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33  SSTTRRUUCCTTUURRAA  AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢIILLOORR  

33..11  PPrrooffiilluull  eeccoonnoommiicc  aall  jjuuddeeţţuulluuii  HHuunneeddooaarraa  

3.1.1 PPeerrssppeeccttiivvăă  iissttoorriiccăă  

Hunedoara este un judeţ cu o îndelungată tradiţie industrială. Datorită poziţiei centrale 
şi a bogăţiei de resurse naturale (cărbuni, minereu de fier, metale neferoase şi rare, 
materiale de construcţii, suprafeţele întinse de păduri), judeţul Hunedoara a jucat un rol 
important în dezvoltarea economică a României. Meşteşugurile, în special cele legate 
de prelucrarea fierului şi extracţia şi prelucrarea aurului erau cunoscute încă de pe 
vremea dacilor. 

În mod tradiţional, repartiţia în teritoriu a activităţilor industriale din judeţul Hunedoara 
era specializată în funcţie de caracteristicile resurselor naturale existente. Zona 
Hunedoara - Călan avea în specificul său unităţi pentru extragerea minereurilor de fier 
şi prelucrarea acestora, în Valea Jiului predomină industria de extragere şi preparare a 
cărbunelui, industria energetică şi chimică, în zona Deva-Simeria predomină industria 
metalurgiei neferoase, a materialelor de construcţii, constructoare de maşini, 
energetică, textilă şi alimentară iar la Brad erau amplasate unităţi pentru extragerea şi 
prepararea minereurilor auro-argintifere, a cărbunelui brun, industria constructoare de 
maşini miniere, etc. 

La Haţeg erau situate în special industria alimentară şi cea de exploatare a lemnului. La 
Orăştie era specifică industria chimică, cea a confecţiilor de blană, exploatarea şi 
prelucrarea lemnului, industria constructoare de maşini şi de valorificare a plantelor 
medicinale. În perioada pre-1990, pe categorii de localităţi producţia industrială se 
realiza în proporţie de 87% în municipii şi oraşe, 9% în comunele suburbane şi 4% în 
comunele rurale. În 2007 cifrele pentru producţia industrială indicau (valoric) 88,63% în 
municipii şi oraşe, 9,72% în comunele suburbane şi 1,65% în comunele rurale.  

Secole de-a rândul, minele de aur de la Valea Arsului şi Musariu, din depresiunea 
Zarandului dădeau cea mai mare cantitate de aur din Europa; astăzi producţia a 
scăzut substanţial. Între 2004 şi 2007, producţia de metale preţioase (raportată fiscal, 
corespunzând codului CAEN 2741 – „Producţia metalelor preţioase”) în judeţul 
Hunedoara a fluctuat ca valoare între 18 mii de Euro în 2004 şi 260,5 mii Euro în 2006, 
scazând apoi la cca. 16.500 Euro în 2007.  

Exploatarea minereurilor de fier de la Ghelari şi Teliuc cunoaşte o însemnată dezvoltare 
încă din secolul al XV-lea, iar la mijlocul secolului al XVIII-lea pe actualul teritoriu al 
judeţului existau 11 ateliere de extras şi prelucrat fierul. În 1787 s-a construit primul furnal 
înalt pentru extragerea fontei la Topliţa, iar în 1806 al doilea, la Govăjdia, care 
produceau împreună circa 53.000 chintale de fontă pe an. 

În 1840 s-au deschis minele de cărbuni de la Petrila, Dolja şi Lonea, ceea ce a marcat 
începutul exploatării industriale a huilei din Valea Jiului. Mineritul în acest bazin capătă 
avânt abia în 1870, după construirea căii ferate Petroşani-Simeria.După construirea 
furnalelor de la Călan (1869-1873) şi a Uzinei de fier de la Hunedoara (în 1884 a fost pus 
în funcţiune aici primul furnal), s-a intensificat atât exploatarea zăcămintelor de 
cărbuni, cât şi a celor de fier. S-a ajuns astfel ca, în 1938 – cel mai prosper an al 
economiei antebelice – în judeţ să se producă 1.953.100 tone de fontă. 
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În perioada post-1990, nivelul de activitate economică în sectorul industrial a scăzut 
substanţial, aceasta persistând şi transformându-se în trei centre principale: Zona de 
Nord a judeţului adiacent Municipiului Brad, conurbaţia Deva-Hunedoara-Simeria şi 
Valea Jiului. 

3.1.2 CCoonntteexxtt    

Naţional 

Anul 2007 a fost în România ultimul an de creştere economică a decadei, an în care o 
serie de circumstanţe aleatorii au conlucrat în a crea condiţiile în care recesiunea 
avea să se instaleze. O vară secetoasă a dus la o creştere a preţurilor la produsele 
alimentare de 9,14% faţă de anul precedent; creşterea pe piaţa mondială a preţurilor 
la combustibili (petrol şi gaze naturale) a dus la creşterea generalizată a preţurilor; 
valuta naţională s-a depreciat puternic în 2007 (fapt care pe de altă parte a favorizat 
exporturile în aceeaşi perioadă). Toate acestea au dus la o creştere a inflaţiei cu cca. 
2% peste rata preconizată de BNR pentru 2007, de 4 +/- 1%. Inflaţia reală în România la 
sfârşitul lui 2007 a fost 6,57% faţă de aceeaşi lună a anului 2006. 

Internaţional 

În toamna/iarna lui 2007 a început recesiunea globală. Aceasta s-a declanşat în 
Statele Unite, pe fundalul apariţiei în anii anteriori, pe pieţele financiare nord-
americane, a unor instrumente financiare (derivative) tranzacţionabile numite MBS – 
„mortgage-backed securities”. Acestea constau în „pachete” de credite ipotecare cu 
teremeni similari, securizate şi tranzacţionate pe pieţele secundare ca instrumente 
generatoare de venit. Ca urmare a unei evoluţii speculative a pieţei de imobiliare 
(„bubble” – un balon de săpun, respectiv apariţia unei situaţii în care bunuri imobiliare 
erau achiziţionate pe scară largă în scopuri speculative, cuplat cu o tendinţă a 
băncilor de a acorda credite ipotecare cu oarecare lejeritate), multe din aceste 
instrumente au devenit insolvabile. Pe 15 septembrie 2007, principala bancă de investiţii 
specializată în tranzactionarea de MBS-uri, Lehman Brothers din New York, a intrat în 
procedura de faliment; aceasta a declanşat un val de panică ce s-a repercutat pe 
pieţele financiare din întreaga lume; panica creată de insolvabilitatea MBS-urilor a 
generat o criză, mai întâi de încredere, ulterior de lichiditate a băncilor, urmate de 
prăbuşirea principalelor pieţe financiare. Criza s-a propagat în România abia la 
începutul lui 2008, dar cifrele analizate reflectă o tendinţă de încetinire în unele 
sectoare economice încă din toamna lui 2007. 

3.1.3 SSiittuuaaţţiiaa  eeccoonnoommiiccăă  îînn  jjuuddeeţţuull  HHuunneeddooaarraa  

La nivelul judeţului Hunedoara, între 2004 şi 2007, activitatea în sectorul privat – 
măsurată ca valoare totală a bunurilor şi serviciilor produse şi prestate local de către 
societăţi comerciale – s-a dublat, de la 1,519 miliarde de Euro în 2004 până la 3, 015 
miliarde Euro în 2007. Analiza prezentă se concentrează asupra sectorului privat4, 
acesta având atât principala pondere în economie, cât şi fiind motorul recunoscut al 
dezvoltării economice. 

                                                 

4 O analiză mai comprehensivă, respectiv un echivalent locaL al PIB ar include şi sectorul de stat 
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Figura 3-1: Evoluţia în dinamică a activităţii economice în sectorul privat în judeţul Hunedoara 2004-2007 
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EVOLUTIA IN DINAMICA A ACTIVITATII ECONOMICE IN 
SECTORUL PRIVAT IN JUDETUL HUNEDOARA 

INTRE 2004 -  2007
Cifra de afaceri in Euro

11-14 Agricultura & zootehnie 50 Piscicultura
20 Silvicultura si exploatare forestiera 10-14 Activitati extractive
15 Produse alimentare si bauturi 17 - 19 Textile, marochinarie, incaltaminte
20 Prelucrare si fabricare din lemn 21-22 Fabricare hartie si tiparire
24-25 Chimice si plastice 26 Fabricare ceramica, beton, piatra
27-28 Confectii metalice 29-36 Produse manufacturiere
37 Recuperarea deseurilor 40-41  Utilitati
45 Constructii 50-52 Comert cu ridicata si cu amanuntul
55 Hoteluri si restaurante 60-63 Transport si logistica
64 Comunicatii 65 - 67 Servicii financiare si asigurari
70 Imobiliare 71 Inchirieri
72 - 75 Servicii profesionale 80 - 93 Servicii personale

 

Astfel, după cum se observă în Figura 3-1 de mai sus, comerţul (cumulat, cu ridicata şi 
cu amănuntul) reprezintă între 29,3% (în 2004) şi 31,2% (în 2007) din valoarea totală a 
activităţii economice din judeţul Hunedoara, în sectorul privat. Aceasta se poate 
explica prin ponderea peste medie a comerţului în cadrul structurii economice locale şi 
a locaţiei judeţului pe traseul unui coridor major european.  

Activităţile extractive (de la 11% în 2004 la 8,4% în 2007) şi sectorul metalurgic 
(14,8%/2004 – 15,5%/2007) prezintă de asemenea ponderi importante din activitatea 
economică a judeţului. Aceasta reflectă disponibilitatea factorilor specifici, respectiv 
resurse naturale şi mâna de lucru specializată (în sectorul metalurgic, minerit).  

Pentru a analiza dinamica creşterii economice în judeţul Hunedoara în sectorul privat, 
în perioada analizată, este necesar să fie izolată activitatea de comerţ, care reflectă în 
mai mare măsură consumul intern de produse importate, decât activitatea economică 
pe plan local şi naţional; astfel, se observă ratele de creştere în condiţiile în care se 
face abstracţie de activitatea de comerţ, după cum se vede în graficul din Figura 3-2 
de mai jos.  
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Figura 3-2: Evoluţia în dinamică a activităţii economice în sectorul privat (exclusiv comerţ) în jud. Hunedoara 2004-2007 
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INTRE 2004 -  2007

Cifra de afaceri in Euro

11-14 Agricultura & zootehnie 50 Piscicultura
20 Silvicultura si exploatare forestiera 10-14 Activitati extractive
15 Produse alimentare si bauturi 17 - 19 Textile, marochinarie, incaltaminte
20 Prelucrare si fabricare din lemn 21-22 Fabricare hartie si tiparire
24-25 Chimice si plastice 26 Fabricare ceramica, beton, piatra
27-28 Confectii metalice 29-36 Produse manufacturiere
37 Recuperarea deseurilor 40-41  Utilitati
45 Constructii 55 Hoteluri si restaurante
60-63 Transport si logistica 64 Comunicatii
65 - 67 Servicii financiare si asigurari 70 Imobiliare
71 Inchirieri 72 - 75 Servicii profesionale
80 - 93 Servicii personale

 

În aceste condiţii (Figura 3-2), ratele de creştere pentru 2004-2005, 2005-2006 şi 2006-
2007 sunt de 28,5%, 25,7% şi respectiv 19,6% (faţă de 31,5%, 23,0%, 22,8% din Figura 3-1 
de mai sus). Sunt puse astfel în evidenţă sub-sectoare economice care au acţionat ca 
motor al creşterii la nivelul judeţului, puse în umbră ca pondere de activităţile 
comerciale, dar care se disting ca rate de creştere pe perioada studiată5, după cum 
urmează: 

− activitatea din sectorul construcţiilor a reprezentat în perioada studiată între 
10,1% (în 2004) şi 12,2% (în 2007) din volumul de activitate economică din 
judeţul Hunedoara (exclusiv comerţ); 

− activităţile de transport şi logistică au crescut de la 4,4% (în 2004) la 6,6% (în 
2007) în aceeaşi perioadă, în condiţiile prezentate mai sus; 

− în condiţiile în care economia locală prezintă un anumit dinamism, respectiv o 
dublare a cifrei de afaceri a firmelor locale într-un interval de 4 ani, creşterea 
unor sectoare nu este întotdeauna aparentă în termeni procentuali, astfel, în 

                                                 

5 Evident, prezenta analiză se aplică perioadei anterioare crizei economice globale din 2008. Datorită recesiunii, este 
nerealist să se aştepte ca nivelurile de activitate sau ratele de creştere anterioare recesiunii să poată fi folosite într-un 
model de prognozare. 
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sectorul Serviciilor profesionale (coduri CAEN 72 - 75) creşterea în termeni reali 
(în Euro) de la 35,9 milioane Euro pe an (în 2004) la 53,4 milioane Euro pe an (în 
2007) se transpune în rate de creştere de 3,3% (în 2004) şi respectiv 2,6% (în 
2007); 

− activităţile de turism, importante în planificarea dezvoltării economice a 
judeţului – în absenţa unei diviziuni CAEN proprii, sunt identificate în cadrul 
CAEN 63 „activităţi anexe de transport, turism” şi în cadrul diviziunii: CAEN 55 
„Hoteluri şi restaurante” – prezintă volume de activitate de la 25 la 52 milioane 
de euro în perioada studiată, reprezentând doar 1,71% din activitatea 
economică locală în sectorul privat în 2007, sub media pe plan naţional şi mai 
puţin de ½ din media europeană. 

Per ansamblu, economia judeţului Hunedoara reflectă un stadiu mediu în procesul de 
evoluţie de la economia industrială la o economie de servicii, cu o componentă 
manufacturieră medie şi cu accent pe activităţi comerciale.  

În perioada post-1990, nivelul de activitate economică în sectorul industrial a scăzut 
substanţial, aceasta persistând şi transformându-se în trei centre principale: Zona de 
Nord a judeţului adiacent municipiului Brad, zona centrală a judeţului având în centru 
conurbaţia Deva-Hunedoara-Simeria şi Valea Jiului în Sud. 

3.1.4 SSttrruuccttuurraa  eeccoonnoommiieeii  jjuuddeeţţuulluuii  HHuunneeddooaarraa  

3.1.4.1 Numărul şi distribuţia firmelor din judeţul Hunedoara 

Sectorul privat din judeţul Hunedoara este caracterizat de polarizarea sectoarelor-
cheie în jurul unui număr relativ mic de firme puternice (nu neapărat firme „mari”); 
acestea, reprezentând cca. 4,44% din numărul total de firme, generează 75,94% din 
volumul de afaceri.  

Figura 3-3: Distribuţia firmelor din zona de proiect 

DISTRIBUTIA IN 2005 A TUTUROR FIRMELOR 
din Judetul Hunedoara
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8.716 firme cu C.A.  intre 231 milioane si 0,1 mii Euro din 
care:
 - 29 firme cu C.A.  > 10 milioane Euro
 - 182 firme cu C.A. < 10 milioane > 1 milion Euro
 - 1834 firme cu C.A. < 1 milion > 100 mii Euro
 - 6,511 firme cu C.A. < 100 mii Euro

 
Pentru exemplificare, în Figura 3-4 de mai jos este prezentat sectorul energetic din 
judeţ. 
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Acesta constă din 6 firme, dintre care numai 4 existau în 2004, celelalte două au fost 
înfiinţate în 2005. Ca pondere, una dintre firme, Electrocentrale Deva S.A., aflată în 
Mintia, avea în 2007 un procent de 96,42% din cifra de afaceri a întregului sector, la 
nivel de judeţ. 

Figura 3-4: Sectorul energetic în judeţul Hunedoara 
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Figura 3-5: Distribuţia firmelor cu C/A mai mare de 1 milion Euro 

DISTRIBUTIA FIRMELOR CU C.A. > 1 MILION EURO
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O confirmare în termeni reali a „Legii Pareto”: mai puţin de 5% din numărul de firme 
generează peste 75% (la valoare) din activitatea economică în judeţ. Această 
structură a economiei locale reflectă lipsa relativă de experienţă a sectorului 
antreprenorial; aceasta evident se datorează şi profilurilor respective, şi faptului că 
IMM-urile fie sunt relativ slabe, fie se concentrează în domenii de minimă relevanţă 
(comerţ cu amănuntul la nivel de chioşcuri, birturi, etc.).  
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Dinamica activităţii economice locale prezintă un trend ascendent, carcteristic unei 
perioade de creştere a întregului spaţiu central şi est-european; numărul de firme şi 
rulajele sunt prezentate în graficele din Sectorul privat din judeţul Hunedoara este 
caracterizat de polarizarea sectoarelor-cheie în jurul unui număr relativ mic de firme 
puternice (nu neapărat firme „mari”); acestea, reprezentând cca. 4,44% din numărul 
total de firme, generează 75,94% din volumul de afaceri.  

Figura 3-3 până la Figura 3-5 de mai sus. 

Figura 3-6: Distribuţia firmelor cu C/A de până la 1 milion Euro 

 
DISTRIBUTIA FIRMELOR CU C.A. > 100 MII < 1 MILION 
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Cu toate acestea, după cum este ilustrat în Figura 3-6 de mai sus, întreprinderile mijlocii 
reflectă o creştere constantă şi robustă în perioada 2004 - 2007. În această perioadă, 
numărul firmelor cu cifra de afaceri de peste 10 milioane Euro a crescut de la 7 la 11, 
cea a firmelor cu C/A de peste un milion de Euro (dar mai mică de 10 milioane) s-a 
ridicat de la 88 la 124.  

De asemenea, numărul firmelor având o cifră de afaceri între 100 mii şi un milion de 
Euro a crescut de la 565 la 750 pe parcursul perioadei studiate. Trebuie în schimb notat 
faptul ca evoluţia numărului de firme este în principal dependentă de domeniul de 
activitate, după cum se va vedea în secţiunile următoare. 
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Figura 3-7: Distribuţia firmelor cu C/A sub 100 de mii Euro 
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La nivelul firmelor mici, numărul de firme cu cifra de afaceri sub 100 mii euro (Figura 3-7 
de mai sus) a crescut de la 5.409 în 2004 cu un rulaj cumulat de 117 milioane Euro, la 
6.511 de firme în 2007, cu un rulaj cumulat de 167 milioane Euro, ceea ce relevă faptul 
că per ansamblu, la nivelul judeţului, numărul de firme a crescut în perioada analizată. 

33..22  AAggrriiccuullttuurraa,,  ssiillvviiccuullttuurraa,,  ppiisscciiccuullttuurraa  

Agricultura este mai puţin dezvoltată, datorită reliefului accidentat şi solurilor mai puţin 
fertile. Terenurile arabile ocupă numai 25,58% din suprafaţa agricolă (347.180 ha), o 
pondere mai importantă revenind păşunilor şi fâneţelor naturale (73,24%). Alături de 
grâu şi porumb se cultivă îndeosebi plante de nutreţ şi cartofi. Livezile şi viile ocupă 
areale reduse, deţinând doar 1,16% din terenurile agricole. Principala ramură a 
agriculturii este creşterea animalelor, în anul 2001 existând 66.700 bovine, 52.200 
porcine, 130.700 ovine, 1,12 milioane păsări, etc. La Geoagiu funcţionează o staţiune 
experimentală pomicolă, iar la Gurasada un centru experimental pentru încercarea şi 
omologarea soiurilor de plante. 

Deşi la o primă vedere, în parte datorită vizibilităţii (i.e. a suprafeţelor mari de teren 
dedicate acestor activităţi) agricultura şi silvicultura par a fi sectoare importante ale 
economiei judeţului Hunedoara, în fapt, în ce priveşte economia „la vedere”, ele 
însumează mai puţin de 4% din valoarea totală a bunurilor şi serviciilor produse în 
sectoarele economice productive ale judeţului Hunedoara.  

Importanţa lor reală este legată mai degrabă de aspecte ale economiei mai puţin 
măsurabile economic sau econometric, cum ar fi contribuţia agriculturii de subzistenţă 
la costul zilnic al multor familii din judeţ, precum şi potenţialul integrării producţiei 
agricole locale şi proxime în lanţul valoric al procesatorilor de produse agricole şi silvice 
cu sediul în judeţul Hunedoara. 

Astfel, ca şi 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. 
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Figura 3-8: Ponderea valorică a activităţilor din agricultură şi silvicultură 

 

După cum se observă în graficul din Figura 3-8 de mai sus, contribuţia agriculturii la 
produsul economic al judeţului abia a ajuns la cca. 100 milioane de Euro în 20076. 

De asemenea, numărul de angajaţi (cu carte de muncă, care primesc salarii şi plătesc 
contribuţii la fondurile de pensii, asigurări medicale, etc.) este mic, ajungând la mai 
puţin de 2% din forţa de muncă a judeţului. Dintre aceştia, mai mult de jumătate 
lucrează în silvicultură, sector în care sunt active întreprinderi mai mari. 

Agricultura – descriere generală 

Activităţile în agricultură pe teritoriul administrativ al judeţului Hunedoara sunt, după 
cum era de aşteptat, de mică anvergură din punct de vedere economic. 

Tabelul 3-1: Valori ale activităţilor agricole din judeţul Hunedoara, în Euro 

CPSA SUB-SECTOR 2005 2006 2007 

111 Cultivarea cerealelor, porumbului  
şi a altor plante n.c.a. 700.083 821.961 997.944 

112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole  
şi a produselor de seră 5.208.796 4.866.829 8.021.610 

                                                 

6 Pentru a înţelege limitările datelor prezentate, trebuie ţinut cont de faptul că, în absenţa unor date 
statistice detaliate la nivel de sector economic pe localităţi, prezenta analiză se bazează pe raportările 
fiscale ale agenţilor economici din zonă. Spre deosebire de sectoarele productive şi de majoritatea 
serviciilor moderne, al căror nivel de sofisticare financiar-contabilă este în ultimii ani la nivel european, 
datele financiare raportate fiscal au probabil tendinţa de a subevalua activităţile din sectoarele 
economice a căror funcţionare se bazează mai mult pe tranzacţii în lichidităţi, cum ar fi agenţii economici 
mici implicaţi în comerţul cu amănuntul, etc. De vreme ce activităţile de mică anvergură din agricultură se 
fac aproape în mod exclusiv în numerar, este de aşteptat ca unele activităţi din acest sector, asimilabile 
„economiei gri”, să fie subevaluate. 
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CPSA SUB-SECTOR 2005 2006 2007 

121 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor  
pentru băuturi şi mirodenii 75.113 37.514 39.316 

124 Grădinărit peisagistic (arhitectura peisageră) 71.453 110.622 181.302 
125 Creşterea animalelor 18.039.175 16.669.931 27.154.119 
130 Activităţi în ferme mixte  1.244.222 1.626.228 3.052.558 
141 Activităţi de servicii anexe agriculturii;  14.008.945 19.114.809 20.880.535 
142 Silvicultura şi exploatare forestieră 39.347.786 43.247.895 60.327.385 

 Total în milioane Euro 78,6 86,4 120,6 

Astfel, activitatea cumulată din toate sub-sectoarele abia ajunge la 120 milioane de 
Euro, reprezentând cca. 2% din activitatea economică productivă din judeţul 
Hunedoara. 

Agricultura – evoluţia istorică 

Suprafaţa agricolă 

În conformitate cu datele statistice la nivelul Judeţului Hunedoara, În principal 
suprafaţa agricolă a judeţului este ocupată de păşuni şi fâneţe, pomi fructiferi, cereale 
şi plante pentru nutreţ.  

Tabelul 3-2: Suprafaţa agricolă a judeţului (ha) 

Tipuri de suprafeţe Suprafaţa Raport 
 [ha] [% din ] 

TOTAL FOND FUNCIAR AL JUDEŢULUI 708.267 100% 
Arabil 79.624 4,47% 
Păşuni 117.008 0,74% 
Fâneţe  82.791 11,72% 
Vii  7 0,0009% 
Livezi  916 0,12% 
Sere  14 0,019% 
Fond forestier 340.294 48,18% 
Oglinzi de apă 5.818 0,82% 
Alte suprafeţe 370.623 11,3% 
Total suprafaţă agricolă 281.093 39% 

Ca evoluţie viitoare, prin aplicarea legilor europene referitoare la agricultură şi prin 
urbanizarea parcelelor din satele aparţinătoare judeţului numărul gospodăriilor unde se 
va face agricultură se va reduce simţitor. Suprafeţele agricole au urmat un trend 
descendent. 

Majoritatea substanţială a reducerilor suprafeţelor de teren cu utilizare agricolă au avut 
loc după 2002. Astfel, între 1991 şi 2002, reducerea terenurilor agricole a însumat 1,0% 
din total. Între 2002 şi 2005, descreşterea utilizării agricole a terenurilor în judeţul 
Hunedoara s-a ridicat la 13,3%. 

Pe tipuri de utilizare, descreşterea utilizării suprafeţei arabile a fost de 6,6%, livezile şi 
pepinierele pomicole s-au redus cu 55,8%, suprafeţele utilizate pentru păşunat s-au 
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redus cu 28,0%, în timp ce terenurile utilizate ca fâneţe au crescut cu 2,6%. Aceste 
evoluţii se datorează schimbării utilizării în principal a terenurilor aflate în imediata 
proximitate a oraşelor ca urmare a extinderii ariilor locuite şi a zonelor ICP (cu utilizare 
industrială, comercială şi publică) şi a reducerii utilizărilor agricole.  

Se preconizează ca în urma aplicării prevederilor de urbanizare din judeţul Hunedoara 
terenurile cu utilizare agricolă se vor reduce în continuare, în total, cu cca 40% faţă de 
2007 într-un viitor de cca 10-15 ani. 

3.2.1 PPrroodduuccţţiiaa  aaggrriiccoollăă  şşii  lleegguummiiccoollăă    

În timp ce per ansamblu terenurile cu utilizare agricolă au scăzut, în perioada 1991-2002 
terenurile arabile din judeţul Hunedoara de fapt au crescut 0,9%. În aceeaşi perioadă, 
producţia de grâu şi secară a scăzut cu 28,3% iar cea de legume cu 47,0%. Tot în 
perioada 1991-2002, producţia totală de porumb boabe a crescut cu 18,1%, iar cea de 
cartofi a crescut cu 40,4%. 

Tabelul 3-3: Producţia agricolă după tipul de cultură în judeţul Hunedoara 

Producţia agricolă U.M. 1991 1998 2002 2004 2005 

Producţia totală de grâu şi secară 3.496 3.074 2.508 - - 
Producţia totală la porumb boabe 4.879 9.087 5.761 - - 
Producţia totală de cartofi 4.087 6.350 5.738 - - 
Producţia totală de floarea soarelui - 315 42 - - 
Producţia totală la sfeclă de zahăr 3.190 4.010 - - - 
Producţia totală la legume 10.453 6.539 5.542 - - 
Producţia totală de struguri 

[t
on

e]
 

3 19 145 - - 

De asemenea, între 1991 şi 2002 a apărut o nouă cultură, cea de struguri, a cărei 
creştere în perioada respectivă, de la 3 tone în 1991 la 145 tone în 2002 reprezintă o 
creştere de 4.733,3%. 

Aceasta reflectă două trenduri ale activităţii agricole din judeţul Hunedoara: 
reducerea graduală a utilizării agricole a terenurilor şi tranziţia activităţii agricole 
rămase spre cultivarea de produse cu marje de valoare adăugată, respectiv de profit, 
mai ridicate. 

3.2.2 PPrroodduuccţţiiaa  zzooootteehhnniiccăă    

În domeniul producţiei zootehnice, trendul între 1991 şi 2002 este descrescător la toate 
tipurile de animale. 

Tabelul 3-4: Producţia zootehnică după tipuri de animale în judeţul Hunedoara  

Producţia zootehnică U.M. 1991 1998 2002 2004 2005 

Bovine – total, la sfârşitul anului 5.971 3.032 2.005 - - 
Porcine – total, la sfârşitul anului 10.325 9.543 6.244 - - 
Ovine – total, la sfârşitul anului 13.363 18.765 7.643 - - 
Păsări – total, la sfârşitul anului [c

a
pe

te
] 

103.572 110.412 68.473 - - 
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Astfel, în perioada prezentată, producţia de bovine a scăzut cu 66,4%, cea de porcine 
a scăzut cu 39,5%, cea de ovine a scăzut cu 42,8% iar producţia de păsări a scăzut cu 
33,9%. 

3.2.3 PPrroodduuccţţiiaa  ddee  ffrruuccttee    

Trendul de migrare a activităţii din agricultură spre cultivarea de produse cu marje de 
valoare adăugată mai ridicată se reflectă, de asemenea, şi în producţia de fructe din 
judeţul Hunedoara. Astfel, după cum se observă în Tabelul 3-5 de mai jos, producţia de 
fructe din municipiul Deva a scăzut în perioada 1991-2002 cu 23,7%. Tot în aceeaşi 
perioadă, producţia de fructe din municipiul Hunedoara a crescut cu 407,1% iar cea 
din oraşul Simeria a crescut cu 68,9%, rezultând într-o rată totală de creştere a 
producţiei de fructe în judeţul Hunedoara de 46,8%. Aceasta s-a petrecut în condiţiile în 
care în acelaşi interval de timp suprafaţa de livezi şi pepiniere pomicole a scăzut în 
municipiul Deva cu 14,7%, şi cu 12,3% în oraşul Simeria, iar în municipiul Hunedoara a 
rămas perfect constantă la 74 hectare. 

Tabelul 3-5: Producţia de fructe în judeţul Hunedoara 

Producţia de fructe U.M. 1991 1998 2002 2004 2005 

municipiul Deva 625 255 477 - - 
municipiul Hunedoara 112 50 568 - - 
oraşul Simeria 167 440 282 - - 
Total Teritoriul Zonal Interorăşenesc 

[t
on

e]
 

904 745 1.327 - - 

3.2.4 PPiisscciiccuullttuurraa  

In judeţul Hunedoara există următoarele amenajări piscicole: 

− S.C. INTERMETACO S.A. – FERMA PISCICOLĂ ZEICANI: păstrăvărie în localitatea Zeicani pe pârâul 
Cracului, afluent al râului Zeicani, cu o suprafaţă totală amenajată de 5 ha şi un volum de apă 
captat anual de 250.000 m³; 

− PESCĂRIE ORĂŞTIE (persoana fizică Părău Candin) în localitatea Orăştie pe râul Orăştie, cu o 
suprafaţă totală amenajată de 3,54 ha şi un volum apă captat anual de 24.000 m³; 

− AMENAJARE PISCICOLĂ FINTOAG în localitatea Fintoag, pe râul Mureş (2 izvoare de coastă), cu 
o suprafaţă amenajată de 1 ha din care 3.440 m² luciu de apă;  

− AMENAJARE PISCICOLĂ BRĂNIŞCA în localitatea Brănişca pe pârâul Hidicuţ, afluent al râului 
Mureş, cu o suprafaţă luciu apă de 94.600 m², un volum apă de 103.200 m³ şi adâncime medie 
apă de 1,1 m; 

− S.C. TURIST PREST S.A. – FERMA PISCICOLĂ AUREL VLAICU în localitatea Aurel Vlaicu pe râul 
Mureş, cu un volum apă captat pe an de 1,2 mil. m³ şi o suprafaţă amenajată de 15 ha; 

− S.C. CARPIO S.A. SPINI în localitatea Spini pe râul Mureş, cu o suprafaţă exploatată de 11,87 ha 
pentru pepiniera Simeria Veche, cu un volum proiectat de 185.760 m³, o suprafaţă proiectată 
de 51,74 ha pentru cele 2 bazine de creştere şi un volum proiectat de 310.444 m³; 

− S.C. TELECERNA S.A. – BAZA PISCICOLĂ RAPOLT în localitatea Rapoltu Mare pe râul Mureş, cu un 
volum apă captat pe an de 796.000 m³ şi o suprafaţă amenajată de 7,95 ha;  

− S.C. HAWLE S.R.L. – PĂSTRĂVĂRIA ROŞCANI în localitatea Roşcani pe râul Dobra, cu o suprafaţă 
totală amenajată de 0,361 ha;  

− OCOLUL SILVIC DOBRA – PĂSTRĂVĂRIA ROŞCANI în localitatea Roşcani, subteran Izvorul Alb 
(râul Dobra), cu un volum apă captat de 1.261.440 m³, o suprafaţă totală amenajată de 0,295 
ha şi o suprafaţă utilizată de 0,0645 ha;  

− AJVPS DEVA – PĂSTRĂVĂRIA BULZEŞTI în localitatea Bulzeşti pe râul valea Bulz, cu o suprafaţă 
amenajată de 0,1 ha şi un volum de apă de 0,266 mil. m³.  
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3.2.5 SSiillvviiccuullttuurraa    

Situaţia se prezintă în mod diferit în silvicultură, unde cifrele de afaceri au variat în 
perioada studiată între cca 40 şi cca 60 milioane Euro. Activitatea din silvicultură 
reprezintă în cei trei ani analizaţi cca. 50% din activitatea combinată agricultură - 
silvicultură. Activitatea piscicolă a apărut în 2005, cu o cifră de afaceri de 600 mii euro, 
şi este prestată de o singură firmă. Este posibil ca aceasta să se dezvolte şi să apară şi 
alte firme de acelaşi profil. 

3.2.6 IInntteeggrraarreeaa  vveerrttiiccaallăă  llooccaallăă  aa  sseeccttooaarreelloorr  aaggrriiccooll  şşii  ssiillvviicc  

În ce priveşte capacitatea de procesare a produselor agricole si silvice existentă în 
judeţul Hunedoara, aceasta este substanţial mai mare decât orice producţie similară în 
judeţ. Astfel, în cei trei ani de activitate examinaţi, agricultura locală a produs 
(cumulat) între 30% şi 50% din valorile realizate de procesatorii locali.  

După cum se observă în Figura 3-9 de mai jos, producţia crescătorilor locali de animale 
şi păsări pare să fie pozitiv corelată şi proporţională cu industria locală de procesare a 
cărnii. Aparent, procesatorii prelucrează (la valoare) mai mult decât dublul producţiei 
de materie primă din judeţ, cu cifre anuale de afaceri în marjă de cca 50 milioane de 
Euro, faţă de crescătorii de animale, a căror cifră cumulată de afaceri se ridică la cca 
27 milioane Euro. Luând în considerare marjele de valoare adăugată ale procesării,  se 
poate afirma că procesatorii locali achiziţionează o parte din materia primă din afara 
judeţului. Un studiu econometric ar fi de dorit, în scopul de a evidenţia arealul (din 
judeţ, judeţele învecinate, din import) de pe care se colectează materia primă pentru 
procesatori şi logistica colectării materiilor prime şi corelarea acestora cu livrările de 
produse. 

Figura 3-9: Gradul de integrare al agriculturii cu industriile prelucrătoare în judeţul Hunedoara 

 

Ca şi în agricultură, industriile prelucrătoare de materii prime din silvicultură sunt în mod 
pozitiv corelate cu industria producătoare. După cum se vede în Figura 3-9 de mai sus, 
cifrele de vânzări (şi logistica specifică domeniului) par să indice un procent ridicat de 
aprovizionare pe plan local. 
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Tabelul 3-6: Tablou comparativ al valorilor activităţilor productie si de procesare a produselor agricole şi silvice din judeţul Hunedoara 

Valoare totală a C.A., toate firmele CPSA Sub-sector 
2004 2005 2006 2007 

  Euro]  
111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n,c,a, 918.394 700.083 821.951 997.937 

1542 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate 161 5.249 1.641 1.524 
112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră 2.839.198 5.208.796 4.866.772 8.021.550 
113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii 109.996 75.113 37.513 39.316 

1533 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 2.081.926 2.762.471 2.667.990 4.418.488 
121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui 27.162 71.453 110.621 181.301 

1551 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 204.122 249.567 306.010 505.159 
122 Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor 179.215 157.636 212.658 68.558 
123 Creşterea porcinelor 101.633 43.819 292.735 2.891.439 
124 Creşterea păsărilor 10.166.692 17.783.194 15.898.835 24.011.806 

1512 Producţia şi conservarea cărnii de pasare 392.202 1.805.705 2.401.065 2.469.550 
125 Creşterea altor animale 90.685 54.526 265.505 182.113 
130 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 540.545 940.130 883.858 1.594.102 

1511 Producţia şi conservarea cărnii 8.794.133 10.262.961 11.799.063 15.115.626 
1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 15.068.660 24.814.857 30.607.668 36.163.286 
201 Silvicultura şi exploatare forestieră 11.112.529 13.527.086 18.615.730 0 
202 Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere 225.264 444.131 423.901 499.357 

2010 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului 13.687.970 17.229.823 21.541.702 28.160.179 
2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, plăci din aşchii de lemn, plăci fibrolemnoase 22.324 42.482 102.868 0 
2030 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii 1.209.897 1.817.130 2.267.646 2.336.863 
2040 Fabricarea ambalajelor din lemn 153.263 265.476 504.025 512.208 
2051 Fabricarea altor produse din lemn 6.960.759 9.030.293 11.350.197 12.337.877 
2112 Fabricarea hârtiei şi cartonului 51.858 59.608 65.032 113.735 
2121 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton 921.977 800.652 867.462 994.108 

De asemenea, este evidenţiat faptul că în domeniul procesării lemnului, marja de valoare adăugată prin procesare este relativ ridicată, 
chiar şi numai la procesarea primară; astfel, materia primă (cheresteaua) reprezintă nu mai mult de 2% din valoarea de vânzare a 
produselor procesate.   
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Conţinutul ridicat de valoare adăugată local şi numărul mare de firme de specific 
recomandă acest sub-sector pentru dezvoltarea unui cluster de specific. Activităţile din 
domeniul silviculturii sunt bine integrate în lanţul valoric al procesatorilor, cu posibilităţi 
de extindere. 

3.2.7 PPeerrssppeeccttiivvee  aallee  ddeezzvvoollttăărriiii  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddiinn  sseeccttooaarreellee  aaggrriiccooll  şşii  ssiillvviicc    

La nivelul judeţului Hunedoara, silvicultura prezintă, prin nivelul ridicat de valoare 
adăugată al produselor rezultate din procesarea primară a lemnului şi prin numărul de 
firme de specific, un bun potenţial de dezvoltare; agricultura locală abia reuşeşte să 
furnizeze (în parte) necesarul de materie primă al procesatorilor locali la nivelul actual 
de activitate (şi de consum). 

Unul dintre principalele obiective ale Planului Naţional de Dezvoltare este relaţionarea 
spaţiului urban cu cel peri-urban, în scopul obţinerii unei mai bune coeziuni economico-
sociale; în acest sens, sunt încurajate situaţiile în care capacităţile de producţie ale 
spaţiului urban atrag, procesează local şi valorifică potenţialul productiv al spaţiilor 
rurale apropiate. O primă ţintă a acestei politici o constitutie agricultura şi silvicultura, 
pentru care sunt alocate fonduri de dezvoltare rurală depăşind 8 miliarde de Euro în 
perioada 2007 - 2013. Punerea în valoare a acestor surse de finanţare nerambursabilă şi 
utilizarea lor în dezvoltarea unor zone silvicole în proximitatea judeţului Hunedoara este 
recomandată ca fiind un deziderat strategic important pentru dezvoltarea zonei. În 
perspectivă, zone agricole ar putea fi dezvoltate intensiv în luncile râurilor Mureş şi/sau 
Cerna, în scopul de a integra vertical producţia lor în lanţul valoric al procesatorilor din 
judeţul Hunedoara. Accesarea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală ar 
surmonta dificultatea dată de caracterul de comodităţi al produselor agricole 
(comodităţile fiind produse nediferenţiate, aproape perfect elastice la preţ şi fluctuând 
în funcţie de variaţia cererii şi a ofertei pe piaţă şi care nu permit în mod normal 
recuperarea rapidă a unor investiţii în producţii cu valoare adăugată mică). 

33..33  IInndduussttrriiaa,,  pprroodduuccţţiiaa  şşii  ddiissttrriibbuuţţiiaa  eenneerrggiieeii,,  ccoonnssttrruuccţţiiii  

Cumulat, cele trei sectoare economice prezentate: industria, producţia şi distribuţia 
energiei şi construcţiile au avut o evoluţie dinamică în perioada analizată, pornind de 
la o valoare totală de 494,96 milioane Euro în 2004 şi ajungând la 1,05 miliarde Euro în 
2007. În această perioadă multe din sub-sectoarele industriale au crescut în mod 
continuu iar altele au suferit o încetinire a creşterii în 2007. Cumulat, cele trei sectoare 
au avut evoluţia pozitivă prezentată în Figura 3-10 de mai jos.  

Practic, în perioada studiată a avut loc o dublare a valorii totale a activităţilor 
economice prestate în judeţ în cele trei sectoare economice prezentate şi, după cum 
se observă în Figura 3-10 diferitele sub-sectoare de activitate au avut contribuţii 
variabile la această evoluţie. 

O prezenţă puternică în producţia industrială din judeţ o constituie sub-sectoarele: 
CAEN 307 „Fabricare articole din metal”, reprezentând 15,65% din producţia industrială 
locală în 2007, CAEN 4011 „Producţia de energie electrică”, reprezentând 22,85%, 
CAEN 282-285 „Confecţii metalice”, reprezentând 7,26%, CAEN 361 „Producţie 
mobilier”, reprezentând 4,98% şi CAEN 26 „Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice – ceramică, beton, piatră”, reprezentând 3,09% din producţia industrială a 
judeţului în 2007, sub-sectoare care prezintă o bună dinamică nu numai ca şi pondere, 
dar de asemenea ca şi rate de creştere pe parcursul perioadei studiate. 
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Figura 3-10: Evoluţia sectoarelor Industrial, producţia & distribuţia energiei şi construcţii în judeţul Hunedoara 2004-2007 
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 25. Mase plastice
26. Fabricarea altor produse din minerale nemetalice - ceramica, beton, piatra
2741Productia metalelor pretioase
2743Productia plumbului, zincului si cositorului
2751Turnarea fontei
2752Turnarea otelului
282 - 285 Confectii Metalice
2852Operatiuni de mecanica generala
307 Fabricare articole din metal
29 Fabricare masini si utilaje 
2971Fabricarea de masini si aparate electrocasnice
31 - 32 Productia de echipamente si componente electrice si electronice
3310Productia de aparatura si instrumente medicale
333 - 333 Productia de echipamente de masura, verificare, reglare si control 
3340Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice
3410Productia de autovehicule
3430Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule
3512Constructii si reparatii de ambarcatiuni sportive si de agrement
3520Constructia si repararea materialului rulant
3530Constructii si reparatii de aeronave si nave
361 Productia mobilier
3663Fabricarea altor produse manufacturiere
37. Recuperarea deseurilor
3662 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare
3663Fabricarea altor produse manufacturiere
4011Productia de energie electrica
4030Productia si distributia energiei termice si a apei calde
4100Captarea, tratarea si distributia apei
45 Constructii  

Astfel, sub-sectorul din CAEN 307 „Fabricare articole din metal” a susţinut creşteri de 
62,59% în 2005, 14,77% în 2006 şi 41,24% în 2007, CAEN 4011 „Producţia de energie 
electrică” a crescut cu 21,53% în 2005, 35,02% în 2006 şi cu 11,59% în 2007, sub-sectorul 
CAEN 282-285 „Confecţii metalice” a crescut cu 57,49% în 2005, cu 44,33% în 2006 şi cu 
43,88% în 2007, CAEN 361 „Producţie mobilier” a crescut cu 59,63% în 2005, cu 37,60% în 
2006 şi cu 36,12% în 2007, iar CAEN 26. „Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice - ceramică, beton, piatră” a crescut cu 16,80% în 2005, cu 21,98% în 2006 şi 
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cu 43,54% în 2007. Este rezonabil să afirmăm că în mod cumulativ, aceste sub-sectoare 
industriale au constituit motorul creşterii din judeţul Hunedoara în perioada studiată. 

3.3.1 TTrraaddiiţţiiii  eeccoonnoommiiccee  îînn  jjuuddeeţţuull  HHuunneeddooaarraa    

Datorită bogăţiilor sale, teritoriul judeţului Hunedoara a avut întotdeauna un rol 
important în dezvoltarea economică şi socială a ţării. Resursele naturale existente: 
cărbuni, minereu de fier, metale neferoase şi rare, materiale de construcţii, suprafeţele 
întinse de păduri au favorizat dezvoltarea economică din cele mai vechi timpuri. 
Meşteşugurile, în special cele legate de prelucrarea fierului şi extracţia aurului erau 
cunoscute încă de pe vremea dacilor. 

Secole de-a rândul, minele de aur de la Valea Arsului şi Musariu, din depresiunea 
Zarandului dădeau cea mai mare cantitate de aur din Europa. 

Exploatarea minereurilor de fier de la Ghelari şi Teliuc cunoaşte o însemnată dezvoltare 
încă din secolul al XV-lea, iar la mijlocul secolului al XVIII-lea pe actualul teritoriu al 
judeţului existau 11 ateliere de extras şi prelucrat fierul. În 1787 s-a construit primul furnal 
înalt pentru extragerea fontei la Topliţa, iar în 1806 al doilea, la Govăjdia, care 
produceau împreună circa 53.000 chintale de fontă pe an. 

În 1840 s-au deschis minele de cărbuni de la Petrila, Dolja şi Lonea, ceea ce a marcat 
începutul exploatării industriale a huilei din Valea Jiului. Mineritul în acest bazin capătă 
avânt abia în 1870, după construirea căii ferate Petroşani-Simeria. 

După construirea furnalelor de la Călan (1869-1873) şi a Uzinei de fier de la Hunedoara 
(în 1884 a fost pus în funcţiune aici primul furnal), s-a intensificat atât exploatarea 
zăcămintelor de cărbuni, cât şi a celor de fier. S-a ajuns astfel ca, în 1938 – cel mai 
prosper an al economiei antebelice – în judeţ să se producă 1.953.100 tone de fier brut. 

La nivelul judeţului se pot delimita trei arealuri economice cu caracter specific, 
prezentând un bun potenţial de clusterizare. Astfel, în sudul judeţului, respectiv în 
bazinul văii Jiului, este predominantă industria extractivă a huilei, în zona centrală a 
judeţului, respectiv în zona teritoriului zonal Deva-Hunedoara-Simeria, tradiţia industrială 
predominantă era axată pe metalurgia feroasă, industria chimică, pielăria şi industria 
alimentară, iar la nord, în zona Munţilor Apuseni, centrată în jurul municipiului Brad, 
exista o lungă tradiţie a exploatării minereurilor cuprifere, complexe şi auro-argintifere. 

Produsele tradiţionale ale judeţului Hunedoara sunt strâns corelate cu baza locală de 
materii prime, respectiv construcţii civile şi industriale, prefabricate din beton, betonul 
celular autoclavizat, polistirenul expandat, cărămizile dialit, vata minerală, cimentul, 
dalele mozaicate, produse prelucrate din mase plastice, strunguri, bere, maşini şi 
utilajele siderurgice, maşini şi utilajele pentru industria minieră, ţesături din mătase, 
încălţăminte, fontă, oţel, laminate, cărbune, cocs, minereuri de fier, cuprifere, minereuri 
auro-argintifere, energia electrică, ciment, placaje din marmură, prefabricate din 
beton, produse din mase plastice, maşini şi utilaje pentru industria metalurgică şi 
mineră, confecţii din blană, etc.  

O parte din unităţile producătoare ale acestor categorii de produse s-au închis după 
1990, dar mâna de lucru specializată şi-a găsit aria de aplicare în unităţi noi; după cum 
reiese din analiza structurală a economiei judeţului, pe parcursul acestui capitol. 
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Figura 3-11: Evoluţia activităţilor de turism în jud. Hunedoara 2004-2007 
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Conform „Strategiei de Dezvoltare Turistică a Judeţului Hunedoara”, elaborată de firma 
olandeză de consultanţă Eurodite B.V., „în prezent turismul din judeţul Hunedoara este 
la un nivel scăzut, dar se încadrează în media pentru România.”  

În realitate, este extrem de dificil de măsurat cu acurateţe cifra de afaceri în „turism”. 
Datorită faptului că nu există un cod CAEN dedicat exclusiv acestei activităţi, în 
graficul din Figura 3-11 de mai sus sunt prezentate câteva din codurile CAEN care 
reflectă în principal activităţi turistice, cum ar fi „Hoteluri”, „campinguri” şi „alte mijloace 
de cazare”. La acestea se adaugă activităţi care includ şi turism, cum ar fi de exemplu 
„restaurante”, „cantine” şi „baruri”, a căror activitate este estimată ca fiind 
preponderent locală. În aceste condiţii, valoarea cumulată a activităţilor în cadrul 
celor 7 coduri CAEN studiate a crescut de la cca. 20 milioane Euro în 2004 la cca. 50 
milioane Euro în 2007 (ceea ce reprezintă sub 5% din activitatea economică din judeţul 
Hunedoara în 2007). Aceasta confirmă aserţiunea consultantului olandez mentionat 
mai sus, care estimează că „turismul în judeţul Hunedoara este puţin sub media pe 
ţară, undeva între 1,5% şi 2% din valoarea pe ţară”. 

Rata de creştere a sectorului turistic în judeţul Hunedoara pe perioada studiată derivă 
în principal din activitatea restaurantelor (dealtfel şi mai numeroase) – există în judeţ 
231 de firme cu obiect de activitate CAEN 5530 „Restaurante” care şi-au sporit 
ponderea în sectorul turistic de la 27,96% în 2004 la 34,43% în 2007. Cele 405 firme din 
judeţ a căror obiect de activitate îl constituie CAEN 5540 „Baruri” au avut pe perioada 
studiată o cifră de afaceri cumulată care a fluctuat de la 6,3 milioane Euro în 2004 la 
13,065 milioane Euro în 2007. Aceasta reflectă în principal consumul de alcool de către 
populaţia locală, fiind estimat că are puţină legătură cu activităţi turistice. Acestea din 
urmă sunt mai bine reflectate de activităţile CAEN 5523 „Alte mijloace de cazare” şi 
CAEN 5522 „Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote” prezentate în Figura 3-12 de mai 
jos. 
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Figura 3-12: Evoluţia activităţilor de turism rural, cultural şi montan 
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Cifra de afaceri cumulată a firmelor care activează în cele două coduri CAEN 
prezentate (5523 şi 5522) a crescut de la cca. 1,4 milioane de Euro în 2004 la 3,3 
milioane Euro în 2007; în aceeaşi perioadă, numărul de firme având ca obiect principal 
de activitate codurile CAEN 5523 şi 5522 a crescut de la 31 în 2004 la 64 în 2007. 

Figura 3-13: Evoluţia activităţilor de turism de afaceri 
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În timp ce volumul de activitate şi numărul de firme în cadrul codurilor CAEN 5523 „Alte 
mijloace de cazare” şi CAEN 5522 „Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote” au 
crescut pe perioada studiată, activitatea în cadrul codului CAEN 5510 „Hoteluri” 
(Figura 3-13 de mai sus), care reflectă nivelul de activitate în cadrul turismului de 
afaceri, a avut o evoluţie relativ constantă, de la 3,3 milioane Euro în 2004 la cca. 3,6 
milioane Euro în 2006, crescând abia apoi la 7,2 milioane Euro în 2007. Numărul de firme 
cu acest domeniu de activitate a evoluat de la 31 în 2004, la 40 în 2006, scăzând apoi 
la 37 în 2007. Acesta este un fenomen relativ comun pentru 2007, în care nivelul de 
activitate este „tras” de condiţiile macroeconomice, el nefiind generat („împins”) de 
vreun efort al firmelor din sector; în aceste sectoare, firmele mai mari beneficiază în 
mod natural de creşterea nivelului de cerere, în timp ce unele din firmele mici nu au 
puterea financiară şi acumularea de competenţe necesare pentru a rezista 
competiţiei mai intense şi ca atare apare o scădere a numărului total de firme. 
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Judeţul Hunedoara dispune de un substanţial potenţial turistic, cu predilecţie montan, 
care include, în partea de nord a judeţului, Munţii Poiana Ruscă şi Munţii Metalici, iar la 
sud, Munţii Retezat, Parâng şi Şurianu. Printre principalele atracţii în domeniul turismului 
montan se numără Parcul Naţional Retezat (respectiv Rezervaţia Biosfera) şi vârfurile 
Retezat (2.484 m deasupra nivelului mării), Peleaga (2.509 m) şi Păpuşa (2.502 m). 
Numeroase trasee alpine includ vârfurile Peleaga, Bucura, Judele Mare, Turnul Porţii sau 
crestele Stânişoara şi Pintenul Slăveiului. Munţii Parâng şi Vâlcan (Straja) prezintă de 
asemenea zone turistice interesante, dispunând de facilităţi moderne: hoteluri, moteluri, 
cabane montane, teleskiuri şi telecabine. În Munţii Orăştie (Masivul Şureanu), la 
Grădiştea Muncelului, se găseşte Sarmizegetusa Regia, capitala regilor daci Burebista şi 
Decebal. În depresiunea Haţeg se găsesc ruinele capitalei Daciei Romane, Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa.  

Un important potenţial turistic îl reprezintă zonele turistice etno-folclorice, situate pe 
acelaşi radius: Ţara Zarandului cu obiectivele turistice Muntele Găina, Muntele Vulcan 
(rezervaţia naturală), oraşul Brad (Muzeul Aurului), Panteonul de la Ţebea (Gorunul lui 
Horea şi mormântul lui Avram Iancu), satele Crişan, Crişcior, Ribiţa, Baia de Criş – toate 
având biserici vechi, monumente istorice. 

Obiective turistice de prim ordin se află şi în localităţile principale din judeţ: în municipiul 
Hunedoara se găseşte impozantul castel al familiei Corvin, cea mai bine păstrată 
clădire medievală din sud-estul Europei, iar în împrejurimile Hunedoarei se află minele 
de fier de la Teliucu Inferior (datând din antichitate), lacul de acumulare şi baza de 
agrement Cinciş şi atelierele de prelucrare a fierului de la Ghelar (exploatate din 
perioada romană, aici se fabricau săbii şi lănci în vremea Huniazilor). În municipiul 
Deva, reşedinţa de judeţ, se găsesc Castelul Magna Curia, construit în secolul al XVI-
lea, astăzi Muzeul Civilizaţiei Daco-romane, şi Cetatea Devei (sec. XIII), situată pe un 
mamelon vulcanic, la 371 m altitudine, care domină întreaga regiune. În Simeria se află 
un renumit parc dendrologic care adăposteşte colecţii de arbori din toată lumea. 
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Tabelul 3-7: Monumentele istorice din judeţul Hunedoara aflate pe Lista monumentelor istorice din România inscrise în lista patrimoniului mondial 

Nr. crt. Denumire oficială Localizare Cod & data înscrierii  
pe lista patrimoniului mondial 

C.6 Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei   906 
C.6.1 Sarmizegetusa Regia – Grădiştea de Munte sat Grădiştea de Munte, comuna Orăştioara de Sus 906-1999 
C.6.2 Costeşti Cetăţuia sat Costeşti, comuna Orăştioara de Sus 906-1999 
C.6.3 Costeşti Blidaru sat Costeşti, comuna Orăştioara de Sus 906-1999 
C.6.4 Luncani Piatra Roşie sat Luncani, com. Boşorod 906-1999 
C.6.5 Băniţa sat Băniţa, comuna Băniţa 906-1999 
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În judeţul Hunedoara există resurse turistice antropice, naturale care au o infrastructură 
specific turistică şi tehnică după cum urmează: 

3.4.1 RReessuurrssee  ttuurriissttiiccee  aannttrrooppiiccee  

 Monumente istorice de valoare naţională şi universală (grupa A, conform Legii 
422/2001 şi Ordinului nr. 2314/2004): 

- monumente, ansambluri şi situri arheologice;  
- monumente, ansambluri şi situri de arhitectură; 
- monumente, ansambluri şi situri memoriale. 

 Muzee şi colecţii publice 

- muzee; 
- zona Brad, Deva, Simeria, Hunedoara, Petroşani, Geoagiu, Sarmizegetusa, 

Ribiţa. 

 Artă şi tradiţii populare 

- festivaluri, târguri, obiceiuri, sărbători; 
- zona Orăştie, Geoagiu, Muntele Găina, Teliucu Inferior, Sălaşu de Sus, Pui. 

 Instituţii de spectacole 

- filarmonici, orchestre, formaţiuni instrumentale/corale; 
- lipsă.  

 Patrimoniu UNESCO 

3.4.2 RReessuurrssee  ttuurriissttiiccee  nnaattuurraallee  

 Arii naturale protejate: 

- zone de conservare specială; 
- rezervaţii şi monumente ale naturii; 
- parcuri naţionale şi naturale; 
- Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei, Parcul Naţional Retezat, 

Geoparcul Dinozaurilor - Ţara Haţegului, Parcul Natural - Grădiştea 
Muncelului; 

- rezervaţii sub 1 ha. 

 Factori naturali terapeutici: 

- unităţii administrativ-teritoriale de bază cu factori naturali/terapeutici, 
climatici, balneare, etc.; 

- zona Vaţa de Jos, Geoagiu. 

3.4.3 IInnffrraassttrruuccttuurrăă  ssppeecciiffiicc  ttuurriissttiiccăă  

 Gruparea unităţilor administrativ-teritoriale de bază după punctajul acordat 
pentru criteriul capacitatea de cazare în funcţiune, pe tipuri de structuri 
turistice: 

- 0,00 – zona Tomeşti, Bulzeştii de Sus, Blăjeni, Ribiţa, Criştior, Buceş, 
Bucureşci, Baia de Criş, Vorţa, Luncoiu de Jos, Băiţa, Balşa, Certeju de Sus, 
Vălişoara, Brănişca, Burjuc, Şoimuş, Hărău, Rapoltu Mare, Lăpugiu de Jos, 
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Bătrâna, Veţel, Cârjiţi, Pestişu Mic, Romos, Mărtineşti, Lelese, Bunila, Lunca 
Cernii de Jos, Topliţa, Răchitova, Densuş, General Berthelot, Toteşti, 
Sântămăria-Orlea, Bretea Română, Beriu, Boşorod, Pui, Băniţa, Petrila; 

- 0,01 - 0,03 – zona Zam, Dobra, Cerbăl, Băcia, Turdaş, Orăştioara de Sus, 
Baru, Sălaşu de Sus, Teliucu Inferior, Sarmizegetusa, Aninoasa; 

- 0,04 - 0,09 – zona Vaţa de Jos, Brad, Orăştie, Petroşani; 

- 0,10 - 0,98 – zona Geoagiu Băi, Deva, Hunedoara, Haţeg, Lupeni, Râu de 
Mori.  

 Instalaţii de tratament; 

 UAT cu instalaţii de tratament. 

Zona Geoagiu Băi: 

− Infrastructură de tratament; 

Zona Uricani: 

− infrastructură pentru conferinţe, reuniunii, manifestări expoziţionale; 
− UAT cu infrastructură pentru conferinţe, reuniunii, manifestări expoziţionale. 

Zona Hunedoara: 

− staţiuni turistice atestate (conform H.G. 876/2006); 
− staţiuni de interes naţional. 

Zona Parâng-Petroşani 

− staţiuni de interes local: zona Vaţa de Jos, zona Straja; 
− staţiuni de interes naţional: staţiunea Parâng. 

3.4.4 IInnffrraassttrruuccttuurraa  tteehhnniiccăă  

 Gruparea UAT de bază după punctajul acordat pentru infrastructura tehnică 
(accesibilitate la reţeaua majoră de transport, infrastructura edilitară şi 
telecomunicaţii): 

- 0,00 - 5,00 – zona Bulzeştii de Sus, Blăjeni, Buceş, Bucureşci, Balşa, Vorţa, 
Harău, Cârjiţi, Pestişu Mare, Bătrâna, Cerbăl, Lelese, Bunila, Lunca Cernei 
de Jos, Topliţa, Răchitova, General Berthelot, Mărtineşti, Orăştioara de Sus, 
Boşorod; 

- 5,01 - 11,00 – zona Ribiţa, Băiţa, Certeju de Sus, Rapoltu Mare, Brănişca, 
Ghelari, Beriu, Densuş, Toteşti, Sarmizegetusa, Râu de Mori; 

- 11,01 - 20,00 – zona Tomeşti, Vaţa de Jos, Baia de Criş, Brad, Crişcior, 
Luncoiu de Jos, Vălişoara, Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Lăpugiu de Jos, 
Dobra, Veţel, Şoimuş, Turdaş, Romos, Hunedoara, Teliucu Inferior, Bretea 
Română, Sântămăria-Orlea, Pui, Sălaşu de Sus, Uricani, Lupeni, Vulcan, 
Băniţa, Petrila; 

- 20,01 - 30,00 – zona Geoagiu, Orăştie, Deva, Călan, Haţeg, Baru, 
Aninoasa, Petroşani. 
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3.4.5 ZZoonnee  ccuu  rreessuurrssee  ttuurriissttiiccee,,  rreellaaţţiiaa  ccuu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  ssppeecciiffiicc  ttuurriissttiiccăă  şşii  tteehhnniiccăă  

Concentrarea în teritoriu a resurselor turistice naturale şi antropice: 

 Scăzut; 

 Mediu: 

- zona Tomeşti,Bulzeştii de Sus, Ribiţa, Blăjeni, Buceş, Brad, Bucureşci, Crişcior, 
Luncoiu de Jos, Vorţa, Vălişoara, Brănişca, Ilia, Burjuc, Dobra, Bătrâna, 
Cârjiţi, Cerbăl, Pestişu Mic, Lelese, Ghelari, Teliucu Inferior, Lunca Cernii de 
Jos, Bretea Română; 

- zona Certeju de Sus, Hărău, Simeria, Băcia, Mărtineşti. 

 Mare: 

- zona Vaţa de Jos, Baia de Criş, Zam, Gurasada, Lăpugiu de Jos; 

- zona Şoimuş, Veţel, Băiţa, Balşa, Rapolţu Mare; 

- zona Hunedoara, Călan, Orăştioara de Sus, Romceşti, Orăştie, Bunila, 
Topliţa, Răchitova, Densuş, Toteşti; 

- zona Haţeg, Sântămăria-Orlea, Pui, Sălaşu de Sus, Baru, Uricani.  

 Foarte mare: 

- zona Sarmizegetusa; 
- zona Deva;  
- zona Geoagiu; 
- zona Lăpugiu de Jos, Boşorod; 
- zona Băniţa. 

 Zone de concentrare a resurselor turistice naturale şi antropice cu probleme 
ale infrastructurii specific turistice: 

- zona Vaţa de Jos, Baia de Criş, Zam, Gurasada, Lăpugiu de Jos, Ribiţa; 

- zona Veţel, Şoimuş, Băiţa, Balşa, Rapoltu Mare; 

- zona Orăştie, Beriu, Romoş, Orăştioara de Sus, Boşorod, Pui, Băniţa, Baru, 
Uricani;  

- Sălaşu de Sus, Râu de Mori, Sarmizegetusa Densuş, Toteşti, General 
Berthelot, Răchitova, Topliţa, Bunila. 

 Zone de concentrare a resurselor turistice naturale şi antropice cu probleme 
ale infrastructurii tehnice: 

- zona Ribiţa; 
- zona Băiţa, Balşa, Rapoltu Mare; 
- zona Beriu, Orăştioara de Sus, Boşorod; 
- zona Bunila, Topliţa, Răchitova, General Berthelot, Toteşti, Densuş, 

Sarmizegetusa, Râu de Mori. 
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3.4.6 TTrraasseeee  mmoonnttaannee  

Tabelul 3-8: Trasee montane Masivul Retezat 
Trasee montane – MASIVUL RETEZAT 

Nr. 
crt. Traseu turistic Marcaj Timp Diferenţă 

de nivel 
Obs. 
(dist.) 

   [h] [m] [km] 

1 Ohaba de sub Piatră - Sălaşu de Sus - Nucşoara - Cârnic - V. Stânişoara - Pietrele  6 - 7 1.110 27 

2 Pui - Râu Bărbat - Hobiţa - Dealul Şerel - Poiana Baleia - Baleia  5 - 6 ½ 1.010 22 

3 Câmpu lui Neag - Cheile Buţii - La Fâneţe - Buta   3 ½ - 4 ½ 780 13 

4 Sarmisegetusa - Clopotiva - V. Râu Mare - Gura Zlata  5 ½ - 6 275 24 
5 Râu de Mori - Suseni -(Cetatea de Colţ) - Râuşor  3 - 4 690 10 
6 Pietrele - Genţiana - V. Pietrele - Curmătura Bucurei - L. Bucura - Poiana Pelegi - Şaua Plaiul Mic - Buta  7 - 8 1.025 15 

7 Pietrele - V. Galeş - (Tău dintre Brazi) - L. Galeş - Şaua Vf. Mare - Vf. Lăşciţa - Şaua Gorova - Baleia   7 - 8 ½ 900 23 

8 Pietrele - Culmea Lolaia - Vf. Reteza t- Şaua Retezat - Tău Porţii - L. Bucura  6 - 7 1.150 11 

9 Pietrele - V. Stânişoara - L. Stânişoara - Şaua Retezat - Vf. Retezat  3 ½ - 4 1.000 7,5 

10 Pietrele – Genţiana - V. Pietrele - L. Pietrele - Curmătura Bucurei - Vf. Custura Bucurei - Vf. Peleaga   4 ½ - 5 1.100 8,5 

11 Pietrele - V. Rea - Lacurile V. Rea - Şaua Pelegii - Vf. Peleaga - (Vf. Păpuşa)    4 – 4 ½ 1.030 7 

12 Pietrele - V. Pietrele - V. Galeş - L. Galeş - Şaua Vf. Mare - Vf. Mare  4½-5 ½ 1.150 7 

13 Baleia - Vf. Cozma - Şaua Gorova - Stâna de Râu - Cascada Ciomfu- Şaua Custurii - Şaua Plaiul Mic - 
Buta     8-9 1.350 23 

14 
Pui - I. F. Murgusa - Baleia - Curmătura Govorii - Mt. Lănciţa - Şaua Vf. Mare - Şaua Zănoagelor - Şaua 
Pelegii - Vf. Peleaga - Custura Bucurei - Vf. Bucura - Şaua Retezat - Vf. Retezat - Mt. Preluce - Şaua 
Muncel - V. Zlata - Cab. Gura Zlata 

 

  16-18 2.010 48 

15 Paroşeni - Dealul Cumpăna - Vf. Piatra Zănoaga - Vf. Tulişa - Şaua Tulişa - Curmătura Făgeţel - Vf. 
Lazărului - Vf. Custura - Şaua Plaiului Mic - Şaua Strănuleţii Mici - Vf. Piatra Iorgovanului - Şaua Paltina  18-19 1.800 52 

16 Buta - Şaua Plaiului Mic - Poiana Pelegii - L. Bucura  3 ½ - 4 500 6 
17 Uricani - Şaua Tulişa - Vf. Custura - Vf. Păpuşa - Şaua Pelegii - Vf. Peleaga - L. Bucura   10-11½ 1.750 26 

18 Câmpul lui Neag - V. Jiul de Vest - Cheile Scocului - Câmpul Mielului - C. Silvic Câmpuşel - Piatra 
Iorgovanului - Şaua Paltina - Lunca Berhina - Cab. Gura Apei 

  14-14½ 1.200 50 
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Trasee montane – MASIVUL RETEZAT 

Nr. 
crt. Traseu turistic Marcaj Timp Diferenţă 

de nivel 
Obs. 
(dist.) 

   [h] [m] [km] 
19 C. Silvic Câmpuşel - Vf. Coada Oslei - Vf. Oslea - Mt. Şarba  5-5½ 650 15 
20 Cab. Gura Apei - Paltoul Radeş - L. Zănoaga - Crucea Trăsnitului  6-7½ 1.500 18 
21 Cab. Gura Apei – Rotunda - Lunca Berhină - Poiana Pelegii - L. Bucura  5-6 890 20,5 
22 Cab. Gura Apei- Rotunda - Lunca Berhină - Crucea Trăsnitului - Culmea Slăveiu - L. Bucura   7-8 1.250 19 
23 Gura Zlata - V. Vadeşul Mare - Platoul Radeş Zlata - L. Zănoaga  5-6½ 1.450 14,5 
24 L. Zănoaga - Vf. Judele - Şaua Judele - Tăul Porţii - L. Bucura  2½-3 400 5 

25 Gura Zlata - V. Radeşul Mare - Platoul Radeş Zlata - L. Zănoaga - Şaua Judele - Tăul Porţii - sub Vf. 
Bucura - Şaua Retezat - V. Stănişoara - Pietrele     10-11 1.820 24 

26 Râuşor - V. Ştevia - Ref. Condor - L. Ştevia - Vf. Retezat  3-3½ 1.300 4,5 

27 Râuşor - Izv. lui Ionescu - Şaua Ciurila - V. Stănişoara - Casc. Stânişoara - Pietrele  2-3 600 7 

28 Râuşor - zv. lui Ionescu - Şaua Ciurila - Culmea Lolaia - Vf. Lolaia - Vf. Retezat   3-3½ 1.300 5,5 
29 Gura Zlata - Şaua Muncelu - Şaua Preluce - Vf. Retezat  5-6 1.700 7,5 
30 Poiana Stâna de Râu - Cascada Ciomfu - Şaua Custurii - Vf. Custura - Şaua Plaiul mic - Buta     3½-4½ 850 9,5 
31 Gura Apei - R. Şes-Şaua Iepii - Complexul Muntele Mic  12-13 1.020 35 

CREASTA PRINCIPALĂ DE NORD 

32 
Vf. Poiana Baleia - Dealu Cozmii - Ş. Gorova - Culmea Lănciţiu - Ş. Vf. Mare - Ş. Zănoagele Galeşului - Ş. 
Pelegii - (Ş. Vf. Mare - Porţile Închise - Vf. Ţapului - Vf. Păpuşa - Ş. Pelegii) - Vf. Peleaga - Curmătura 
Bucurei-Ş. Judele - Vf. Sesele Mari - Platoul Radeş Zlata - Vf. Zlata - Culmea Zlata - Gura Apei 

 18-20 2.450 38 

CREASTA PRINCIPALĂ DE SUD 

33 (M-ţii. Tulişa) - Curmătura Făgeţel - Vf. Bilugu Mare - Vf. Lazărului - Vf. Custura - Şaua Plaiul Mic - Culmea 
Drăgşanu - Vf. Albele - Piatra Iorgovanului - Şaua Paltina - (Mţii. Godeanu)  13-15 1.450 28 
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Tabelul 3-9: Trasee montane Masivul Godeanu 

Nr. 
crt. Traseu turistic Marcaj Timp Diferenţă 

de nivel 
Obs. 
(dist.) 

   [h] [m] [km] 

1 Şaua Paltina - Şaua Gârdomanu - Vf. Galbena - Vf. Scărişoara - Vf. Micuşa - Şaua Mâţului - sub Vf. 
Spălat - sub Vf. Godeanu - Curmătura Olanului  8 ½-10 1.200  

2 Gura Apei - Mt. Branu - Vf. Gugu - Vf. Spălat - Şaua Mâţului  4-5½ 1.100  

3 Gura Apei - Mt. Branu - Stâna lui Iancu - Pârâul Mâţului - Şaua Mâţulu i- Cracul Mocirliu - Barajul lacului 
Valea lui Iovan 

 7½-8 950  

4 Gura Apei - Mt. Branu - Stâna lui Iancu - V. Mâţului - V. Scărişoara - Plaiul Bulzului - Sâna Bulzu - Barajul 
lacului Valea lui Iovan 

 7-8 1.150  

5 Izvoarele Cernei - C. Silvic Iacovieanu - Piciorul Plaiului Gârdomanu - Culmea Gârdomanu - Vf. 
Gârdomanu - Şaua Gârdomanu 

 4½-5½ 750  

6 Vf. Godeanu - Plaiulu Tucila - V. Râului Şes - Şaua Mlacile  2-2½ 500  

Tabelul 3-10: Trasee montane Masivul Vâlcan 
Trasee turistice – MASIVUL VÂLCAN 

Nr. 
crt. Traseu turistic Marcaj Timp Diferenţă 

de nivel 
Obs. 
(dist.) 

   [h] [m] [km] 

1 Sâmbotin – Schela - Poiana Colnic - Poiana Mihai Viteazu - Casa Buliga - Mt. Zănoaga - Pasul Vâlcan-
Cab. Vâlcan 

 7½-8½ 1.050  

2 Casa Buliga - La Varniţă - Mt. Priporu Mare - V. Vijoaia - sat Pleşa - Gara Valea Sadului  4½-5 1.100  
3 Curpen - Vaidei - V. Şişiţa - V. Dealu - Cracu lui Frate - Şaua Scrideiu - Şaua Prislop - Cab. Straja  7½-8½ 1.000  
4 Răchiţi - Runcu - Cheile Sohodolului - Complex Turistic Cheile Sohodolului  3-3½ 150 5 
5 Complex Turistic Bucium Sohodol - Şaua Dâlma Căzută - Motelul Valea de Peşti  7-8 700 17 
6 Mănăstirea Tismana - Mt. Ciclovina - Mt. Bou - Şaua la Suliţi - Pasul Jiu Cerna - C. Silvic Câmpuşel  9-10 850 20 
7 C. Silvic Câmpuşel - Mt. Coada Oslei - Şaua Groapa Nedeuţii - La Bârloagă - V. Bistriţei - Peştişani  11-12 1.500 27 

8 Mănăstirea Tismana - Pârâul Ponorici -V. Bistricioarei- V. Bistriţei - V. Vâja - V. Gârbovu - Scosul Jiului - 
Cab. Câmpul lui Neag 

  12-14 1.100 30 

9 Cab. Câmpu lui Neag - Scocul Jiului - C. Silvic Câmpuşel  4-5 450 14 
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Trasee turistice – MASIVUL VÂLCAN 

Nr. 
crt. Traseu turistic Marcaj Timp Diferenţă 

de nivel 
Obs. 
(dist.) 

   [h] [m] [km] 
10 Cab. Câmpu lui Neag - Motel V. de Peşti  1½-2 60 4,5 
11 Lupeni - V. Roşie - Şaua la Arvinte - Izv. Ciurgău - Stânele Sohodol - Cab. Straja  3-3½ 700 5 
12 Cab. Straja - Stânele Sohodol - Şaua la Arvinte - V. Sohodol - Paroşeni  2½-3 800 6 
13 Vulcan - Dealul Merişorului - Cab. Vâlcan  2-2½ 800 6 
14 Cab. Vâlcan - Poiana Ciungi - Dealu Lazu - Paroşeni  1½-2 800 6 

15 Iscroni - Motel Gambrinus - Vf. Cindetu - Pasul Vâlcan - Şaua lui Loghin - Şaua Diului - Vf. Straja - Cab. 
Straja   8-9½ 1.100 18 

16 Şaua Prislop - Muntele Şigleul Mare - Şaua Dâlma Căzută - Motelul Valea de Peşti   6-7 850 15,5 

17 Motelul - Valea de Peşti - V. Strâmbu - Vf. Areanu - Şaua Groapa Nedeuţii - Mt. Coada Oslei - Mt. Ştirbu 
- C. Silvic Câmpuşel    9-10 1.000 18,5 

18 Cab. straja - Stâna Straja - sub Cămineţe - Sâna din Cot - V. Baleia - Dâmbu Caşilor - Cab. Vâlcan   3-3½ 250 5 
19 Camping Laini - Gara Lainici - Schitul Locuri Rele  1 ½-2 350 4 

Tabelul 3-11: Trasee montane Masivul Parâng 

Nr. 
crt. Traseu turistic Marcaj Timp Diferenţă 

de nivel 
Obs. 
(dist.) 

   [h] [m] [km] 

1 Petroşani - Cab. Rusu - Stâna lui Stedie - Poiana Cabanei Vechi - Poiana Nedeii  4-4½ 1.200 12 

2 Cab. Rusu - Vf. Parângu Mic - Vf. Scurtu - Lacul Mija - Cab. Mija Mare - Cheile Jieţului - DN 66A   7-8 950 15 

3 Cab. Rusu - Poiana Nedeii - Vf. Cârja  4-4½ 1.300 11 

4 Groapa Seacă - C. Silvic Cotul Jieţului - Lacul Roşiile - Vf. Parângu Mic - Cab. Rusu   10-11 1.000 27 

5 Groapa Seacă - Vf. Parângul Mare – Vf. Coasta lui Rus - Vf. Setea Mare - Vf. Mohoru - Şaua Dengherului 
- Cab. Rânca  13-14 1.000 29 

6 DN66 - V. Polatişte - C. Silvic Cutreasa - Stâna Prisloape - Vf. Mormântu Florii - Vf. Parângu Mare - Cab. 
Rusu 

  6-7 600 11 

7 C. Silvic Romanu - V. Romanu - Şaua Pleşcoaia - Hornu lacurilor - Lacul Gâlcescu  6-6½ 900 10 
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Nr. 
crt. Traseu turistic Marcaj Timp Diferenţă 

de nivel 
Obs. 
(dist.) 

   [h] [m] [km] 

8 Şaua Piatra Tăiată - Vf. Coasta lui Rus - Vf. Iezerul Pietros - Vf. Ciobanu - Şaua Groapa Seacă   3-4 750 8 

9 Şaua Piatra Tăiată-Lacul Gâlcescu-V. Gâlcescu-V. Lotrului-C. Silvic Găuri-Cab. Obârşia Lotrului  4-5 950 11 

Tabelul 3-12: Trasee montane Masivul Şureanu 

Nr. 
crt. Traseu turistic Marcaj Timp Diferenţă 

de nivel 
Obs. 
(dist.) 

   [h] [m] [km] 

1 Poiana Muierii-sub Vf. Sălanele-Vf. lui Pătru-Curmătura Şurean-Cab. Şurean     

2 Petrila-V. Taia-Cab. Lunca Florii-Mt. Brateş-Curmătura Şurean-Cab. Şurean-Cătunul Prisaca-C. Silvic 
Cărări-Sat Loman-Com. Săsciori 

    

3 Gura Văii Auşel-C. Silvic Auşel-Stâna lui Brat     
4 Cab. Voivodu-Mt. Chehendrescu-Mt. Bilele-Vf. Auşel-Curmătura Şurean-Cab. Şurean     

5 Cugir-Cătunu Prihodişte-Cab. Prislop-Mt. Lupşa-Mt. Nasipiste-Mt. Spicea-Mt. Bătrâna-Mt.Mlăcile-Dealu 
Negru-Mt. Gropşoara-Mt. Piva-Mt. Comărnicel-Curmătura Şurean-Cab. Şurean 

    

6 Cugir-V. Râului Mic-C. Silvic Arieş-Cab. Prislop-Mt. Lupşa-Mt. Piva-Cab. Şureanu-Vf. Lui Pătru-Gura 
Potecului-Poiana Diudiu-Oaşa Mică 

    

7 Cab. Şurean-C. Silvic Poarta Raiului-Mt. Spinarea Catelei-Luncile Prigoanei-Mt. Crucea Fetiţei-Colonia 
Fetiţa 

    

8 Cugir- V. Râului Mare-Colonia Canciu-V. Cârpei-Plantaâia Priseaca-C. Silvic Poarta Raiului     

9 Com. Pui-sub Vf-Măgura –sat Federi-V. Ohaba (Ponor)-Vf. Rudii-V. Orăştia-Cab. Cetate (Grădiştea de 
Munte)-Vf. Godeanu-Mt. Scârna-Cab. Prislop 

    

10 Sat Grădiştea de Munte –Dealul Frasinului-Poiana Omului-Platoul Carstic Ponorici-Satul Federi-sub Vf. 
Măgura-Com. Pui 
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Tabelul 3-13: Trasee montane Masivul Poiana Ruscă 

Nr. 
crt. Traseu turistic Marcaj Timp Diferenţă 

de nivel 
Obs. 
(dist.) 

   [h] [m] [km] 

1 Com. Nădrag - V. Nădrag - Satul Gosta - Izvoarele Mari - Vf. Padeş - Vf. Pădăşel - Poiana Tăul Ursului - 
Vf. Rusca - Com. Lunca Cernei de Sus     

2 Sat Luncani - Vf. Padeş - Poiana Bradului - Oţelul Roşu     

3 Sat Surduc - Sata Fardea - Vf. Brainu Mic - Vf. Dăii - Com. Căprioru - Vf. Padeş - V. Loznei - Rusca 
Montană     

4 Com. Sacu - Sat Tâncova - Com. Nădrag - V. Nădrag - Cab. Căprioara     
5 Com. Nădrag - V. Cornetului - V. Sarica - Izvorul Partizanului - Poiana Bradului - Oţelu Roşu     
6 Vf. Padeş - Şapte Izvoare - Monumentul Turismului - Sat Ruşchiţa - Vf. Fieraru - Com Lunca Cernei de Sus     
7 Sat Tomeşti - Vf. Glodea - Sat Poieni - Sat Bătrâna - Vf. Rusca     
8 Sat Luncani - Pârâul Topla - Cab. Căprioara     
9 Sat Româneşti - Peştera Româneşti - Valea lui Liman     

10 Compl. Turistic Valea lui Liman - V. Sasa - Vf. Rusca - Sat Ruşchiţa     
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Figura 3-14: Trasee montane Masivul Retezat 

 

În calitate de beneficiar, Consiliul Judeţean Hunedoara are următoarele obiective: 
„Dezvoltarea infrastructurii în zona montană înaltă – construcţii baze salvamont și refugii 
montane în masivul Retezat: Râuşor, Poiana Pelegii, Pierele, Bucura, Paltina, Stâna de 
Râu, Baleia”, din care au fost finalizate: 

− Lot. 1 – Baza Salvamont Râuşor; 
− Lot. 2 – Baza Salvamont Poiana Pelegii; 
− Lot. 5 – Refugiu Salvamont Paltina; 
− Lot. 6 – Refugiu Salvamont Stâna de Râu; 
− Lot. 7 – Refugiu Salvamont Baleia; 
− Lot. 4 – Baza Salvamont Bucura – nu este finalizată; 
− Lot. 3 – Baza Salvamont Pietrele – nu a fost începută. 
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33..55  SSeeccttoorr  sseerrvviicciiii  

Sectorul serviciilor în judeţul Hunedoara a evoluat pozitiv în perioada studiată, crescând 
de la o cifră totală de afaceri de 59 milioane Euro (din care 20,84% servicii personale şi 
79,16% servicii profesioanale) în 2004 la 109 milioane Euro (din care 26,54% servicii 
personale şi 73,46% servicii profesionale) în 2007. 

Cele două categorii de servicii (profesionale şi personale) au o dinamică diferită, în 
funcţie de specificul modelului economic pe care îl urmează. Este normal ca serviciile 
profesioanle să aibă o definire a arealului pieţei de mai mare anvergură decât serviciile 
personale; prin natura activităţii pe care o prestează, serviciile profesionale adresează 
în genereal o piaţă naţională sau regională, în timp ce serviciile personale adresează 
piaţă locală. Acest ordin de mărime diferit determină atât strategia de afaceri a 
firmelor cât şi cifra de vânzări. Aceasta se poate urmări foarte bine în graficele din 
Figura 3-15 şi Figura 3-16 de mai jos. 

Astfel, un trend de creştere îl au serviciile personale (Figura 3-16) – valoarea totală a 
activităţilor desfăşurate pe acest tip de servicii în judeţul Hunedoara între 2004 şi 2007 a 
crescut cu 135,31% (faţă de 2004) în perioada analizată. Ratele anuale de creştere, per 
volum total al activităţilor, au fost de 58,53% în 2005, 47,03% în 2006 şi 0,95% în 2007. 

În aceeaşi perioadă, numărul total de firme având ca obiect principale de activitate 
servicii profesionale a fluctuat de la 896 în 2004 la 1.308 în 2006 şi la 1.178 în 2007.  

De remarcat faptul că volumul total de afaceri al sub-sectorului de servicii profesionale 
(Figura 3-15) a scăzut cu numai 2,85% în 2007 faţă de 2006, această scădere fiind 
însoţită de o scădere a numărului de firme cu 9,94%. 

În cadrul activităţilor de servicii profesionale, principala pondere (25,92%) o au 
activităţile CAEN 72 „Închirieri”. Acestea au avut o evoluţie în dinamică de creştere cu 
56,32% în 2005, cu 67,31% în 2006 şi cu 11,15% în 2007 faţă de anul anterior. Urmează ca 
pondere activitatea CAEN 7420 „Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de 
consultanţă tehnică legate de acestea”, care în 2007 a reprezentat 19,70% din rulajul 
total în cadrul activităţilor de servicii profesionale din judeţ. Evoluţia în dinamică a 
acestor activităţi a fost mai fluctuantă, având rate de creştere de: -8,96% în 2005, 
47,95% în 2006 urmat de o scădere cu 5,69% în 2007. O pondere de 13,81% din totalul 
valoric al activităţilor de servicii profesionale o reprezintă şi activitatea CAEN 7414 
„Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”, care a înregistrat creşteri în 
toată perioadă studiată, respectiv 37,55% în 2005, 86,04% în 2006 şi 41,84% în 2007. 

Acelaşi trend (creştere constantă între 2004 şi 2006, urmat de scăderi în 2007) este vizibil 
şi în evoluţia majorităţii sub-sectoarelor din cadrul activităţilor de servicii personale. 
Astfel, activitatea cu ponderea cea mai ridicată, corespunzând codului CAEN 6330 
„Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică 
n.c.a.” care a avut în 2007 o pondere de 32,24% din totalul activităţilor de servicii 
personale, a crescut cu 231,50% în 2005, cu 55,58% în 2006 şi cu 133,62% în 2007.  

Activitatea încadrată la codul CAEN 6420 „Telecomunicaţii”, înregistrând o pondere 
din toate sub-sectoarele de 16,62%, a avut rate de creştere de 8,32% în 2005, 83,65% în 
2006 şi 29,52% în 2007. Activitatea CAEN 7031, „Agenţii imobiliare”, cu o pondere de 
8,32%, a avut rate de creştere faţă de anul anterior de 20,45% în 2005, 159,96% în 2006 şi 
64,66%, în 2007. 
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Figura 3-15: Evoluţia activităţilor de servicii profesionale din judeţul Hunedoara în perioada 2004 - 2007 
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Evolutia economica in sectorul serviciilor profesionale din 
judetul Hunedoara in perioada 2004- 2007

6340,Activitati ale altor agentii de transport
6412,Alte activitati de curier (altele decat cele de posta nationala)
6412,Alte activitati de curier (altele decat cele de posta nationala)
6713,Activitati auxiliare intermedierilor financiare (cu exceptia caselor de asigurari si de pensii)
7011,Dezvoltare (promovare) imobiliara
7012,Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
72  Inchirieri
74 Informatica, soft si preluicrarea datelor
73 Informatica, hard
7250,Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor
7260,Alte activitati legate de informatica
83 Cercetare-dezvoltare
7411,Activitati juridice
7412,Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal
7414,Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7420,Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
7430,Activitati de testari si analize tehnice
7440,Publicitate
7450,Selectia si plasarea fortei de munca
7460,Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor
7470,Activitati de intretinere si curatare a cladirilor
7482,Activitati de ambalare
7485,Activitati de secretariat si traducere
7487,Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor  
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Figura 3-16: Evoluţia activităţilor de servicii personale din judeţul Hunedoara în perioada 2004 - 2007 
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Evolutia economica in sectorul serviciilor personale din 
judetul Hunedoara in perioada 2004- 2007

6330,Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica n.c.a.
6420,Telecomunicatii
6522,Alte activitati de creditare
6601,Activitati de asigurari de viata
7031,Agentii imobiliare
8041,Scoli de conducere (pilotaj)
8042,Alte forme de invatamant
8512,Activitati de asistenta medicala ambulatorie
8513,Activitati de asistenta stomatologica
8514,Activitati referitoare la sanatatea umana
8520,Activitati veterinare
9001,Colectarea si tratarea apelor uzate
9003,Salubritate, depoluare si activitati similare
9211,Productia de filme cinematografice si video
9220,Activitati de radio si televiziune
9231,Creatie si interpretare artistica si literara
9232,Activitati de gestionare a salilor de spectacol
9233,Balciuri si parcuri de distractii
9234,Alte activitati de spectacole n.c.a.
9240,Activitati ale agentiilor de presa
9262,Alte activitati sportive
9271,Jocuri de noroc si pariuri
9272,Alte activitati recreative
9301,Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor
9302,Coafura si alte activitati de infrumusetare
9303,Activitati de pompe funebre si similare
9304,Activitati de intretinere corporala
9305,Alte activitati de servicii personale n.c.a.
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Cartograma E 113: Zonificarea teritoriului şi funcţiunile economice – extras din 1998 
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Cartograma E 114: Zone turistice – extras din PATJ HD 1998 
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Cartograma E 115: PATN, Secţiunea a VI-a – zone cu potenţial turistic deosebit 
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Cartograma E 116: PATN, Secţiunea a VI-a – zone cu potenţial socio-economic deosebit 
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Cartograma E 117: PATN, Secţiunea a VI-a – zone cu resurse naturale şi antropice 
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Cartograma E 118: PATN, Secţiunea a VI-a – zone cu resurse turistice – infrastructura tehnică în zone cu resurse naturale 
şi antropice 
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Cartograma E 119: PATN, Secţiunea a VI-a – zone cu resurse turistice – infrastructura specific turistică în zone cu resurse 
naturale şi antropice 
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Cartograma E 120: România. Principalele zone turistice 

 



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

 
Vol. 1/4, pagina 405/443 

Cartograma E 121: PATN, Secţiunea a VI-a – zone cu resurse turistice – infrastructura specific turistică şi tehnică în zone 
cu resurse naturale şi antropice 

 



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

 
Vol. 1/4, pagina 406/443 

Cartograma E 122: PATN, Secţiunea a VI-a – zone turistice – infrastructura tehnică 
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Cartograma E 123: PATN, Secţiunea a VI-a – zone turistice – zone cu resurse turistice – relaţia cu infrastructura specific 
turistică şi tehnică 
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Cartograma E 124: PATN, Secţiunea a VI-a – zone turistice – infrastructura specific turistică 
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Cartograma E 125: PATN, Secţiunea a VI-a – zone turistice – resurse turistice antropice 
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Cartograma E 126: PATN, Secţiunea a VI-a – zone turistice – resurse turistice naturale 
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Cartograma E 127: Zona de interes general din punct de vedere al concentraţiei de monumente construite 
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Cartograma E 128: Zone cu potenţial turistic şi economic la infrastructura specific turistică sau tehnică 
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Cartograma E 129: România polarizarea spaţiilor agricole 
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44  CCOONNTTEEXXTTUULL  TTEERRIITTOORRIIAALL  IINNTTEERRJJUUDDEEŢŢEEAANN,,  RREEGGIIOONNAALL  ŞŞII  
NNAAŢŢIIOONNAALL  

44..11    SSttrraatteeggiiii  nnaaţţiioonnaallee  ccuu  iimmppaacctt  aassuupprraa  ddeezzvvoollttăărriiii  jjuuddeeţţuulluuii    

4.1.1 SSttrraatteeggiiaa  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aa  RReeggiiuunniiii  ddee  VVeesstt  

Strategia de dezvoltare a Regiunii de Vest reprezintă documentul fundamental al 
Planului de Dezvoltare Regională, având rolul de a orienta dezvoltarea regiunii în 
perioada 2007-2013 şi de a fundamenta accesul Regiunii Vest la Fondurile Structurale şi 
de coeziune ale UE.  

Priorităţile prevăzute în Strategie sunt compatibile cu domeniile de intervenţie stabilite 
prin Programul Operaţional Regional şi Programele Operaţionale Sectoriale: Creşterea 
competitivităţii economice, Infrastructura de transport, Infrastructura de mediu, 
Dezvoltarea resurselor umane, Dezvoltarea capacităţii administrative. 

Axe strategice prioritare: 

(1) Infrastructura de transport şi energie 
(2) Competitivitate economică 
(3) Turismul 
(4) Cooperarea teritorială 
(5) Dezvoltarea rurală 
(6) Dezvoltarea resurselor umane şi serviciilor sociale 
(7) Mediul înconjurător 
(8) Dezvoltarea urbană 

4.1.2 PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  22000077--22001133  

Obiectiv strategic: 

Sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, echilibrată teritorial, a tuturor 
Regiunilor României, potrivit nevoilor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere urbani, îmbunătăţirea mediului de 
afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din Regiunile României, în special cele 
mai slab dezvoltate, locuri atractive de muncă, viaţă şi petrecere a timpului liber. 

MDLPL a fost desemnat Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, potrivit 
deciziei Guvernului nr. 497/2004. 

Finanţarea POR se face din bugetul de stat, bugetele locale, surse private şi prin 
cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDER. 

POR implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind împreună cu celelelte 
Programe Sectoriale (PO) la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Regională a PND şi al Cadrului Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor 
de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE. 
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Axele prioritare tematice: 

Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere 
DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană 

Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 
DMI 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane inclusiv 

construcţia/reabilitarea şoselelor de centură 
 
Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

DMI 3.1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
DMI 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale 
DMI 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 

intervenţii în caz de urgenţă 
DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă 

 
Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 

DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală 

DMI 4.2 reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi 
activităţi 

DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor 
 
Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 

DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe 

DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastrusturilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru 
creşterea calităţii serviciilor turistice 

DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru 
creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică 

 
Axa prioritară 6 Asistenţă tehnică pentru sprijinirea implementării POR 

DMI 6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării POR 
DMI 6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR 

4.1.3 PPllaannuull  NNaaţţiioonnaall  ddee  DDeezzvvoollttaarree  22000077--22001133  

PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI pentru perioada financiară 2007-2013 
reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, 
aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea 
socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii 
Europene. 

PND reprezintă documentul pe baza căruia au fost elaborate Cadrul Strategic Naţional 
de Referinţă 2007-2013 (CSNR), reprezentând strategia convenită cu Comisia 
Europeană pentru utilizarea instrumentelor structurale, precum şi Programele 
Operaţionale prin care se vor implementa aceste fonduri. 

Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a 
României, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente faţă de UE. 
Strategia PND 2007-2013 se axează atât pe orientările strategice comunitare privind 
coeziunea, cât şi pe priorităţile Agendei Lisabona şi obiectivele de la Goteborg. 
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PND-ul României pentru perioada 2007-2013 prevede şase priorităţi naţionale de 
dezvoltare pentru perioada 2007-2013: 

(1) Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere 

(2) Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
(3) Protejarea şi îmbunatăţirea calităţii mediului 
(4) Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi 

întărirea capacităţii administrative 
(5) Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol 
(6) Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării 

PND reprezintă: 

− instrument pentru eficientizarea prioritizării investiţiilor publice pentru 
dezvoltare; 

− creează condiţiile pentru îmbunătăţirea managementului cheltuielilor 
bugetare pe termen mediu, cadru de investiţii stabil, vizibil şi predictibil; 

− fundamentează necesităţile strategice de finanţare a căror acoperire se va 
realiza cu sprijinul UE; 

− Instrument util pentru „coordonarea donatorilor” (UE, IFI);  

4.1.4 CCaaddrruull  SSttrraatteeggiicc  NNaaţţiioonnaall  ddee  RReeffeerriinnţţăă  ((CCSSNNRR))  

Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) este documentul strategic de referinţă 
pentru programarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune în România. Acest tip de 
document este elaborat de fiecare stat membru al UE, conform noului acquis privind 
Politica de Coeziune. 

Prin acest document se explică modul în care vor fi implementate Instrumentele 
Structurale în România în perioada 2007-2013. 

Scopul principal al CSNR este de a consolida obiectivul strategic al politicilor 
economice, de coeziune socială şi regionale ale României, precum şi de a stabili 
legăturile potrivite şi corecte cu politicile Comisiei Europene, mai ales cu Strategia de la 
Lisabona, care stă la baza elaborării politicilor de dezvoltare economică şi de creare 
de noi locuri de muncă. 

CSNR a fost elaborat pe baza Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 2007-2013. CSNR 
se implementează prin Programele Operaţionale. 

4.1.5 AAllttee  pprrooggrraammee  

4.1.5.1 Alte programe de cooperare teritorială la nivel naţional 

− Programul de cooperare teritorială europeană INTERREG IV C 
− Programul de cooperare transnaţională SEE 
− Programul de cooperare teritorială europeană ESPON 2013 
− Programul de cooperare teritorială europeană URBACT II 
− Programul de cooperare teritorială europeană INTERACT II 
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4.1.5.2 Documente strategice de referinţă pentru spaţiul european 

La nivelul continentului european, principalele documente strategice de referinţă în 
care este necesar să se încadreze PATJ Hunedoara şi orice document de dezvoltare 
spaţială sunt: 

− Carta Europeană a Amenajării Teritoriului (adoptată la Torremolinos, în 1983, 
de către ţările membre ale Consiliului Europei); 

− Perspectiva Europeană a Dezvoltării Spaţiale (ESDP) – Potsdam, 1999 (adoptat 
de către miniştrii responsabili cu amenajarea teritoriului din ţările Uniunii 
Europene); 

− Principii Directoare pentru Dezvoltarea Durabilă a Continentului European – 
Hanovra, 2000 (adoptat de către miniştrii responsabili cu amenajarea 
teritoriului din ţările Consiliului Europei); 

− Agenda europeană – Leipzig, mai 2007; 
− Carta de la Leipzig privind dezvoltarea durabilă a oraşelor – mai 2007. 

4.1.5.3 Convenţii şi acorduri internaţionale în domeniul protecţiei mediului şi al conservării 
resurselor naturale 

În lista de mai jos sunt prezentate Convenţii şi acorduri multilaterale la care România 
este parte, care au impact asupra dezvoltării teritoriilor din Bazinul Dunării (include locul 
şi data adoptării):  

(1) Convenţia privind folosirea substanţelor aditive periculoase, Geneva, 25.10.1921 
(2) Convenţia privind regimul navigaţiei pe Dunăre, Belgrad, 18.08.1948 
(3) Convenţia privind pescuitul în apele Dunării, 20.12.1958 
(4) Convenţia privind platoul continental, Geneva, 29.04.1958 
(5) Acordul privind pescuitul în Marea Neagră, Vama, 07.07.1959 
(6) Zone umede de importanţă naţională, Ramsar 
(7) Prevenirea poluării marine prin evacuarea de deşeuri sau a altor materii, Londra 
(8) Convenţia privind interzicerea utilizării în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a 

tehnicilor de modificare a mediului înconjurător, Geneva, 18.05.1977 
(9) Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, Paris, 16.11.1972 

(10) Convenţia cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear, Viena, 26.09.1986 
(11) Convenţia cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, Viena, 

26.09.1986 
(12) Poluarea atmosferică transfrontieră, Geneva 
(13) Controlul transportului transfrontier şi al evacuării reziduurilor periculoase, Basel 
(14) Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, Bucureşti, 21.04.1992 
(15) Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, Viena, 21.05.1963 
(16) Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL), Londra, 

02.11.1973 
(17) Efecte trasnfrontiere ale accidentelor industriale, Helsinki 
(18) Evaluarea impactului de mediu în context transfrontier, Aarhus 
(19) Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale, Berna, 19.09.1979 
(20) Protecţia mediului marin în zona Mării Baltice, Helsinki, 17.01.2000 
(21) Convenţia Naţiunilor Unite privind Legea Mării, Montego Bay, 16.11.1994 
(22) Diversitatea biologică, Rio de Janeiro, 20.12.1993 
(23) Declaraţia ministerială privind protecţia Mării Negre, Odessa, 07.04.1993 
(24) Convenţia privind proteţia fizică a materialelor nucleare, Viena, 03.03.1980 
(25) Convenţia privind protecţia stratului de ozon, Viena, 22.03.1985 
(26) Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, Montreal, 16.09.1987 
(27) Convenţia cadru a ONU asupra schimbărilor climatice, Rio de Janeiro, 05.06.1992 
(28) Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, Geneva, 

30.09.1957 
(29) Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 

dispariţie, Washington D.C. 
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(30) Convenţia privind diversitatea biologică, Rio de Janeiro 
(31) Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, Sofia 
(32) Protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, Helsinki 
(33) Convenţia privind securitatea nucleară, Viena 
(34) Tratatul Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte 

legate de mediu, Lisabona, 17.12.1994 
(35) Convenţia prinind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, Bonn, 23.06.1979 
(36) Convenţia ONU pentru combaterea deşertificării în ţările grav afectate de secetă, Paris, 

17.06.1979 
(37) Convenţia privind compensaţiile suplimentare pentru daune, Viena, 12.09.1997 
(38) Acordul dintre guvernele participante la Cooperarea economică a Mării Negre (CEMN) de 

colaborare în intervenţia şi răspunsul de urgenţă la dezastre naţionale şi provocate de om, Soci, 
15.041998 

(39) Acordul european privind transportul de mărfuri periculoase cu mijloace feroviare (CIRD), CEE-
ONU Berna, 1980 

(40) Convenţia comună asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi 
în siguranţă a deşeurilor radioactive, Viena, 05.09.1997 

(41) Convenţia internaţională privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu 
hidrocarburi, Londra, 30.11.1990 

(42) Protocolul pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru 
pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi, Londra, 27.11.1992 

(43) Convenţia privind constituirea Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru protecţia 
plantelor, Paris, 18.04.1951 

(44) Tratat pentru interzicerea folosirii armelor nucleare în atmosferă, în spaţiul extraatmosferic şi sub 
apă, Moscova, 05.08.1963 

(45) Tratat cu privire la principiile ce trebuie respectate de state în materie de exploatare şi utilizarea 
a spaţiului extraatmosferc, în special a Lunii şi corpurilor cereşti, Londra, Moscova, Washington 
D.C., 10.10.1967 

(46) Convenţia internaţională privind protecţia vegetaţiei , Roma, 06.12.1951 
(47) Tratat cu privire la interzicerea amplasării de arme nucleare şi alte arme de distrugere în masă 

pe fundul mărilor şi oceanelor şi în subsolul lor, Moscova Londra Washington D.C., 11.02.1971 
(48) Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice şi 

cu toxine şi la distrugerea lor, Londra Moscova Washington D.C., 10.04.1972 

4.1.5.4 Convenţii şi acorduri bilaterale la care România este parte 

În lista de mai jos sunt prezentate Convenţii şi acorduri bilaterale la care România este 
parte (include locul şi data adoptării):  

(1) Convenţia privind protecţia apelor râului Tisa şi a afluenţilor săi împotriva poluării, Szeged, 
28.05.1986 

(2) Protocol de colaborare între M.M. din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Regenerabile 
ale R. Venezuela, Bucureşti, 18.10.1991 

(3) Acord între Guvernul României şi Guvernul R.F. Germania privind colaborarea în domeniul 
protecţiei mediului, Bucureşti, 05.04.1993 

(4) Convenţia între MAPPM din România şi M.M. din Republica Slovacia, privind colaborarea în 
domeniul protecţiei mediului, Bucureşti, 4.09.1993 

(5) Acordul între MAPPM din România şi M.M. din Danemarca privind colaborarea în domeniul 
protecţiei mediului, Bucureşti, 10.01.1994 

(6) Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene cu privire la accidente nucleare şi 
schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare, Atena, 10.03.1995 

(7) Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungaria privind notificarea rapidă a 
accidentelor nucleare, Bucureşti, 26.05.1997 

(8) Addenda la memorandumurile de finaţare PHARE privind Programul de Combatere a efectelor 
dezastrelor cauzate de inundaţii încheiată înte Comisia Europeană şi Guvernul României, 
Bucureşti, 24.12.1998 

(9) Acord de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi BIRD, din fondurile Facilităţii 
Globale de Mediu (FGM) pentru finanţarea proiectului „Managementul conservării 
biodiversităţii", Washington D.C., 17.06.1999 

(10) Acord de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind 
aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare, Washington D.C., 15.07.1998 
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44..22  CCoorriiddooaarree  ddee  ttrraannssppoorrtt  

Atu-ul principal al judeţului Hunedoara este aşezarea acestuia 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 ducând prin 
Călan spre Defileul Jiului  - Craiova - Calafat - Sofia. Calea rutieră este dublată de cale 
ferată. 

Astfel, zona studiată devine intersecţie între două căi de comunicaţie – una principală, 
coridorul IV paneuropean – şi cealaltă, secundară, Oradea - Craiova. 

În viitor, o dată cu aderarea Republicii Serbia la Comunitatea Europeană, o nouă axă 
de comunicare se poate deschide, între Belgrad şi Cluj, via Deva - Hunedoara - 
Simeria.  

44..33  PPoollii  ddee  aattrraaccţţiiee  eexxtteerrnnii//iinntteerrnnii  ccuu  iinnfflluueennţţee  eexxttrraajjuuddeeţţeennee  

În judeţul Hunedoara există două aglomeraţii urbane: Deva - Hunedoara - Simeria şi 
Petroşani - Petrila - Vulcan - Uricani - Aninoasa - Lupeni. 

Teritoriul Zonal Interorăşenesc Deva - Hunedoara - Simeria (TZI DHS) se află poziţionat în 
zona estică a Europei, la aproximativ aceeaşi latitudine cu Parisul, aflându-se sub 
influenţa a două axe importante europene şi anume cea din Europa Centrală şi cea 
din Balcani.  

Cele trei localităţi sunt amplasate în aşa fel încât echilibrează din punct de vedere al 
distribuţiei urbane şi rurale teritoriul naţional românesc. Deva - Hunedoara - Simeria este 
amplasat în partea cea mai de est a Euroregiunii DKMT. Din punct de vedere al 
numărului de locuitori, Timişoara este polul central al acestei euroregiuni cu o populaţie 
de cca. 350.000 locuitori, urmată de Szeged şi Novi Sad cu o populaţie de cca. 200.000 
locuitori, Aradul cu o populaţie de cca. 150.000 locuitori. TZI DHS are o populaţie de 
cca. 150.000 locuitori şi echilibrează euroregiunea având în vedere cei doi poli din vest, 
Szeged (Ungaria) şi Novisad (Serbia), care au o populaţie între 150.000 şi 200.000 
locuitori. 

Teritoriul administrativ al municipiului Deva, Hunedoara şi al oraşului Simeria, situat pe 
axa (culoar) rutier-feroviar de importanţă europeană Arad - Timişoara - Sibiu - Bucureşti 
respectiv Iaşi - Cluj Napoca - Craiova - Calafat, este situat la mijlocul distanţei între cei 
doi poli majori de dezvoltare Timişoara şi Cluj - Napoca şi este situat în partea centrală 
a judeţului Hunedoara. 

44..44  ZZoonnee  ppeerriiuurrbbaannee  

Abordarea problematicii zonelor periurbane impune şi, ca atare, se încadrează în 
prezenta documentaţie într-o abordare a contextului mai larg al amenajării teritoriului 
judeţean Hunedoara, după cum urmează în subcapitolele 4.4.1 şi 4.4.2 de mai jos. 
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4.4.1 AAmmeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  ––  ffaaccttoorr--cchheeiiee  ppeennttrruu  ttrraannzziiţţiiaa  llaa  oo  eeccoonnoommiiee  ddee  ppiiaaţţăă  
ffuunnccţţiioonnaallăă  

Transformările interioare ale localităţilor din România şi procesul de consumare de 
suprafeţe agricole din extravilanul administrativ pentru noile dezvoltări imobiliare s-a 
petrecut concomitent cu o scădere a populaţiei rezultată în principal printr-o emigrare 
masivă în alte ţări a unei părţi semnificative din populaţia aptă de muncă, născută 
între 1970 şi 1990, şi o natalitate scăzută în perioada de după 1990.  

Paralel cu aceste extinderi nelimitate în exterior, în interiorul localităţilor s-a petrecut, din 
punct de vedere funcţional, o reaşezare prin închiderea vechii industrii socialiste şi 
reconversia acestor suprafeţe cu programele importante ale economiei de piaţă 
precum comerţul, depozitarea, birourile şi mai ales locuirea.  

Aceste restructurări funcţionale au fost însoţite şi de acapararea spaţiilor publice în 
scopuri speculative, din care spaţiile verzii au fost cel mai afectate. Acest tip de 
expansiune a avut un impact negativ asupra identităţii urbane care nu a ocolit nici 
judeţul Hunedoara.  

Problemele economice au făcut ca în perioada industrializării din anii 1960 populaţia să 
se mute în marile oraşe ale lumii. În ultimii 40 de ani, fenomenul s-a întărit şi mai mult. 
Exemplul Coreei este elocvent. În 1960 avea 80% populaţie rurală, pentru ca în 2000 să 
aibă 20% populaţie rurală.  

În România este de aşteptat ca procesul început în perioada comunistă să se 
accelezere rapid în viitorii 10 ani prin integrarea noastră în UE. Astfel, populaţia urbană 
a fost în 1948 de 22% din populaţia ţării, în 1965 de 29,8% din populaţia ţării, iar în 1985 
de 50,6% din populaţia ţării. Astăzi, 2007, în România avem 49% populaţie urbană şi 
unele previziuni duc această cifră la cca 70% în 2025.  

Populaţia totală a judeţului Hunedoara în 2002 a fost de 485.712 locuitori, din care 
urbană a fost de 379.005 locuitori şi rurală de 106.607 locuitori, faţă de 2007 când a fost 
de 477.257 total din care urban de 367.106 şi rural de 110.153, adică o scădere a 
populaţiei urbane şi o uşoară creştere a celei rurale, ceea ce dovedeşte un trend opus 
tendinţei globale.  

Dacă analizăm creşterea populaţiei marilor oraşe, datele sunt şi mai elocvente. Astfel, 
în anul 2000 în Manila în fiecare minut se adaugă 60 locuitori, în Delhi 47, în Lagos 21. Ele 
au devenit metropole, centrele de polarizare ale ţărilor respective.  

Municipiile Deva, Hunedoara nu se ridică la acest ritm, ci ele au suferit o scădere de 
populaţie în ultimii 20 de ani. Astfel în 1992 populaţia municipiilor Deva, Hunedoara era 
de 98.438, respectiv de 81.337 pentru ca în 2005 ea să fie de 68.830, respectiv de 
72.370. Această descreştere a urmat o creştere de populaţie între anii 1960-1990, care 
se datorează faptului că în aceste oraşe s-au creat noi locuri de muncă, care au făcut 
ca tot mai mulţi oameni să vină din mediul rural pentru a căuta noi locuri de muncă. 
Prin crearea Teritoriului Zonal Inter-orăşenesc Deva - Hunedoara - Simeria (TZI Deva-
Hunedoara-Simeria) în urma aprobării Planului de Amenajare a Teritoriului Inter-
orăşenesc Deva - Hunedoara - Simeria, şi în acest judeţ se prefigurează o Zonă 
Interorăşeneasca cu toate bunele şi relele aferente. În jurul municipiului Deva şi 
Hunedoara s-au dezvoltat zone rezidenţiale noi.  
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Dacă nu se iau măsuri de planificare spaţială COERENTE, treptat regiunea din jur marilor 
municipii (TZI DHS) se deşertifică, dezechilibrul dintre oraş şi sat creşte, oraşul devine tot 
mai bogat şi teritoriul din jur tot mai sărac, ca în cazul oraşelor citate anterior (Teritoriul 
Zonal Interorăşenesc Deva - Hunedoara - Simeria – TZI DHS – şi Teritoriul Zonal Valea 
Jiului – TZ VJ).  

Oricum metropola produce imens din punct de vedere economic. Ca să putem 
înţelege forţa acestui fenomen de bogăţie a metropolelor dăm câteva exemple: 
producţia metropolei New York este mai mare ca cea a întregii Brazilii, producţia 
metropolei Los Angeles este jumătate din cea a Chinei, producţia metropolei Londrei 
este aproape ca cea a întregii Suedii, sau cea a Mexico-City este puţin mai mică ca 
cea a a întregii Indii în anul 2000. Dezvoltarea oraşului metropolă atrage resurse, afaceri 
şi forţă de muncă. Influenţa acestuia creşte în teritoriul înconjurător, astfel încât relaţiile 
generate de interesele reciproce conduc de cele mai multe ori la presiuni privind 
cererea şi oferta de bunuri şi servicii, încărcări în trafic, distorsiuni în cererea şi oferta de 
terenuri în perimetrul construibil.  

În toate cazurile zonelor metropolitane enumerate, vechile graniţe administrative 
urbane nu au mai putut fi respectate. Atractivitatea oraşului-metropolă conduce la 
procese mai mult sau mai puţin controlate în zonele adiacente: amplasarea de zone 
de afaceri (producţie, depozitare, servicii), dezvoltarea de zone de locuinţe (unele de 
lux, unele mahalale sărace), extinderea şi agravarea problemelor de mediu (ex. 
distrugerea pădurilor).  

Creşterea populaţiei urbane mondiale a condus şi ea la explodarea oraşelor în 
regiunea lor înconjurătoare. Astfel, în Uniunea Europeană 75% din populaţia actuală 
trăieşte în mediul urban şi se prefigurează ca pe plan mondial în 2050 să se ajungă ca 
2/3 din populaţia globului să fie urbană. Dacă ne uităm pe orice imagine satelitară 
actuală a unei aşezări urbane importante şi o comparăm cu o hartă de la începutul 
anilor 1900 a oraşului tradiţional central, vom constata o extindere totală, necontrolată 
a procesului de urbanizare, fenomen care conduce la creşterea poluării, la 
degradarea calităţii vieţii în general, etc. 

Acest fenomen a apărut pentru prima dată în toată amploarea sa în SUA după 1930, 
când soluţia preconizată de preşedintele Roosevelt pentru ieşirea din criza economică 
profundă a anilor 1927 a fost reîntoarcerea în masă a populaţiei urbane în zonele 
rurale. Acest program cunoscut sub numele de New Deal presupunea furnizarea unei 
case ieftine pentru fiecare, cu câteva sute de metri pătraţi teren aferent foarte ieftin, 
bani şi unelte în teritoriul rural, pentru a descărca oraşele de problematica crizei.  

Fenomenul de descentralizare în SUA s-a consolidat după cel de al doilea război 
mondial, când, de teama conflictului nuclear al războiului rece, s-a lansat campania 
de „dispersie defensivă urbană” ca măsură de apărare. Acest trend de amplasare a 
populaţiei în suburbii a condus la starea actuală şi anume cea din 1995 când: 47% din 
proprietarii de unităţi de locuit au fost în suburbii, 23% din proprietarii de unităţi de locuit 
au fost în afara zonelor metropolitane şi doar 30% din proprietarii de unităţi de locuit să 
fie în interiorul vechilor oraşe. În SUA acest fenomen a fost denumit „sprawl” ceea ce se 
traduce prin împrăştiere şi reprezintă expansiune urbană cu o singură regulă şi anume 
cea a profitului economic. Ca urmare a procesului de creştere urbană în prima 
jumătate a secolului trecut populaţia urbană s-a dublat în SUA, în timp ce terenul 
utilizat pentru această extindere a condus la utilizarea terenului de 4 ori mai mult. Au 
fost Zone Metropolitane, precum Los Angeles, unde utilizarea terenului a crescut de 7 
ori la o dublare a populaţiei.  



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

 
Vol. 1/4, pagina 422/443 

În Europa fenomenul a apărut abia în perioada 1960-1970. El s-a caracterizat printr-o 
creştere a populaţiei în regiunea înconjurătoare şi nu în oraş, prin dezvoltarea unor 
subunităţi de tip suburbie la distanţă faţă de centrul metropolitan, prin descentralizarea 
industriei datorită schimbării sistemului de producţie şi a tehnologiei telecomunicaţiilor, 
prin reamplasarea locuinţelor în teritoriul regional, procese care au determinat 
creşterea deplasărilor de oameni şi de produse, respectiv la construirea de căi de 
comunicaţii rutiere, autostrăzi.  

Aceste fapte au condus fie la folosirea extensivă a teritoriului prin dispersie în regiune, 
prin amplasarea serviciilor de-a lungul infrastructurii drumurilor de acces în oraş, fie la 
folosirea intensivă a teritoriului prin concentrarea compactă în anumite locuri a locuirii, 
a locurilor de muncă şi a serviciilor. Ca prim efect vizibil asupra regiunii, aceste 
schimbări au condus la izolarea, la „insularizarea” spaţiilor naturale (a pădurilor, a 
terenurilor agricole, a râurilor, a lacurilor, a mlaştinilor, etc.) şi ca atare a mineralizării 
fostului spaţiu natural.  

Aceste metamorfoze ale spaţiului exterior al oraşelor tradiţionale mari sau medii au 
condus la slăbirea centrelor istorice ale acestora. Şi înainte de 1960 s-a petrecut în 
Europa o creştere a populaţiei urbane, dar aceasta s-a realizat prin mari concentrări 
ale potenţialului economic şi de producţie doar în centrele marilor oraşe. Acest 
fenomen nu se putea realiza decât prin crearea de densităţi mari şi prin crearea de 
oraşe-dormitor, adică prin concentrarea populaţiei în zone funcţionale fixe. Aceste 
concentrări în zone depărtate între ele au condus la deplasări în masă ale populaţiei, 
la inter-relaţii materiale în teritoriu între oameni şi produse între aceste zone funcţionale, 
concomitent cu concentrarea serviciilor de calitate în centrul oraşului.  

Anterior acestui fenomen, acest tip de dezvoltare urbană a fost dominat de controlul 
statului asupra dezvoltării regionale policentrice şi apoi, după 1970, în urma exemplului 
american, a fost părăsit pentru libera acţiune a economiei de piaţă, de la care s-a 
sperat la o ieşire din criza economică provocată de criza petrolului şi de incapacitatea 
de adaptare la globalizare. Asimilarea mentalităţilor americane de mobilitate şi 
libertate în a alegerea fără oprelişti a amplasamentelor pentru dezvoltare spaţială a 
distrus acest control al statului şi autolimitarea spaţială rămasă cutumă de secole, 
apelându-se la o dezvoltare descentralizată fără limite, ca operaţiuni eficiente ale 
economiei de piaţă. Acest model a oferit un standard de viaţă tot mai ridicat ce 
îndeplinea visul american al împlinirii triadei casă - curte - comunitate.  

Acest vis asimilat şi de europeni a fost exprimat în procente la sfârşitul anilor 1970 după 
cum urmează: de 51% din opţiuni pentru o fermă izolată de peste 4 ha, de 30% pentru 
o casă mare cu peste 4 camere în suburbii, de 10,5% pentru o casă într-un cartier de lux 
şi de 8,5% pentru un apartament în centrul oraşului tradiţional. Aceleaşi procente s-ar 
obţine azi şi la populaţia din zona studiată.  

Această descentralizare a locuirii a condus la apariţia unui nou model revoluţionar de 
creştere urbană şi anume cel fragmentat. Dacă de milenii totul se concentra în oraşe 
pentru a subjuga ruralul, s-a ajuns astfel la urbanizarea teritoriului în orice punct al 
regiunii. Pentru că automobilul a permis să se ajungă rapid oriunde s-a explodat oraşul 
în fragmente amplasate pe întregul teritoriu regional, în această perioadă importanţa 
nu mai este pe centralitatea vechilor oraşe, ci pe accesul în orice punct din teritoriu.  

S-a ajuns astfel la apariţia unei noi ierarhii spaţiale europene, la apariţia unor noi zone 
metropolitane cu o populaţie între 250.000 - 500.000 locuitori şi între 500.000 - 1.000.000 
locuitori, care s-au adăugat celor care aveau deja peste 1.000.000 locuitori printr-o 
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dezvoltare policentrică haotică. Prin definitivarea graniţelor Uniunii Europene după 
2007, aglomerarea urbană TZI DHS din cadrul judeţului Hunedoara poate deveni un pol 
de dezvoltare cu o populaţie între 150.000 şi 250.000 locuitori care să sprijine polii de 
creştere Timişoara şi Cluj-Napoca. 

Pentru a înţelege mai corect amploarea fenomenului vom da câteva exemple din sud-
vestul Europei, care este mai apropiat de specificul fenomenului romănesc actual. 

Astfel, oraşul Montpellier din Franţa avea 83.890 locuitori în 1954, 225.400 în 1999, pe 
când zona metropolitană avea 328.210 în 1982 şi 459.916 în 1999. Exemplele pentru 
zonele metropolitane mai mari ar fi oraşul Porto din Portugalia, care avea 306.424 
locuitori în 1960, 263.940 locuitori în 2001, ajungând la o zonă inter-orăşenească de 
3.000.000 locuitori în 2001, oraşul Napoli din Italia care avea 1.226.594 locuitori în 1971 şi 
1.000.470 locuitori în 2000, având zona metropolitană în 1971 cu 2.709.849 locuitori şi 
3.099.888 locuitori în 2000.  

Se poate constata că populaţia oraşelor propriu-zise fie a scăzut, fie a stagnat, pe 
când populaţia zonelor metropolitane ale oraşelor respective a crescut semnificativ. 
Aceste creşteri semnificative de populaţie au fost acompaniate de creşteri duble sau 
chiar triple ale ocupării de terenuri. Această ocupare fără limite a terenurilor s-a făcut 
prin maximizarea profitului proprietarilor de teren, care a permis astfel atingerea unor 
densităţi reduse.  

Mecanismele care au condus la această metamorfoză urbană necunoscută până 
acum s-au resimţit în modificările imense survenite în cele trei elemente esenţiale care 
constituie o aşezare urbană şi anume în configuraţia locuirii, în cea a sectorului terţial al 
serviciilor şi în cea a locului de muncă, care s-au dezvoltat în suburbii. Acestea ne arată 
direcţia spre care se va modifica urbanizarea teritoriului şi în judeţul Hunedoara. 

4.4.2 PPeerriiccoolleellee  uunneeii  ddeezzvvoollttăărrii  ssppaaţţiiaallee  uurrbbaannee  ffăărrăă  rreessppeeccttaarreeaa  rreegguulliilloorr  eeuurrooppeennee  
ddee  ssppeecciiffiicc  

Deşi după cum am demonstrat suburbiile au devenit motoare ale noii creşteri 
economice prin aplicarea doar a regulilor economiei de piaţă simplificate, ele au 
produs în acelaşi timp şi efecte negative.  

Din experienţa ţărilor din Uniunea Europeană amintim dintre aceste efecte negative 
segregarea spaţială între bogaţi şi săraci, distanţa prea mare între locul de muncă şi 
locul de locuire, inechitatea serviciilor publice, lipsa investiţiilor în interiorul centurilor 
auto existente şi a suburbiilor vechi ale oraşului, pentru că acolo fie terenul este mai 
scump decât la câţiva kilometri în afara centurii auto, fie sunt prea multe reglementări 
urbanistice care impiedică aducerea unui profit substanţial.  

Aceste cauze au provocat părăsirea oraşului tradiţional, congestia traficului, datorii 
municipale incapabil de plătit de generaţiile viitoare pentru noile infrastructuri, 
inechitate socială şi mai ales distrugerea ecosistemelor naturale. Astfel, în judeţul 
Hunedoara suprafaţa zonelor de locuit şi a altor funcţiuni urbane a crescut din anul 
2000 până în 2007 de la 9.172 ha până la 54.125 ha, o creştere de peste 5 ori în 
condiţiile unei scăderi a populaţiei. 

Mecanismul acestui tip de creştere spaţială nu este din păcate autoreglant, aşadar nu 
îşi poate permite autocorecţia. Acest tip de dezvoltare spaţială care se prefigurează şi 
la noi a condus la numeroase critici în America dar şi în Europa. Dacă analizăm 
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cercetările specialiştilor occidentali putem constata că prin acest tip de creştere 
urbană s-a pierdut angajamentul social şi simţul civic, ceea ce a condus de exemplu la 
apariţia crimelor, a unei noi generaţii de tineri cu comportament antisocial, etc.. Un alt 
efect negativ al acestui fenomun este creşterea costurilor pentru sănătatea publică 
datorită poluării, obezităţii, accidentelor de trafic. De asemenea, s-a creat o mare 
inechitate în ceea ce priveşte infrastructura şcolară, pentru că şcolile bune au rămas 
doar în centru. 

În România, în plus faţă de motivele din UE, aşadar şi în perimetrul judeţului Hunedoara, 
aceste efectele negative ale acestui fenomen s-au datorat lipsei următoarelor 
elemente:  

− politici coerente de dezvoltare urbană; 

− cultură a planificării; 

− responsabilităţi clare privind rolul principalilor actori care participă la procesul 
de planificare şi proiectare urbană; 

− control eficace la nivel central şi local bazat pe prevenţie şi nu exclusiv punitiv; 

− corelare între legislaţiile sectoriale; 

− participare efectivă şi responsabilă a populaţiei la luarea deciziilor în 
dezvoltarea spaţială; 

− corelare a dezvoltării marilor aglomerări urbane cu zona periurbană şi cu zona 
metropolitană; 

− limitare în timp a servituţiilor.  

Prin lipsa controlului asupra dezvoltării urbane, expansiunea majorităţii localităţilor şi în 
România s-a făcut prin aplicarea principiului „greenfield development”. Ca atare, 
astfel se epuizează terenul ca suport de resurse naturale – păduri, păşuni, ochiuri de 
apă, cursuri de apă – dar şi terenul agricol. Fenomenul de despădurire sau cel de 
„privatizare a malurilor” apelor a condus la inundaţii, alunecări de teren şi alte 
consecinţe grave asupra echilibrului teritoriului.  

De asemenea, poluarea terenurilor – rezultată dintr-o utilizare dezastruoasă a acestora, 
fie industrială fie agricolă – impune operaţiuni foarte costisitoare pentru reintroducerea 
acestora în circuitul natural; fără măsurile de depoluare, terenul se aduce în stare de 
vulnerabilitate.  

Erorile acestei creşteri spaţiale fără o planificare stabilită în prealabil au condus la o 
dezvoltare urbană necontrolată care a produs, oriunde s-a petrecut, următoarele 
efecte:  

− degradarea locurilor şi spaţiilor naturale periferice; 

− îndepărtarea grupurilor sociale unele de altele; 

− apariţia unor nevoi noi ce presupun o deplasare motorizată crescută, o 
punere în pericol a bugetelor colectivităţilor locale, o rupere fizică şi socială 
care se accentuează în sânul oraşelor şi al aglomeraţiilor urbane, o 
supraconsumare a spaţiilor naturale şi rurale, o degradare a peisajelor şi o 
irosire a resurselor naturale.  
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Acest mod de dezvoltare spaţială se poate evidenţia în primul rând printr-o expansiune 
fără precedent necontrolată, bazată doar pe o piaţă funciară speculativă cu scopul 
de a maximiza profitul dezvoltatorilor şi ulterior pe cheltuirea nesăbuită a banului public. 
Această maximizare a profitul dezvoltatorilor a fost favorizată de o piaţă imobiliară 
care a fost lipsită de instrumente de reglementare şi de control.  

Cu această ocazie s-a redefinit astfel şi raportul dintre sectorul public şi cel privat; 
graniţa dintre domeniul public şi cel privat devine tot mai neclară datorită faptului că 
actorii privaţii sunt tot mai puternici financiar şi pot impune astfel direcţiile de dezvoltare 
spaţiale. În această nouă ipostază, sectorului public îi rămâne doar rolul să realizeze 
parteneriate intercomunale în preajma Aglomerărilor Urbane sau să realizeze cooperări 
bazate pe interese strategice referitoare la competenţe similare, care nu ţin cont de 
distanţe.  

După cum am mai arătat, regulile acestui fenomen de împrăştiere s-au aplicat şi în 
Europa de vest începând cu anii ’80 ai mileniului trecut, ca urmare a descentralizării 
competenţelor în domeniul planificării urbane, şi s-a realizat şi aici prin reducerea 
controlului de către stat asupra fenomenului. În schimb statul a preluat un nou rol şi 
anume cel de încurajare a iniţiativelor private prin realizarea parteneriatului public-
privat (PPP), cu cele bune şi rele. 
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Cartograma E 130: Creşterea populaţiei, 2000-2005 
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Cartograma E 131: PIB-ul potenţial (la paritatea puterii de cumpărare), 2005 
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Cartograma E 132: Modificarea PIB-ului/cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare în regiunile de nivel NUTS3 
1995-2004 
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Cartograma E 133: Tipologia urbană-rurală a regiunilor de nivel NUTS 3 
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Cartograma E 134: Modificarea cotei parti la PIB in cazul regiunilor metropolitane si urbane,1995-2004 
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Cartograma E 135: Autorii cererilor de brevete către oficiul european de brevete, media 2004-2005 
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Cartograma E 136: Indicator combinat privind proximitatea faţă de ariile naturale 
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Cartograma E 137: Emisia de pulberi în suspensii PM 2.5µm, 2006 
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Cartograma E 138: Randamentul transportului rutier între principalele aglomerări urbane 
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Cartograma E 139: Accesibilitatea la zborurile de pasageri 2006 
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Cartograma E 140: Transportul de mărfuri, 2006 
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Cartograma E 141: Decalajele în zonele de frontieră în ceea ce priveşte PIB-ul pe cap de locuitor (calculat la paritatea 
puterii de cumpărare), 2004 
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Cartograma E 142: PIB-ul pe cap de locuitor (euro), 2005 
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Cartograma E 143: încadrarea În reţeaua de localităţi a teritoriului Regiunii Vest România în Euroregiunea DKMT 
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Cartograma E 144: Poli de dezvoltare a teritoriului Regiunii Vest România în Euroregiunea DKMT 
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Cartograma E 145: Încadrarea PATJ HD în regiunea de dezvoltare Vest România 
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Cartograma E 146: Poziţionarea PATJ HD între polii naţionali Cluj-Napoca şi Timişoara 
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