cu sistemul local în locuri de citiri ale 
parametrilor. 

(c) Deficienţe prin lipsa parţială a instalaţiilor de recirculare a apei calde de consum 

 datorită consumului redus de apă caldă de consum în anumite perioade 
temperatura apei calde scade, datorită stagnării apei în reţele; 

 nu se poate asigura în aceste condiţii temperatura corespunzătoare a apei 
calde de consum la consumatori; 

 menţinerea sistemului existent va conduce la renunţarea din partea 
consumatorilor la apa caldă de consum şi căutarea de alte surse de 
preparare. 

Există deja în funcţiune recircularea apei calde de consum la 30 puncte termice, cu 
traseul de cca 16 km. Sistemul de recirculare a apei calde a fost prevăzut a funcţiona 
prin inelarea reţelei de apă caldă de consum existente, respectiv de la ultimul 
consumator (imobil) la punctul termic. Conducta de recirculare a apei calde, pe zone 
de presiune, joasă şi/sau înaltă este ISOPEX, pozată îngropat, în general în paralel cu 
reţeaua termică existentă. 

1.5.4.2 Paroşeni 

Informaţii generale 

Sistemul de termoficare actual din Valea Jiului este format din: sursa CET Petroşani, 
magistrale şi racorduri (reţele de transport – primare) şi reţele de distribuţie (secundare). 
Delimitarea instalaţiei între furnizor şi distribuitor/consumator se realizează la intrarea în 
puncte termice, puncte termice care aparţin beneficiarilor. 

S.E. Paroşeni livrează agent termic sub formă de apă fierbinte unui număr de 11 
consumatori, din care 3 sunt societăţi locale de termoficare şi 8 sunt agenţi economici. 

Numărul total de puncte termice alimentate din reţelele primare este de 65, din care 
59 de puncte termice aparţin distribuitorilor iar 6 puncte termice aparţin agenţilor 
economici. 

Pe oraşe, situaţia punctelor termice se prezintă astfel: 

− oraşul Petroşani: total 30 puncte termice, din care 29 puncte termice urban; 
− oraşul Vulcan: total 21 puncte termice, din care 18 puncte termice urban; 
− oraşul Lupeni: total 14 puncte termice, din care 12 puncte termice urban. 
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Situaţia sistemului de alimentare centralizată 

Centrala Paroşeni este situată pe terasa inferioară de pe malul drept al Jiului, în 
apropierea oraşului Vulcan, la 8 - 10 m de calea ferată Vulcan - Paroşeni -Lupeni. Acest 
amplasament a fost determinat de existenţa numeroaselor exploatări de cărbune din 
zonă. Este situat pe drumul naţional DN 66 A, ce face legătura între Craiova şi Tg. Jiu. 
Ca vecinătăţi: la nord – calea ferată Livezeni-Lupeni, la sud – DN 66 A, la est – drumul 
de acces la Exploatarea Minieră Paroşeni, la vest – râul Jiul de Vest, iar în jurul centralei 
se află suprafeţe de teren cu diverse culturi sau pajişti. 

SE Paroşeni este o centrală de cogenerare care furnizează energie electrică şi energie 
termică. Funcţionează cu cărbune drept combustibil de bază (huila de Valea Jiului) şi 
gaze naturale drept combustibil auxiliar, utilizat pentru porniri şi funcţionare la sarcini 
parţiale. SE Paroşeni furnizează agent termic pentru locuitorii următoarelor oraşe: 
Petroşani, Vulcan, Aninoasa şi Lupeni. 

Principalele echipamente energetice ale centralei sunt: cazanul de apă fierbinte de 
103 Gcal/h şi un bloc de 150 MW şi 150 Gcal în cogenerare. Instalaţiile care compun 
centrala Paroşeni în vederea producerii de energie electrică şi termică sunt 
următoarele: 

− cazanul de abur cu instalaţiile anexe 
− cazanul de apă fierbinte cu instalaţiile anexe 
− turbina cu abur cu instalaţii anexe 
− reţele de conducte 
− instalaţii electrice şi de automatizare 
− instalaţii hidrotehnice 
− instalaţia de tratare chimică a apei 
− instalaţia de aer comprimat 
− gospodăriile de combustibil 
− depozitele de zgură şi cenuşă 

Aburul produs în cazanul energetic este supraîncălzit în mai multe trepte de 
supraîncălzire şi condus la corpul de înaltă presiune, apoi la corpurile de medie şi joasă 
presiune ale turbinei, unde se destinde, producând lucrul mecanic. Lucrul mecanic 
este transformat de generator în energie electrică, din prizele turbinei se extrage abur 
pentru termoficare. Aerul necesar arderii este preluat cu ventilatoarele de aer. Gazele 
de ardere rezultate din procesul de ardere a cărbunelui şi gazelor naturale sunt 
evacuate în atmosferă cu ajutorul ventilatoarelor, prin canalele de gaze şi coşul de 
fum. 

Energia electrică este livrată în sistemul energetic naţional iar energia termică este 
distribuită prin reţelele de distribuţie la punctele termice din oraşele Văii Jiului. 

SE Paroşeni face parte din S.C. Termoelectrica S.A Bucureşti, care a luat fiinţă în baza 
H.G. nr. 627/2000 privind organizarea Companiei Naţionale de Electricitate S.A.. 
Suprafaţa totală a incintei este de 28,5 ha.  

Pe amplasament se identifică următoarele surse de emisii în atmosferă: 

− surse fixe de emisie: coşul de fum nr. 1 şi 2; 
− surse potenţiale de emisie: nu este cazul; 
− surse accidentale de poluare: zgomot produs de instalaţia în funcţiune. 
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Tabelul 1-74: Emisii poluante 

Anul NOx SO2 Pulberi 
 [kg/an] [kg/an] [kg/an] 

2007 1.466.620 9.233.700 334.930 
2008 476.876 8.149.860 71.710 

Din sursă sunt realizate două magistrale de termoficare, respectiv: 

(1) Magistrala de 2 x Dn 900 mm, care alimentează cu energie termică sub formă 
de apă fierbinte consumatorii din oraşele Vulcan şi Petroşani.  

Consumatorii din oraşul Vulcan sunt amplasaţi la cote de teren absolute 
cuprinse între 600 şi 636 m, iar cei din municipiul Petroşani la cote cuprinse între 
580 şi 669 m. Lungimea reţelelor de la CET Paroşeni până la cel mai îndepărtat 
consumator de pe teritoriul municipiului Petroşani este de cca. 18 km. Reţelele 
de termoficare au diametre cuprinse între Dn 900 şi Dn 50. 

(2) Magistrala de 2 x Dn 500 mm care alimentează consumatorii urbani şi 
industriali de pe teritoriul oraşului Lupeni.  

Consumatorii din oraşul Lupeni sunt amplasaţi la cote de teren absolute 
cuprinse între 638 şi 680 m. Lungimea reţelelor de la CET Paroşeni până la cel 
mai îndepărtat consumator de pe teritoriul oraşului Lupeni este de cca. 7 km. 
Reţelele de termoficare de la CET Paroşeni până la consumatorii din oraşul 
Lupeni au dimensiunile cuprinse între Dn 500 şi Dn 100. 

Volumul total al reţelei este de 19.142 m3, repartizat pe oraşe astfel: Petroşani 11.342 m3, 
Vulcan 5.342 m3, Lupeni 2.458 m3. Parametrii la care s-au dimensionat reţelele de 
termoficare sunt: apă supraîncălzită de 150/70 ° C. Materialul conductelor metalice şi a 
armăturilor a fost dimensionat integral pentru regimul de presiune maximă de 25 bari. 
Energia electrică produsă este livrată în Sistemul Energetic Naţional prin intermediul 
staţiei de 110/220 KV. 

Situaţia existentă în sistemul de transport agent termic 

Analiza stării tehnice a sistemului de transport al apei fierbinţi din Valea Jiului pune în 
evidenţă existenţa unor probleme în funcţionare, care, în timp, au condus la creşterea 
pierderilor de căldură şi agent termic. Aceste deficienţe sunt determinate atât de 
vechimea mare a conductelor cât şi de modul în care acestea au fost proiectate. 

Regimul diferenţiat de funcţionare de la iarnă la vară a sistemului de termoficare Valea 
Jiului presupune reducerea debitului de agent transportat, rezultând la momentul 
actual o supradimensionare a unor diametre ale conductelor de transport.  

Vechimea reţelei de transport menţine în continuare pierderi ridicate de căldură şi fluid, 
datorate atât tasării izolaţiei pe conducte cât şi funcţionării defectuoase a 
canalizărilor, ceea ce conduce la coroziuni pe lungimi mari de conducte. 

Măsurile luate de S.E. Paroşeni pentru rezolvarea acestor probleme constau în 
înlocuirea treptată a izolaţiei p reţelele supraterane cu spumă rigidă de poliuretan, 
precum şi înlocuirea etapizată pe parcursul mai multor ani (cu redimensionare dacă 
este cazul) a conductelor subterane cu conducte preizolate. 
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Tabelul 1-75: Lungimea reţelelor termice de transport – reţea primară 

Centrala Tip (reţea radială) Lungime conducte 
  [km] 

Reţele termice de transport apă fierbinte magistrală 70,72 Paroşeni 
Vulcan - Aninoasa - Petroşani 20,29 

Total  91,01 

Tabelul 1-76: Reţele termice de transport apă fierbinte Vulcan - Aninoasa - Petroşani 

Tip Dn conducte Lungime traseu Lungime conducte 
 [mm] [m] [km] 

Magistrală 900 3.820 7.640 
Magistrală 800 4.840 9.680 
Magistrală 700 3.665 7.330 
Magistrală 600 2.507 5.014 
Magistrală 500 1.185 2.370 
Magistrală 400 2.788 5.576 
Magistrală 300 2.820 5.640 
Racord 250 935 1.870 
Racord 200 1.854 3.708 
Racord 150 1.844 3.688 
Racord 125 65 130 
Racord 100 1.866 3.732 
Racord 80 130 260 
Racord 50 85 170 
Ramificaţie 250 832 1.664 
Ramificaţie 200 428 856 
Ramificaţie 150 90 180 
Ramificaţie 65 40 80 
Total  29.794 59.588 

Tabelul 1-77: Reţele termice de transport apă fierbinte Lupeni 

Tip Dn conducte Lungime traseu Lungime conducte 
 [mm] [m] [km] 

Magistrală 500 4.994 9.988 
Magistrală 400 650 1.300 
Magistrală 300 560 1.120 
Racord 250 885 1.770 
Racord 200 1.062 2.124 
Racord 150 595 1.190 
Racord 80 250 500 
Racord 50 30 60 
Ramificaţie 200 240 480 
Total  9.266 18.532 

Lungimea totală a reţelelor este de 2 x 40.774 m, din care: lungimea reţelei subterane 
este de 2 x 13.492 m iar lungimea reţelei aeriene este de 2 x 27.282 m. 
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Tabelul 1-78: Program de modernizare S.E. Paroşeni 

Denumirea lucrării Termen PIF Valoarea 
investiţiei 

Sursa 
de finanţare 

  [mii lei]  

Realizarea unei noi surse de apă pentru asigurarea apei de adaos în centrală – Amenajarea Hidrotehnică 
Baleia 2015 95.600 surse proprii 

Modernizarea Gospodăriei de Cărbune în vederea creşterii capacităţii de dezvoltare 
realizarea unui nou flux de benzi; 
realizarea unei staţii de descărcare; 
realizarea unei staţii de concasare. 

2012 95.000 surse proprii 

Achiziţia şi montarea unei centrale de pornire pentru grupul nr. 4 (CTP) Trim II 2010 13.759 surse proprii 
Reabilitare reţele de termoficare Valea Jiului 2010 1.810 surse proprii 
Proiectare, execuţie şi montaj pompe de evacuare condensat secundar de la boilere de termoficare 2011 500 surse proprii 
Proiectare şi montaj instalaţie de filtrare şi curăţire apă răcire condensator 2011 200 surse proprii 
Instalaţie Slam Dens 2012 136.633 credit extern 
Instalaţie de desulfurare gaze arse 2013 201.228 credit extern 

Tabelul 1-79: Evoluţia producţiei de energie electrică şi termică 

Indicatorul U.M. 2007 2008 

Energia electrică produsă MWh 818.794 967.039 
Energia termică produsă Gcal 268.029 198.023 
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1.5.5 RReeţţeeaauuaa  ddee  ttrraannssppoorrtt  ggaazzee  nnaattuurraallee  

Reţeaua de distribuţie a gazului metan are o lungime de 708,6 km şi este prezentă pe 
teritoriul a 54 de localităţi, din care 14 municipii şi oraşe, volumul total de gaz distribuit în 
judeţ fiind de 274.589 m³ în anul 2005, din care pentru uz casnic 71.213 m³, adică 26% 
din consumul judeţului. 

Tabelul 1-80: Reţeaua şi volumul de gaze naturale distribuite în judeţ 

 U.M. 2001 2002 2003 2004 2005 

Localităţi în care se distribuie gaze naturale, din care: nr. 44 47 52 54 54 
în municipii şi oraşe nr. 12 12 13 13 13 
Lungimea simplă de distribuţie a gazelor km 566,6 749,9 646,8 682,2 708,6 
Volumul gazelor naturale distribuit, din care: mii m³ 228.901 176.250 170.038 383.238 274.589 
pentru uz casnic mii m³ 71.017 58.615 66.666 61.863 71.213 

Sursa: Anuarul statistic al României 2006 

1.5.6 RReeţţeellee  ddee  tteelleeccoommuunniiccaaţţiiii  

Comunicaţiile reprezintă astăzi pentru România, ca şi pentru majoritatea statelor lumii, 
un sector strategic al economiei naţionale. Amploarea investiţiilor atrase, expansiunea 
rapidă şi mai ales capacitatea de a induce un efect multiplicativ de creştere 
economică, prin potenţialul deosebit de stimulare a dezvoltării altor sectoare, au 
transformat în ultimii douăzeci de ani comunicaţiile într-unul din cele mai importante 
motoare ale economiei, atât la nivelul fiecăruia dintre statele lumii, cât şi la nivel 
global. 

În România, sectorul comunicaţiilor electronice a cunoscut în ultimii ani o evoluţie 
deosebit de dinamică, bazată pe investiţii structurale în dezvoltarea tehnologiilor 
consacrate şi pe adoptarea rapidă a inovaţiilor în domeniu. Cu o rată a penetrării 
telefoniei mobile de peste 115%, România s-a aliniat tendinţelor înregistrate în celelalte 
state membre ale Uniunii Europene, în timp ce rata penetrării internetului în bandă 
largă, practic inexistent în România în urmă cu 4 ani, a cunoscut o dezvoltare 
semnificativă, ajungând la o rată de penetrare de 10%. Totodată, jumătate din 
gospodăriile din România beneficiază de acces la reţeaua publică de telefonie la un 
punct fix, însă 60% dintre aceste gospodării se află în mediul urban. 

Ca urmare a creşterii concurenţei şi evoluţiei economico-sociale de ansamblu care au 
dus la apropierea situaţiei de fapt din România de limitele naturale de creştere a 
disponibilităţii serviciilor, va putea fi luată în considerare folosirea parţială sau chiar 
integrală a fondurilor disponibile pentru finanţarea creşterii disponibilităţii serviciilor de 
telefonie, precum şi a serviciilor de internet în bandă largă. 

Creşterea gradului de utilizare şi asigurarea calităţii şi accesibilităţii conexiunii la internet 
în toate sectoarele vieţii economico-sociale conduc la atingerea dezideratului de 
Societate Informaţională, oferind întregii societăţi posibilitatea de a beneficia din plin 
de avantajele accesului la informaţii, condiţie esenţială a noii direcţii în care se 
îndreaptă România. 
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Consideraţii generale 

Termenul de telecomunicaţii desemnează comunicaţiile efectuate la distanţă. Astfel, 
radioul, telegrafia, telefonia (fixă sau mobilă), televiziunea, comunicaţiile digitale sau 
reţelele de calculatoare se pot subscrie acestui domeniu. Elementele componente ale 
unui sistem de telecomunicaţii sunt în principiu: emiţătorul, canalul de comunicaţie şi 
receptorul. Odată cu creşterea traficului de telecomunicaţii sunt necesare canale de 
transmisie de bandă tot mai largă. Aceste canale de bandă largă asigură mărirea 
capacităţii de transmisie a cablurilor existente, prin folosirea unor echipamente 
terminale mai performante şi prin utilizarea unor noi medii de transmisie. Cerinţele 
utilizatorilor de telecomunicaţii sunt tot mai complexe şi implică extinderea reţelei de 
telecomunicaţii, oferta de noi servicii şi integrarea lor pe reţeaua de telecomunicaţii 
existentă; accesul la aceste servicii trebuie să se facă prin echipamente terminale cu 
interfeţe multifuncţionale şi uşor de utilizat. 

Din punct de vedere al modului de transmitere a informaţiei, comunicaţiile se împart în 
două categorii: 

− comunicaţii analogice (prin reţelele tradiţionale de telefon, radio, televiziune); 
− comunicaţii digitale. 

Reţeaua de telecomunicaţii reprezintă totalitatea mijloacelor tehnice pentru 
transmiterea la distanţă a informaţiilor. Informaţiile pot fi sub formă de sunete, imagini, 
texte sau date informatice; reţelele de telecomunicaţii sunt: reţeaua de telefonie, de 
televiziune, televiziune prin cablu, Internet, etc.  

 Reţeaua de telefonie asigură comunicaţiile bilaterale şi este formată din: 

− centrale telefonice; 
− posturi telefonice instalate la abonaţi; 
− liniile telefonice, adică liniile de legătură între centrală şi posturi telefonice şi 

între centralele telefonice existente. 

În prezent, tot mai mult se extinde telefonia mobilă, care permite comunicarea între 
persoane aflate la orice distanţă, fără existenţa posturilor fixe şi a liniilor telefonice. Prin 
intermediul reţelei telefonice se poate face şi conectarea la Internet, numai prin 
utilizarea unui modem. 

Telefaxul este un aparat prin care se pot transmite atât informaţii sonore, cât şi imagini 
(scrise şi fotografice) folosind reţeaua telefonică. 

Radiofonia reprezintă transmiterea la distanţă a sunetului; transmisia se face numai într-
un singur sens, de la postul de transmisie la receptoarele radio. Există şi posturi locale de 
radio care pot fi recepţionate numai într-o zonă apropiată staţiei de emisie. 

Televiziunea constă în transmiterea la distanţă a sunetului şi a imaginii; şi în acest caz, 
transmisia se face tot unidirecţional. La nivel naţional există mai multe posturi de 
televizune, fiecare având programul care se transmite atât prin unde radio, cât şi prin 
cablu. 

Telefonul este un mijloc de comunicare care transmite şi recepţionează sunete la 
distanţă. Cel mai adesea telefonul este folosit pentru a transmite vocea umană, dar 
poate fi folosit şi la transmiterea altor tipuri de sunete. Cele mai multe telefoane 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 279/443 

operează prin transmiterea semnalelor electrice de-a lungul a diferite reţele telefonice 
complexe, fapt care permite aproape fiecărui utilizator al unui telefon să comunice cu 
aproape oricare alt utilizator al unui telefon conectat la reţea. 

Televiziunea este un mijloc de comunicare care transmite şi recepţionează imagini şi 
sunete la distanţă. Televizorul foloseşte fie un ecran cu tub catodic (în acest caz se 
utilizează un tun de electroni), fie un ecran LCD sau cu plasmă. 

Dezvoltarea explozivă a telecomunicaţiilor în ultimele decenii a fost însoţită de 
modificări multiple şi importante în tehnologiile de telecomunicaţii. Au apărut reţele de 
telecomunicaţii noi, au fost dezvoltate servicii noi de telecomunicaţii. Dintre aceste 
modificări sunt considerate a fi esenţiale: 

− tehnologia comutaţiei digitale (dezvoltată după 1970), care a asigurat 
suportul pentru integrarea serviciilor de voce, date şi imagini; aceasta a dus la 
dezvoltarea ISDN, care a permis dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de 
telecomunicaţii prin introducerea reţelei de semnalizare nr. 7 (SS7) şi a reţelelor 
inteligente (IN); 

− tehnologiile comunicaţiilor mobile (apărute după 1980), care au permis 
asigurarea comunicaţiilor oricând şi oriunde între orice persoane, realizate de 
sistemele de comunicaţii mobile, dintre care se remarcă în mod deosebit 
GSM, UMTS, IMT; 

− internetul (dezvoltat după 1990), care a cunoscut o dezvoltare rapidă şi a 
creat o lume nouă, o societate informatică al cărei potenţial este departe de 
a fi utilizat în întregime. 

Serviciile de utilizator oferite de Internet sunt numeroase şi cu implicaţii directe şi 
imediate în toate domeniile de activitate (social, cultural, educaţional, politic, etc.). 
Primele servicii oferite de Internet au fost: 

− e-mail-ul – permite transferul de mesaje scurte constând în texte, fişiere 
document, fişiere imagine, clipuri video între utilizatori care au adrese de e-
mail pe Internet; scrisorile electronice sunt transmise aproape instantaneu, ele 
pot fi păstrate în cutia poştală electronică şi sunt citite la cererea 
destinatarului; serviciul de e-mail are la bază protocoalele SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) şi POP (Post Office Protocol); 

− transferul de fişiere – prin folosirea protocolului FTP (File Transfer Protocol), 
asigură transferul de fişiere între două calculatoare conectate la reţeaua 
Internet; 

− logarea distantă – permite utilizatorilor conectarea la alte calculatoare şi 
utilizarea resurselor acestora, folosind în acest scop protocolul TELNET; 

− chat – permite comunicarea imediată între utilizatori, printr-o interfaţă bazată 
pe text, printr-o reţea de servere interconectate; protocolul care controlează 
această comunicare în timp real este numit IRC (Internet Relay Chat). 

În ultimii ani, traficul în Internet a crescut datorită creşterii numărului de utilizatori şi de 
aplicaţii. Aplicaţiile noi, cum ar fi telefonia, radiodifuziunea şi televiziunea prin Internet, 
videoconferinţa, impun rezolvarea de noi probleme pentru reţeaua Internet pentru 
asigurarea calităţii serviciilor (QoS = Quality of Service). Aplicaţiile oferite de un operator 
INTERNET pot fi clasificate după domeniul în care sunt utilizate: comunicaţii, tranzacţii, 
informaţii şi publicitate, educaţie şi recreere, administrare.  
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Cele mai semnificative servicii Internet sunt: 

− WWW (World Wide Web) – un serviciu care asigură retransmisia de informaţii 
pe Internet. Există în prezent o cantitate enormă de informaţii, sub formă de 
pagini WEB, pe un număr foarte mare de servere. Transferul informaţiei este 
facilitat de posibilitatea localizării informaţiei dorite prin căutarea realizată de 
un Browser Web, program care interpretează şi afişează paginile WEB. O 
pagină WEB poate conţine texte, imagini, animaţii, clipuri video, legături la 
alte pagini web sau în cadrul aceleiaşi pagini, sunete, tabele, poate oferi 
utilizatorilor posibilitatea de a trimite mesaje sau de a completa anumite 
formulare cu date proprii. 

− Comerţul electronic (e-commerce) – este cea mai interesantă aplicaţie a 
Internetului pentru viitor. Aceasta presupune actualizarea continuă a 
cataloagelor de produse şi servicii. Clientul are acces la informaţiile necesare, 
poate face direct comenzi fără intermediari, poate face plata prin cartela de 
credit sau cont bancar, deci poate obţine produsele sau serviciile de 
calitatea dorită, mai repede, la preţuri mai mici. 

− Telefonia prin Internet – este unul dintre cele mai recente servicii, cu 
posibilitatea de a oferi acest serviciu prin Internet la preţuri foarte 
convenabile. 

− Serviciile multimedia – sunt servicii care implică utilizarea mai multor tipuri de 
conexiuni şi servicii (voce, date, video). Internetul este soluţia practică pentru 
aceste servicii datorită volumului mare de trafic de transportat. În aceeaşi 
categorie pot fi incluse serviciile de videoconferinţă sau de transmisiuni video 
(de la o sursă la mai mulţi utilizatori). 

− Intranet-ul – este o reţea a unei societăţi bazată pe tehnologie Internet, care 
permite accesul salariaţilor la resursele comune de software, baze de date, 
pagini Web. Această reţea asigură protecţia la accesul neautorizat. 

După descoperirea surselor de lumină laser au fost făcute încercări de utilizare a 
acestora pentru transmiterea informaţiei. Utilizarea atmosferei ca mediu de propagare 
a radiaţiei optice în general şi a radiaţiei laser în particular prezintă dezavantajul 
variaţiei aleatoare, rapide şi în limite prea largi a caracteristicilor de propagare, fapt 
care reduce siguranţa în exploatare şi creşte probabilitatea erorilor în transmisie. Primii 
conductori optici protejaţi de influenţa condiţiilor externe s-au construit sub formă de 
tuburi metalice cu corecţie periodică a divergenţei şi direcţiei fascicolului, cu ajutorul 
unui sistem de lentile şi oglinzi. Sistemele funcţionale de comunicaţii în gama optică au 
fost elaborate după punerea la punct în 1972-1973 a fibrelor de sticlă cu atenuare 
mică, utilizate la fabricarea cablurilor optice. 

Este evident faptul că reţeaua de telecomunicaţii evoluează către ISDN (reţea digitală 
cu integrarea serviciilor). Apariţia sistemelor de comunicaţie şi de transmisiuni digitale a 
deschis perspective considerabile pentru telecomunicaţii, deoarece acestea pot 
realiza un transfer rapid şi sigur de informaţii diverse (voce-date, texte, imagini), 
răspunzând astfel cerinţelor abonaţilor privind diversificarea serviciilor şi asigurarea unei 
calităţi performante pentru acestea. 

Până la realizarea unei reţele globale de telecomunicaţii cu integrarea serviciilor, este 
posibilă o evoluţie a reţelei de telecomunicaţii în care centrele de comunicaţie digitale 
să asigure accesul abonaţilor la ISDN. Prin utilizarea ISDN de bandă largă bazată pe 
ATM, cu o reţea de transmisie realizată cu fibre optice, se asigură abonatului acces de 
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la terminalul său la orice tip de serviciu. Această evoluţie influenţează structura 
tehnologică a reţelei de telecomunicaţii. O soluţie economică, din punct de vedere al 
investiţiilor şi al costurilor de exploatare, pentru realizarea ISDN de bandă largă, se 
obţine prin reducerea numărului de niveluri ierarhice de comunicaţie la nivelul central şi 
nivelul de acces. 

Reţelele locale sunt astăzi larg utilizate în cercetare, instituţii, învăţământ, medicină, 
etc. 

La nivel local, tehnologia şi protocoalele extinse furnizează debite de 10-16 MBIT/s 
pentru reţele clasice de tip ETHERNET şi TOKEN RING, ajungând la 100 MBIT/s pentru 
FDDI. 

Reţelele de date existente astăzi sunt eterogene. Ele pot utiliza protocoale diferite, pot 
oferi servicii diferite utilizatorilor şi pot realiza funcţii administrative specifice. 
Interconectarea acestora este necesară pentru a asigura utilizatorilor acces la orice tip 
de serviciu. 

Pe termen scurt şi mediu se urmăreşte realizarea interconectării reţelelor locale 
existente. Tehnicile de interconectare foloseşte utilităţi de interconectare care asigură 
adaptarea între sistemele care se interconectează, la nivelul la care apar deosebiri 
între protocoalele utilizate de aceste arhitecturi. 

Operatori de telecomunicaţii  

ROMTELECOM este astăzi o companie în mişcare pe piaţa comunicaţiilor din România. 
În ultimii ani, Romtelecom a evoluat de la un monopol de stat la o companie privată, 
conectată la tehnologia sofisticată a acestui domeniu. Romtelecom oferă astăzi 
servicii de încredere, inovatoare şi uşor de folosit, de la tradiţionala telefonie fixă, la 
internet de cea mai bună calitate, televiziune digitală, dar şi cel mai sigur spaţiu de 
găzduire de date din România, servicii combinate de date şi voce şi un program 
permanent controlat şi îmbunătăţit de Customer Care. 

Câteva exemple dintre reperele ultimilor ani: 

 Romtelecom a intrat pe piaţa de Internet fix de bandă largă în 2005, prin 
seviciile Clicknet bazate pe tehnologia ADSL; înregistrând cele mai mari rate 
de creştere pe acest segment, compania a devenit lider de piaţă pe 
segmentul care se adresează clienţilor business în 2008; 

 Serviciile de găzduire de date au fost lansate în 2006, odată cu deschiderea 
celor două centre CyberHost care operează pe baza celor mai moderne 
standarde din industrie; 

  Romtelecom a lansat serviciile TV în 2006, platforma Dolce înregistrând în 
primii ani de după lansare cele mai înalte rate de creştere din România şi din 
regiune pe acest segment. 

În judeţul Hunedoara Romtelecom a avut un mare succes cu televiziunea Dolce în 
special în zonele rurale (neacoperite de reţeaua de cablu TV). Având în vedere relieful 
specific al judeţului şi costul ridicat al infrastructurii, societatea a optat pentru 
televiziune digitală prin satelit. 
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Vodafone România este compania care a lansat prima reţea GSM din România, la 15 
aprilie 1997. O privire retrospectivă asupra realizărilor Vodafone România arată 
dinamismul industriei de comunicaţii şi preocuparea permanentă de a fi lider în 
inovaţie, fiind, de asemenea, primul operator care a lansat serviciile 3G în România, în 
aprilie 2005 şi serviciile 3G broadband HSDPA, în noiembrie 2006. În cei 12 ani de 
activitate în România, Vodafone a contribuit semnificativ la dezvoltarea mediului de 
afaceri, prin investiţii majore la nivel naţional, orientate în principal spre extinderea 
acoperirii reţelelor 2G şi 3G, lansarea de noi produse şi servicii de comunicaţii şi, nu în 
ultimul rând, programe sociale în sprijinul comunităţii. Reţeaua GSM a Vodafone 
România acoperă 99,31% din populaţie şi 86,72% din teritoriul României. De asemenea, 
serviciile Vodafone 3G broadband HSDPA sunt disponibile, la viteze de până la 7,2 
Mbps, în peste 520 de localităţi din România, inclusiv în toate reşedinţele de judeţ, 
acoperind 50% din populaţia României. 

În judeţul Hunedoara zonele cu acoperire maximă internet+date şi GSM sunt 
concentrate în jurul localităţilor Deva, Petroşani, Hunedoara, Bălata, Lupeni, Slătinioara, 
Iscroni, Jiu-Paroşeni.  

Orange România este cel mai mare operator GSM din România. Până în aprilie 2002, 
Orange a operat sub brand-ul Dialog. În februarie 2006, Orange România avea peste 7 
milioane de clienţi, ceea ce îi conferea o cotă de piaţă de 56,95%. Succesul Orange în 
România se datorează nu doar atractivităţii pe care o reprezintă telefonul mobil, ci şi 
calităţii reţelei, a serviciilor oferite şi brandului. Având o acoperire a populaţiei de 96,6%, 
Orange România oferă fiecărei persoane din România posibilitatea de a alege între 
planuri de abonamente flexibile, ce pot fi personalizate, şi cartele PrePay. Orange se 
află în competiţie directă cu Vodafone pentru cei 13,7 milioane de utilizatori de 
telefonie mobilă din România. Orange a depăşit Vodafone (pe atunci Connex) în 
privinţa numărului de clienţi în septembrie 2004. Orange a introdus la începutul lui 2005 
tehnologia EDGE în patru oraşe româneşti (Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Braşov), 
o tehnologie de tranziţie spre 3G. Acoperirea EDGE a fost extinsă la nivel naţional în 
noiembrie 2006. Serviciile de generaţia a treia au fost lansate la 7 iunie 2006, până la 
sfârşitul anului fiind acoperite 20 de oraşe. 

Orange România este filiala românească a operatorului global de telefonie mobilă 
Orange S.A., divizia de telecomunicaţii mobile a France Telecom şi este deţinut în 
proporţie de 96,8% de France Telecom. Până în noiembrie 2007, Orange a investit 
aproximativ 1,4 miliarde euro, de la intrarea pe piaţa românească.  

În judeţul Hunedoara zonele cu acoperire internet+date şi GSM sunt concentrate în 
jurul localităţilor Deva, Petroşani, Hunedoara, Brad, Orăştie.  

Cosmote România este al treilea operator de pe piaţa de telefonie mobilă din 
România. Operatorul a primit a treia licenţă GSM de la guvernul român în decembrie 
1998 şi s-a lansat comercial în martie anul următor, sub numele de Cosmorom, 
schimbat mai târziu în COSMOTE. Compania a anunţat în aprilie 2007 depăşirea 
pragului de 2 milioane de clienţi, reprezentând o dublare a bazei de clienţi în decurs 
de un trimestru. 

Cel mai nou şi cel mai mic operator de telefonie din ţară, o divizie a operatorului de 
telefonie fixă naţional Romtelecom, nu a rezistat concurenţei iar în anul 2005, cu mai 
puţin de 100 de clienţi noi de la începutul anului, şi cu peste 80% din baza de clienţi 
compusă din angajaţi şi parteneri Romtelecom (care nu plătesc), compania a început 
să fie monitorizată, putând să între în faliment oricând. Cosmorom nu înregistrase până 
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atunci profituri nete şi se estimează că investiţia iniţială şi pierderile acoperite de 
Romtelecom depăşesc un miliard de dolari. S-au desfăşurat negocieri pentru 
închiderea sa, dar decizia a fost amânată în repetate rânduri, astfel încât viitorul 
operatorului a fost mult timp nesigur. 

La sfârşitul verii 2005 a fost preluat de operatorul mobil grec COSMOTE, care face parte 
din grupul OTE, acţionarul majoritar al Romtelecom. Romtelecom a păstrat 30% din 
acţiunile operatorului. Pe 6 decembrie 2005, cu mai puţin de 20.000 de clienţi şi o cotă 
de piaţă mai mică de 1%, s-a relansat comercial printr-o campanie agresivă din 
punctul de vedere al preţurilor. 

Procesul de rebranding lansat la începutul lunii decembrie 2005 a inclus o nouă politică 
şi o nouă strategie: compania oferă, atât clienţilor utilizatori de cartele COSMOTE cât şi 
abonaţilor, tarife unice în orice retea şi mai scăzute decât ale principalilor competitori. 
Compania mizează pe atragerea clienţilor potenţiali, având în vedere rata actuală 
redusă de penetrare a telefoniei mobile în România, situată la 66%. 

În 2008, compania elenă de stat OTE, deţinătoarea pachetului majoritar al Cosmote, a 
fost preluat de Deutsche Telekom. Astfel, în 2009, brandul Cosmote urmează a fi înlocuit 
cu T-Mobile, marcă de succes a companiei germane. În iunie 2009, Cosmote a semnat 
preluarea operatorului reţelei Zapp, într-o tranzacţie de 207 milioane euro, ceea ce îi 
pune la dispoziţie o licenţă CDMA în banda 450 MHz şi o licenţă 3G.  

UPC România este unul dintre cei mai importanţi furnizori naţionali de servicii integrate 
de comunicaţii electronice din România (cablu TV, Internet, telefonie fixă). Compania 
este prezentă în România din anul 1992. De la intrarea pe piaţa românească, 
compania a investit peste 600 milioane Euro, realizând cea mai mare investiţie 
americană directă din România. Compania a fost achiziţionată de către compania 
olandeză UPC Holding BV în octombrie 2005. UPC Holding BV avea, la 31 martie 2008, 
15,5 milioane de abonaţi în toată Europa, din care 10 milioane la serviciile video, 3,4 
milioane la serviciile de internet şi 2,1 milioane la cele de telefonie. 

În anul 2005 UPC Holding a cumpărat compania Astral. În octombrie 2008, UPC 
România a fuzionat prin absorbţie, cu Electron M. Bit Telecom, Sebmar Focşani şi 
Cablevision of România, firme pe care le controla deja.  

Serviciile puse la dispoziţia clienţilor sunt: televiziune prin cablu analogic, televiziune prin 
cablu digitală, televiziune digitală prin satelit (DTH), internet, telefonie fixă. 

Un beneficiu important oferit de serviciul UPC Wireless este nivelul de securitate ridicat, 
datorat celei mai avansate metode de encriptare disponibilă împreună cu firewall. 
Acestea sunt setări standard, care împiedică accesul la reţea al altor utilizatori, fără 
consimţământul titularului. Investiţiile realizate până acum în infrastructura reţelei au 
permis UPC România să ofere parametri tehnici foarte buni, cum ar fi viteza de transfer. 
În prezent, compania este lider pe segmentul rezidenţial în ceea ce priveşte viteza de 
download oferită clienţilor, respectiv 24 Mbps, cea mai mare de pe piaţă, disponibilă în 
pachetul Large, din 11 mai 2009. 

În judeţul Hunedoara, operatorul UPC s-a dezvoltat doar în zonele urbane, deoarece 
costurile de conectare a gospodăriilor din zona rurală la reţea ar fi fost foarte mari, 
necesitând o extindere masivă a reţelei.  
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RCS & RDS este un important operator de servicii de telecomunicţii din România. 
Compania a fost înfiinţată în 1994. Doi ani mai târziu, grupul RCS s-a consolidat şi a fost 
pregătit pentru noi investiţii.  

În 1998 e înfiinţată România Data Systems (RDS), compania ce aparţinea grupului şi 
care este specializată în transmisii de date şi Internet; în prezent este lider al pieţei de 
profil din România. În aprilie 2000 este iniţiat proiectul de construire a unei reţele 
naţionale de fibră optică de mare capacitate (4.200 km), care a devenit între timp 
funcţională la nivel naţional şi metropolitan, în cele mai importante oraşe din ţară.  

Odată cu anul 2001 încep lucrările de upgradare a reţelei de distribuţie, ceea ce 
permite introducerea pachetelor de programe diferenţiate. Tot din acest moment este 
disponibil serviciul Cable Link (Internet prin cablu TV) la un tarif neprohibitiv pentru 
persoanele fizice. Aprilie 2002 este momentul în care grupul RCS & RDS achiziţionează 
primul operator de servicii Internet, TotalNet. La 16 aprilie 2003 grupul lansează serviciul 
de telefonie RDS.Tel, care permitea apelarea (prin voce sau fax) a unor destinaţii 
internaţionale prin cartele preplătite, având la bază tehnologia modernă TDM (Time 
Division Multiplexing). Tot în aprilie 2003 grupul RCS & RDS anunţă preluarea unui alt 
operator de comunicaţii Terra Sat, ce deservea 150.000 de clienţi în Piteşti, Craiova, 
Turnu Severin şi Reşiţa. 

În februarie 2004 grupul RCS & RDS achiziţionează, împreună cu un competitor de pe 
piaţa de profil, furnizorul de comunicaţii prin cablu şi Internet FX Communications, care 
deţinea la momentul respectiv o cotă de piaţă de 5% din piaţa operatorilor de cablu 
TV. Tot în anul 2004 grupul îşi continuă consolidarea prin achiziţionarea furnizorului de 
servicii de internet PCNet şi ajunge astfel pe o poziţie foarte înaltă pe piaţa de profil din 
România.  

În decembrie 2004 RCS & RDS lansează primul serviciu de televiziune digitală prin satelit 
din România, care se adresează în special locuitorilor din zonele neacoperite de 
reţeaua de cablu TV. La sfârşitul lunii februarie 2006 numărul abonaţilor Digi TV depăşea 
cifra de 200.000, serviciul bucurându-se de un real succes. 26 aprilie 2005 este 
momentul în care fuzionează cele două companii: România Cable Systems (RCS) şi 
România Data Systems (RDS). Motivul – o mai bună utilizare a infrastructurii, reducerea 
costurilor operaţionale şi de administrare a reţelei.  

În 2006 este lansat serviciul de televiziune digitală prin cablu – Digi Cablu. Este destinat 
într-o primă etapa clienţilor RCS & RDS din zonele în care reţeaua de distribuţie a 
semnalului TV nu a fost îmbunătăţită.  

RCS & RDS este în prezent cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet 
broadband, dintre operatorii de cablu din România, deservind peste 1,2 milioane de 
abonaţi pentru serviciile de televiziune (cablu şi satelit), peste 200.000 de abonaţi la 
serviciile de acces Internet şi alţi peste 350.000 de abonaţi la serviciile de telefonie.  

Digital Cable System (DCS) este un consorţiu de firme orientat către furnizarea de 
servicii de televiziune prin satelit de tip Direct-to-Home (DTH). Fondat în 2005, DCS are în 
componenţă aproximativ 50 de companii de cablu TV româneşti cu o experienţă între 
5 şi 10 ani de activitate pe piaţa locală. Companiile membre DCS au acoperire în 
regiunile: Ilfov, Prahova, Giurgiu, Dâmboviţa, Călăraşi, Argeş, Olt, Buzău, Vâlcea, Gorj, 
Mehedinţi, Ialomiţa, Mureş, Constanţa, Neamţ, Vaslui, Iaşi, Timiş, Caraş-Severin, Braşov, 
Sibiu, Covasna, Teleorman, Cluj, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Maramureş. Prin intermediul 
companiilor membre, DCS acoperă 75% din teritoriul României. Noua reţea de 
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televiziune se bazează pe soluţiile de transmisie prin satelit asigurate de Nordic Satellite 
AB prin cele două transpordere Sirius (Sirius 2 şi Sirius 3), beneficiind de cea mai bună 
acoperire europeană şi cel mai bun semnal pe teritoriul României. 

1.5.7 GGoossppooddăărriiaa  ccoommuunnaallăă  ––  ssaalluubbrriittaattee  ––  eelliimmiinnaarreeaa  ddeeşşeeuurriilloorr    

Organizarea sistemului de gestionare a deşeurilor: 

− fluxuri de deşeuri; 
− prevenirea generării de deşeuri; 
− colectarea şi transportul; 
− pieţe potenţiale pentru compost şi reciclabile; 
− tratarea deşeurilor; 
− eliminarea deşeurilor. 

Calitatea datelor privind gestionarea deşeurilor este influenţată în mare măsură de o 
serie de condiţii existente la nivelul unităţilor raportoare, şi anume: 

− disponibilitatea condiţiilor tehnice pentru înregistrarea deşeurilor (în principal 
lipsa cântarelor la depozitele de deşeuri); 

− organizarea managementului deşeurilor; 
− înregistrarea întreprinderilor în Registrul statistic al operatorilor economici; 
− competenţa şi angajamentul responsabilităţilor pentru completarea 

chestionarelor statistice. 

Deşeurile municipale generate cuprind atât cantităţile de deşeuri generate şi 
colectate (amestec sau selectiv) cât şi deşeurile generate şi necolectate. 

Cantităţile de deşeuri municipale includ: 

− deşeurile menajere colectate în amestec de la populaţie; 
− deşeurile din comerţ, industrie, instituţii, colectate în amestec şi care sunt 

asimilabile cu cele menajere; 
− deşeurile de ambalaje rezultate de la populaţie, comerţ şi instituţii; 
− deşeurile municipale colectate selectiv, de la populaţie, comerţ, instituţii, pe 

sortimente (hârtie, carton, sticlă, plastic, metale, lemn, biodegradabile, etc.); 
− deşeuri voluminoase colectate; 
− deşeuri din grădini şi parcuri, pieţe şi stradale. 

Figura 1-21: Indicatori de generare a deşeurilor 

 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 286/443 

Tabelul 1-81: Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale colectate şi necolectate în perioada 2001-2005 

Tipuri de deşeuri cod 2001 2002 2003 2004 2005 
  [tone] [tone] [tone] [tone] [tone] 

Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, din care: 20 15 01 370.591 304.736 274.180 285.235 197.986 
Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie 20 03 01 199.889 171.842 171.877 174.787 109.518 
Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ, industrie, instituţii 20 03 01 79.950 64.049 56.536 49.390 27.972 
Deşeuri municipale şi asimilabile colectate separat (exclusiv deşeuri din construcţii şi 
demolări) 20 01 15 01 - - 11 50 55 

hârtie şi carton 20 01 01 15 01 
01 - - 9 36 18 

sticlă 20 01 02 15 01 
07 - - - - - 

plastic 20 01 39 15 01 
02   2 14 37 

metal 20 01 40 15 01 
04      

lemn 20 01 38 15 01 
03      

biodegradabile 20 01 08      
altele 20 01 15 01      
Deşeuri voluminoase 20 03 07    540 62 
Deşeuri din grădini şi parcuri 20 02 16.575 7.174 7.410 4.052 5.433 
Deşeuri din pieţe 20 03 02 5.850 5.499 1.343 1.237 1.490 
Deşeuri stradale 20 03 03 11.050 7.471 9.832 14.996 10.372 
Deşeuri generate şi necolectate 20 01 15 01 57.277 48.701 27.160 40.133 43.029 

Sursa: Baza de date a APM Hunedoara
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Figura 1-22: Compoziţia medie a deşeurilor menajere din judeţul Hunedoara 

 

Indicatorii de generare a deşeurilor reprezintă raportul dintre cantitatea de deşeuri 
generată şi numărul total de locuitori iar situaţia pentru judeţul Hunedoara este 
prezentată în Tabelul 1-82 de mai jos: 

Tabelul 1-82: Indicatori de generare a deşeurilor 

Din care: 
 

Anul 

Deşeuri 
municipale  
şi asimilabile 

Deşeuri menajere 
de la populaţie 

Nămoluri  
de la staţiile  

de epurare orăşeneşti 

Deşeuri  
din construcţii  
şi demolări 

Total deşeuri 

 [kg/locuitori/an] [kg/locuitori/an] [kg/locuitori/an] [kg/locuitori/an] [kg/locuitori/an] 

2001 714 385 6 - 720 
2002 617 348 11 11 633 
2003 560 351 6 5 571 
2004 588 361 - 2 590 
2005 412 228 - 3 415 

În anul 2005, la nivelul judeţului Hunedoara existau un număr de 12 operatori de 
salubrizare. În Tabelul 1-83 de mai jos este prezentat numărul operatorilor de salubrizare 
din judeţ, cu datele de identificare ale acestora. 

În judeţul Hunedoara deşeurile municipale generate sunt colectate la nivelul 
localităţilor de către municipalitate, această responsabilitate fiind stipulată prin lege 
(Legea nr. 101/2006 privind stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, 
organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciilor 
publice de salubrizare a localităţilor, făcând parte din sfera serviciilor comunitare şi 
care se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor publice 
locale). Fiecare Consiliu Local este obligat să organizeze acest serviciu pentru 
populaţie. 

Tabelul 1-83: Numărul operatorilor de salubrizare din judeţul Hunedoara, 2006 

Integral  
de stat 

Majoritar  
de stat 

Majoritar 
privat 

Autohton  
integral privat 

Integral privat  
cu capital mixt 

Publică 
de interes local Total 

8 - 1 2 2 - 13 

Sursa: APM-Hunedoara, din raportările statistice ale agenţilor de salubritate şi administraţiei locale 
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Datele cu privire la gradul de acoperire al serviciilor de salubrizare a localităţilor în 
judeţul Hunedoara au fost obţinute de la Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Hunedoara, pentru perioada 2003 - 2006. Analiza acestor date evidenţiază o scădere 
a numărului populaţiei deservite, fapt datorat şi scăderii populaţiei judeţului 
Hunedoara. 

În anul 2006, gradul de acoperire al serviciilor de salubritate în judeţ a fost de 65%, cu 
796% în mediul urban şi 156% în mediul rural. 

Tabelul 1-84: Evoluţia gradului de acoperire al serviciilor de salubrizare în judeţul Hunedoara 

Gradul de acoperire al serviciilor de salubritate  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Total judeţ   65 64 62 65 
Mediul urban - - 79 80 76 79 
Mediul rural - - 19 14 16 15 

Sursa: APM-Hunedoara, din raportările statistice ale operatorilor de salubrizare şi administraţiei locale 

Tabelul 1-85: Ponderea populaţiei care beneficiază de salubrizare în judeţul Hunedoara (2005 şi 2006) 

Populaţie deservită Populaţie 
Mediul urban Mediul rural Total 

[nr. locuitori] [nr. locuitori] [%] [nr. locuitori] [%] [nr. locuitori] [%] 

480.450 280.520 76 17.540 16 298.060 62 
477.259 291.357 79 16.542 15 307.899 65 

Figura 1-23: Evoluţia gradului de acoperire al serviciilor de salubrizare în judeţul Hunedoara – rural, urban şi total (2001-
2006) 
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Figura 1-24: Numărul de locuitori care beneficiază de servicii de salubrizare în mediul urban din judeţul Hunedoara 

 

Figura 1-25: Numărul de locuitori care beneficiază de servicii de salubrizare în mediul rural din judeţul Hunedoara 

 

Figura 1-26: Evoluţia cantităţilor de deşeuri generate, colectate şi colectate selectiv în judeţul Hunedoara 

 

Figura 1-26 de mai sus demonstrează că raportul dintre cantitatea de deşeuri generată 
şi cea colectată se menţine aproape constant, în timp ce cantitatea de deşeuri 
colectate selectiv a înregistrat o linie ascendentă importanta în perioada 2003-2006. 
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Deşeurile reciclabile rezultate din activităţile de colectare selectivă la sursă sunt 
preluate de un număr de 18 operatori specializaţi (a se vedea Tabelul 1-86 de mai jos). 

Tabelul 1-86: Centre specializate în recuperarea deşeurilor reciclabile în judeţul Hunedoara 

Nr.  
crt. 

Denumire  
agent economic Adresă punct de lucru Deşeuri recuperate 

Centre colectare - valorificare 

1 S.C. Rec Prod lmpex S.R.L. Deva, zona rampei CFR Fier vechi  
Tablă 

2 S.C. Royal Industrial S.R.L. Petroşani - Livezeni - Lunca Jiului (lângă rampa 
CFR) 

Fier vechi  
Tablă 

3 S.C. Ardis Metal S.R.L. Simeria, str. Cuza Vodă nr. 26 
Fier vechi  
Tablă  
VSU în 2005 

4 S.C. Era XXI S.R.L. Deva, str. Mihai Eminescu nr. 48 Deva, str. V. 
Suiaga nr. 5 

Hârtie, carton 
Mase plastice 
Deşeuri metalice 

5 S.C. Festimani  

PE 
Hârtie 
Fier vechi 
Acumulatori uzaţi 

6 S.C. D&V Consprimex 
S.R.L. Deva, str. N Grigorescu nr. 12A PET  

PE 

7 S.C. Rec Cartoplast S.R.L. Hunedoara, str. Ghioceilor nr. 6 PET Hârtie, carton Fier veci 
Plastic 

8 S.C. Proserv SA Hunedoara, str. Carpaţi 160 
PET  
PE  
Hârtie, carton 

9 S.C. Benirox Co S.R.L. Petrila, str. Republicii nr.216A PET  
PE 

10 S.C. Delta 2005 S.R.L. Petroşani, str. Daia nr.1 Hârtie, carton  
Plastic 

11 S.C. Fra Rom Company 
S.R.L. Hunedoara, str. Panait Cerna nr. 18 Fier vechi VSU în 2006 şi 2006 

12 S.C. Casito Transimpex 
S.R.L. Hunedoara, str. E Varga nr. 3 

Fier vechi  
Acumulatori uzaţi  
VSU în 2006 

13 S.C. Drescher Cicu SNC Sântămăria-Orlea nr. 50 Fier vechi  
Acumulatori uzaţi 

14 S.C. Autoservice DN 66 Petroşani, str. Dărăneşti PET 
Centre reciclatoare 

1 S.C. Euroflex S.R.L. Hunedoara, str. Stufit nr. 2 Deşeuri folie de plastic 

2 S.C. Cadelplast Group 
S.R.L. Hunedoara, str. Carpaţi nr. 51-55 PET 

3 S.C. Chimica S.A. Orăştie Orăştie, str. Codrului nr. 24 PE  
PP 

4 S.C. Car Met Plast S.R.L. Orăştie. str. N. Titulescu nr. 61 Deşeuri din plastic 

Până în prezent, practica curentă de colectare a deşeurilor menajere este colectarea 
în amestec. Colectarea selectivă a deşeurilor menajere nu este încă implementată la 
nivelul întregului judeţ, realizându-se în prezent numai în municipiile Deva, Hunedoara şi 
Vulcan. Modul în care se face colectarea selectivă a deşeurilor în aceste localităţi este 
prezentat în Tabelul 1-87 de mai jos. 
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Tabelul 1-87: Colectarea selectivă a deşeurilor în judeţul Hunedoara (municipiile Deva, Hunedoara şi Vulcan) 

Localitatea Nr. locuitori  
deserviţi 

Fracţii 
colectate 
selectiv 

Tip  
de containere Operator Operaţii de tratare a deşeurilor colectate 

selectiv 

Deva 9.800 PET container din plasă 
4.000 l 

Serviciul de 
salubritate 

balotare şi valorificare în vederea reciclării  
la S.C. Cadelplast Group, Hunedoara 

72.200 plastic 
PET 

container din plasă 
4.500 l 

S.C. Proserv S.A., 
Hunedoara 

sortare, balotare şi valorificare în vederea 
reciclării la S.C. Greentech S.A., Buzău pentru 
PET şi S.C. Alexlucplast S.R.L., Haţeg pentru 
ambalaje plastic Hunedoara 

în toate centrele de 
colectare unde sunt unităţi 
comerciale  
15.000 

hârtie/carton container 4 m³  
 

sortare, balotare şi valorificare în vederea 
reciclării la S.C. Ecopaper S.A., Zărneşti pentru 
hârtie/carton 

29.420 PET container din plasă 4 
m³ 

Serviciul de 
salubritate 

balotare şi valorificare în vederea reciclării  
la S.C. Cadelplast Group, Hunedoara Vulcan 

 hârtie/carton container 1,1 m³  
 

balotare şi valorificare în vederea reciclării  
la S.C. Cadelplast Group, Hunedoara 
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Tabelul 1-88: Dotarea operatorilor de salubritate pentru colectarea deşeurilor menajere în amestec, jud. Hunedoara 
(2006) 

Tip recipient 
Judeţ Pubele 

(0,12-0,24 m3) 
Containere 

(4 m3) 
Eurocontainere 

(1,1 m3) 
Volum total Volum total 

 [nr.] [nr.] [nr.] [litri] [litri/loc.] 

Hunedoara, 2006 13.966 411 2.143 6.157.100 12,81 

Sursa: APM-Hunedoara, din raportările statistice ale operatorilor de salubrizare şi administraţiei locale 

Capacitatea totală a recipienţilor de colectare raportată la numărul total de locuitori 
este de 12,81 l/locuitor. Se recomandă o capacitate a recipienţilor de colectare de 
minim 25 l/locuitor. 

La data elaborării studiului, în judeţul Hunedoara nu există nici o staţie de transfer 
funcţională. Sunt în curs de implementare 2 proiecte pentru realizarea a două staţii de 
transfer în oraşele Haţeg şi Brad şi un proiect pentru municipiul Vulcan. Pentru municipiul 
Hunedoara există în curs de implementare un proiect Phare 2005 CES pentru realizarea 
unei staţii mobile de reciclare a deşeurilor provenite din demolări. 

Operaţiile de tratare a deşeurilor rezultate din activităţile de colectare selectivă care se 
efectuează în judeţul Hunedoara sunt: 

− prelucrarea deşeurilor de hârtie în vederea reciclării în unităţi de tip REMAT 
(sortare, balotare); 

− prelucrarea deşeurilor metalice în vederea reciclării prin unităţi de tip REMAT 
(sortare, mărunţire, presare, balotare); 

− prelucrare în vederea reciclării deşeurilor de mase plastice prin unităţile de 
reciclare care deţin echipamente specifice şi sunt autorizate pentru această 
activitate; în pricipal operaţiunile de reciclare se referă la spălare, eliminarea 
fracţiunilor indezirabile, măcinare pentru obţinerea de peleţi sau granule; 
materialele plastice (PVC, PE, PP, PET) reciclate sunt valorificate ca materii 
prime sub formă de peleţi sau granule. 

Prelucrarea deşeurilor colectate selectiv la sursă constă în sortarea manuală pe grupe 
de materiale, dezmembrare, mărunţire, presare, balotare şi valorificarea către agenţii 
economici reciclatori, care poate include sau nu şi transportul. Valorificarea deşeurilor 
colectate selectiv de la populaţie s-a făcut prin unităţi de reciclare de tip REMAT. 
Cantităţile colectate separat şi valorificate în anul 2005 au fost: 

− hârtie-carton: 18 tone, care au fost reciclate la fabricile de hârtie din ţară; 
− plastic: 37 tone, valorificate la unităţi prelucrătoare din ţară şi la export. 

Figura 1-27: Structura fracţiunilor colectate separat şi valorificate în anul 2005 

 
Sursa: APM Hunedoara 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea I – Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea 

 
Vol. 1/4, pagina 293/443 

Tabelul 1-89: Agenţii economici implicaţi în acţiunea de reciclare şi dotarea acestora cu echipamente 

Denumirea agentului economic Tip echipament, caracteristici Autorizaţie 
de mediu 

Capacitate 
proiectată Tipul deşeului prelucrat 

   [tone/an]  

S.C. Euroflex S.R.L. 

instalaţie reciclare deşeuri polietilenă 
moară 
spălător folie 
aglomerator 
extruder 

HD 64/21.02.2006 400 deşeuri folie plastic 

S.C. Cadelplast Group S.R.L. instalaţie prelucrare ambalaje PET:  
măcinare, prespălare, spălare, ambalare HD 35/23.01.2006 3.600 deşeuri metalice 

S.C. Chimica S.A., Orăştie moară măcinat deşeuri (3 buc.) HD 195/09.09.2005 18.000 polietilenă, polipropilenă 
S.C. Car Met Plast S.R.L., Orăştie moară măcinat (2 buc.) HD 1659/22.11.2004 1.500 deşeuri din plastic 

Sursa: PRGD Regiunea Vest 
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Probleme şi disfuncţionalităţi 

În judeţul Hunedoara nu se colectează separat fracţia biodegradabilă şi nici nu există 
instalaţii centralizate pentru compostarea acestora. Pentru municipiul Brad există în 
faza de implementare proiectul pentru staţie de compost. 

Singurul mod de eliminare a deşeurilor municipale şi asimilabile este prin depozitare în 
depozitele existente. 

La nivelul judeţului există în prezent un număr de 13 depozite neconforme clasa „b" în 
zona urbană şi 9 depozite neconforme comunale. În fiecare comună din judeţul 
Hunedoara există suprafeţe ocupate de rampe de depozitare neautorizate, 
suprafeţele lor însumând cca 46 ha. Aceste depozite şi-au sistat depozitarea sau îşi vor 
înceta activitatea etapizat, conform prevederilor H.G. nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind 
depozitarea deşeurilor, iar cele rurale vor sista depozitarea până la 16 iulie 2009. 

Tabelul 1-90: Evoluţia cantităţilor de deşeuri şi a capacităţilor de depozitare disponibile în judeţul Hunedoara 

Cantitatea de deşeuri depozitată (to) Hunedoara 
2001 2002 2003 2004 2005 

Depozit Hunedoara 47.548 35.000 52.228 44.575 29.894 
Depozit Petrila 51.378 49.333 44.591 48.453 48.419 
Deva 72.130 60.600 48.120 51.293 38.886 
Orăştie 30.175 30.250 20.000 26.892 20.356 
Lupeni 31.313 20.200 24.550 24.890 4.267 
Haţeg 14.106 11.260 15.814 18.406 4.140 
Călan - 9.510 4.036 2.282 2.953 
Uricani 14.300 6.104 5.500 6.000 4.002 
Brad 9.924 9.540 9.477 3.812 4.672 
Vulcan 28.000 28.000 17.095 18.000 9.731 
Aninoasa 6.920 1.956 960 591 2.439 
Geoagiu - 2.562 1.079 705 830 
Rapoltu Mare 7.520 7.320 5.760 500 700 

Situaţia depozitelor neconforme urbane din judeţul Hunedoara este prezentată în 
Tabelul 1-91 de mai jos: 
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Tabelul 1-91: Situaţia depozitelor neconforme din judeţul Hunedoara 

Denumire depozit Anul închiderii  
conf. H.G. 349/2005 Situaţia funcţionării Alternativa  

pentru depozitare Nr. aviz de închidere/autorizaţie de mediu 

Depozit deşeuri municipiul Brad 2004 depozitare sistată Depozit  
Rapoltu Mare Aviz de închidere nr. 27/27.02.2007 

Depozit deşeuri municipiul Hunedoara 2006 depozitare sistată Depozit  
Rapoltu Mare Aviz de închidere în curs de emitere 

Depozit deşeuri oraş Petrila 2008 în funcţiune unul din depozitele 
în funcţiune HD 52/05.022008 cu progr. de conformare 

Depozit deşeuri municipiul Haţeg 2008 în funcţiune unul din depozitele 
în funcţiune HD 603/12.12.2007 cu progr. de conformare 

Depozit deşeuri oraş Geoagiu 2009 depozitare sistată Depozit  
Rapoltu Mare Aviz de închidere 25/09/02/2007 

Depozit deşeuri oraş Călan 2009 depozitare sistată Depozit Deva Aviz de închidere 35/22/03/2007 

Depozit deşeuri oraş Uricani 2009 în funcţiune unul din depozitele 
în funcţiune 

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu  
în derulare 

Depozit deşeuri municipiul Lupeni 2009 în funcţiune unul din depozitele 
în funcţiune HD 606/12/12/2007 cu progr. de conformare 

Depozit deşeuri Rapoltu Mare 2010 în funcţiune  Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu  
în derulare 

Depozit deşeuri municipiul Orăştie 2015 în funcţiune  Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu  
în derulare 

Depozit deşeuri municipiul Deva 2015 în funcţiune  Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu  
în derulare 

Depozit deşeuri oraş Aninoasa 2016 în funcţiune  Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu  
în derulare 

Depozit deşeuri municipiul Vulcan 2016 în funcţiune  Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu  
în derulare 
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Tabelul 1-92: Capacitatea disponibilă de depozitare în depozitele neconforme clasa „b” din judeţul Hunedoara (2006) 

Depozit neconform/localitate Capacitate 
proiectată 

Capacitate disponibilă 
la sfârşitul anului 2006 

Suprafaţa depozit  
la momentul sistării depozitării 

An sistare depozitare 
(cf. H.G. 349/2005) 

 [m3] [m3] [ha]  

Depozit Hunedoara* 950.000 - 3,00 2006 
Depozit Petrila 1.200.000 1.100.000 4,50 2008 
Depozit Deva 3.500.000 1.500.000 6,00 2015 
Depozit Orăştie 900.000 300.000 3,00 2015 
Depozit Lupeni 180.000 50.000 3,00 2009 
Depozit Haţeg 500.000 40.000 2,00 2008 
Depozit Călan* 350.000 - 0,75 2008 
Depozit Uricani 240.000 100.000 2,11 2009 
Depozit Brad* 28.650 - 1,20 2009 
Depozit Vulcan 925.000 500.000 5,00 2016 
Depozit Aninoasa 200.000 150.000 0,80 2016 
Depozit Geoagiu* 24.000 - 0,08 2009 
Depozit Rapoltu Mare 400.000 330.000 2,90 2010 
Depozit Romos 1.000 5.000 0,80 2009 
Depozit Bretea Română 550 200 0,03 2009 
Depozit llia* 25.000 10.000 1,20 2009 
Depozit Sălaşu de Sus 6.000 25.000 0,40 2009 
Depozit Băiţa 5.000 3.000 0,80 2009 
Depozit Zam 10.000 5.500 0,30 2009 
Depozit Bacia 3.500 2.000 0,35 2009 
Depozit Teliucu Inferior 5.000 2.300 0,80 2009 
Depozit Lăpugiu de Jos 1.700 900 0,17 2009 
 9.455.400 4.123.900 39,19  

Sursa: APM-Hunedoara, din raportările administraţiei locale şi operatorilor de depozite 
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Cartograma E 89: Alimentarea cu energie electrică şi telecomunicaţii – extras din PATJ 1998 
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Cartograma E 90: Zone cu accesibilitate la Reţeaua electrică 
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Cartograma E 91: Alimentarea cu energie termică şi gaze naturale – extras din PATJ 1998 
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Cartograma E 92: Depozite de deşeuri menajere 
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11..66  ZZoonniiffiiccaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  

Tabelul 1-93: Zonarea pe folosinţe a teritoriului existent 

SUPRAFAŢA DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 
 [ha] 

Suprafaţa agricolă 280.346 
Arabilă 79.629 
Păşuni 117.008 
Fâneţe 82.791 
Vii şi pepiniere viticole 7 
Livezi şi pepiniere pomicole 916 
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 340.294 
Ape şi bălţi 5.818 
Locuire 9.172 
Alte suprafeţe 70.637 

Se poate observa că zonele cu păduri sau vegetaţie forestieră ocupă 51,81% din 
suprafaţa totală a judeţului Hunedoara. Astfel, ca pondere valorică, silvicultura şi 
exploatarea forestieră au reprezentat, între 2005 şi 2007, cca. 50% din valoarea totală a 
bunurilor şi serviciilor produse în sectoarele economice agricol şi silvic. 

Suprafaţa agricolă ocupă 39,69% din suprafaţa totală a judeţului, fiind formată în mare 
parte din zone cu păşuni, fâneţe şi zone arabile. Activităţile în agricultură pe teritoriul 
administrativ al judeţului Hunedoara sunt, după cum era de aşteptat, de mică 
anvergură din punct de vedere economic, reprezentând cca. 2% din activitatea 
economică productivă din judeţul Hunedoara. 

În categoria alte suprafeţe – care ocupă 7,66% din suprafaţa judeţului – intră şi zonele 
urbane şi rurale, cunoscut fiind faptul că Hunedoara este cel mai urbanizat judeţ din 
ţară. 
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Cartograma E 93: România. Utilizări ale teritoriului 

 

 




