
R O M Â N I A  
CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA  

 
R A P O R T U L 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara 
cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului 

judeţean pe anul 2012 
Doamnelor / Domnilor consilieri,  
Stimaţi invitaţi,   

  Conform prevederilor din Constituţia României, consiliul judeţean este 
autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi 
orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 
             Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările  şi completările ulterioare, administraţia publică hunedoreană este organizată 
pe principiile autonomiei, eligibilităţii, descentralizării serviciilor publice, consultării 
cetăţenilor  în probleme majore de interes local. În temeiul dispoziţiilor actului normativ, 
mai sus indicat, consiliul judeţean a urmărit şi stabilit măsuri coerente  care să asigure 
buna sa funcţionare, cu aplicarea unui management organizatoric flexibil, adaptate 
conţinutului competenţelor administraţiei publice judeţene. Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: atribuţii privind organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 
judeţean, atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, atribuţii privind 
gestionarea patrimoniului judeţului, atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din 
subordine, atribuţii privind cooperarea interinstituţională şi alte atribuţii prevăzute de 
lege.              
             Raportul de faţă îşi propune o analiză asupra realizării atribuţiilor Consiliului 
Judeţean Hunedoara în anul 2012, pe care le vom contura în continuare pe domenii de 
activitate. 
             Echipa de conducere, a cărei activitate este prezentată în acest raport anual şi-a 
împărţit atribuţiile, astfel încât, coordonarea generală a revenit preşedintelui, 
vicepreşedinţilor fiindu-le delegată coordonarea unor domenii de activitate şi 
compartimente funcţionale din aparatul de specialitate.   

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara este  şeful administraţiei publice 
judeţene  şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei, precum  şi a agenţilor economici, 
serviciilor publice de specialitate  şi instituţiilor subordonate, reprezintă judeţul în 
relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, 
precum şi în justiţie.   

Trecând la atribuţiile proprii, prima, prevăzută de lege, dar şi cea mai importantă, 
din care decurg şi celelalte, este asigurarea respectării Constituţiei, punerea în aplicare a 
legilor, a ordonanţelor  şi hotărârilor Guvernului României, a horărârilor Consiliului 
Judeţean Hunedoara şi a altor acte normative. În acest sens, în perioada la care ne 
referim, s-a urmărit ca imediat de la adoptarea şi publicarea actelor normative, să se 
stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor reieşite din acestea, 
prin stabilirea pentru compartimentele din aparatul de specialitate, serviciile publice 
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specializate şi instituţiile subordonate, a obligaţiilor care le revin pentru ducerea la 
îndeplinire a acestora.  

Aparatul de specialitate, serviciile publice specializate şi instituţiile subordonate, 
sub coordonarea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor, în funcţie de domeniul de activitate 
au redactat proiectele de dispoziţii şi hotărâri, în vederea emiterii sau adoptării acestora. 
În desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean s-au respectat procedurile prevăzute de 
legea administraţiei publice locale şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, fapt ce a permis formularea de întrebări şi interpelări, 
exprimarea de opinii şi argumente ori amendamente la proiectele de hotărâri supuse 
dezbaterii, precum şi exercitarea votului în cunoştinţă de cauză. Trebuie remarcată buna 
conlucrare dintre comisiile de specialitate  şi compartimentele de specialitate din cadrul 
consiliului judeţean, în pregătirea şi fundamentarea materialelor de şedinţă şi totodată, 
cooperarea constantă a comisiilor de specialitate şi a grupurilor de consilieri pentru 
promovarea şi susţinerea intereselor judeţului Hunedoara.  
 

I. CONSILIUL JUDEŢEAN – ACTIVITATEA  DECIZIONALĂ 
  În perioada 01.01.2012 – 31.12.2012, s-au desfăşurat: Sedinta de constituire, 10 
şedinţe ordinare, 2 şedinţe extraordinare şi 1 convocată de îndată, Consiliul Judeţean 
Hunedoara, adoptând un număr de 245 hotărâri, toate fiind considerate legale, nefiind 
atacate în contenciosul administrativ de către Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara. 
În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara a emis 384 
dispoziţii, toate fiind considerate legale. 

Hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Hunedoara au intrat în vigoare la data 
publicării sau comunicării, în funcţie de  caracterul lor normativ sau individual, lucru ce 
s-a făcut fără excepţie, aparatul de specialitate asigurând punerea în aplicare şi deci 
executarea sarcinilor ce au emanat din acestea. 
 

II.  DIRECŢIILE  CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
1. DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

1.1 SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, RELAŢII PUBLICE, ATOP 
                 Serviciul  a pregătit şi asigurat buna desfăşurare a tuturor şedinţelor consiliului 
judeţean. 

În perioada de referinţă au fost înregistrate un număr de 130 petiţii şi  14 cereri 
prin care s-au solicitat informaţii de interes public. Deasemenea, s-au acordat  130 de 
audienţe pentru un număr foarte mare de persoane, iar soluţiile au fost date în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.In perioada de referinţă s-a implementat pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara programul privind circuitul 
intern al documentelor. 

Au fost îndeplinite procedurile privind transparenţa decizională în administraţia 
publică.Serviciul are în atribuţii relaţia cu ANI, păstrarea şi evidenţa declaraţiilor de 
avere şi de interese ale aleşi lor locali, redactarea proceselor verbale pentru toate şedintele 
şi întalnirile de lucru, activitatea de arhivare a documentelor. 

 
 

1.2 SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS, RELAŢII CU CONSILIILE LOCALE 
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 Consiliul Judeţean Hunedoara a fost parte în 104 de dosare, aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti în diferite etape procesuale, din care un număr de 60 dosare 
având ca obiect, contencios administrativ şi fiscal. 

Au fost avizate 384 dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara 
şi  38 de acte administrative de gestiune. 

S-a acordat zilnic asistenţă de specialitate aparatului tehnic al Consiliului judeţean 
şi consiliilor locale.  

Au fost înaintate Guvernului României un număr de 15 proiecte de Hotărâri de 
Guvern, din care: 10 proiecte de hotărâri privind alocarea de fonduri, 5 proiecte de 
hotărâre privind administrarea patrimoniului. 

 
 

1.3  SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT  
 

Activitatea serviciului administrarea  domeniului  public  şi  privat a avut ca 
obiectiv administrarea judicioasă a patrimoniului public şi privat al Judeţului Hunedoara, 
respectiv gestionarea, exploatarea şi valorificarea bunurilor aparţinând proprietăţii 
publice / private a Judeţului Hunedoara,  în baza hotărârilor Consiliului Judeţean 
Hunedoara, dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara  şi în conformitate 
cu legislaţia în materie. Astfel, în anul 2012 principalele activităţi s-au focalizat în 
următoarele direcţii: 

 întocmirea evidenţei extracontabile a bunurilor aparţinând domeniului public al 
Judeţului Hunedoara şi a documentelor/contractelor de administrare, concesiune, 
închiriere, folosinţă gratuită, efectuarea operaţiunilor de înventariere anuală a 
patrimoniului public/privat al Judeţului Hunedoara; 

 reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate 
în domeniul public al Judeţului Hunedoara; 

 au fost întocmite documentaţiile corespunzătoare privind  modificarea şi 
completarea inventarului domeniului public al Judeţului Hunedoara, precum şi 
de transmitere din/în domeniul public al judeţului Hunedoara în/din domeniul 
public al statului sau altor unităţi administrativ-teritoriale; întocmirea evidenţei 
extracontabile a bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara; 

 au fost centralizate modificările şi completările inventarelor domeniului public 
local, şi au fost elaborate proiectele de hotărâri de Guvern pentru atestarea 
modificărilor şi completărilor inventarelor bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Hunedoara: 
municipii, oraşe, comune; 

 au fost încasate venituri proprii în valoare de : 98.568,53 lei din derularea unor 
contracte de închirieri/concesiuni, precum şi venituri de 12.132,00 lei din 
vânzarea unor spaţii medicale aparţinând domeniului privat al Judeţului 
Hunedoara; 

 se află în pregătire Proiectul „Sistem de management integrat al  deşeurilor în 
Judeţul Hunedoara” în valoare de 50 milioane euro ce se  finanţează prin 
Programul Operaţional Sectorial POS Mediu. 
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1.4. COMPARTIMENTUL MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

 
Au fost culese, corectate şi avizate spre tipar cinci numere ale Monitorului Oficial 

al Judeţului Hunedoara care cuprind 18  hotărâri ale consiliului judeţean, 63 dispoziţii ale 
preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, Raportul Preşedintelui Consiliului 
Judeţean pentru anul 2011, Raportul de activitate al autorităţii publice judeţene pe anul 
2011, rezultatul alegerilor locale  şi două ordine al Prefectului Judeţului Hunedoara. 

 
2. DIRECŢIA PROGRAME  PROGNOZE BUGET  FINANŢE 

   
 

2.1. SERVICIUL  BUGET, FINANCIAR CONTABILITATE 
 
S- a urmărit respectarea dispoziţiilor legale privind constituirea veniturilor şi 

efectuarea cheltuielilor , fiind asigurată desfăşurarea activităţii proprii a Consiliului 
Judeţean Hunedoara şi funcţionarea în condiţii bune a activităţii instituţiilor aflate în 
finanţarea Consiliului judeţean Hunedoara. Toate cheltuielile au fost angajate şi 
ordonanţate la plată cu respectarea prevederilor legale, după o prealabilă analiză a 
necesităţii şi oportunităţii efectuării lor. 

Activitatea Serviciului buget,financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate  al Consiliului Judeţean Hunedoara cuprinde şi întocmirea unui volum mare 
de documente şi operaţiuni financiar – contabile prevăzute de legislaţia în vigoare, din 
care menţionăm: 

-analiza şi centralizarea conturilor de execuţie lunar, şi a situaţiilor financiare 
trimestriale şi anuale ale ordonatorilor secundari de credite; 

-întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 

-registrul de operaţiuni privind controlul financiar preventiv propriu, însumând un 
număr de 3896 poziţii; 

-au fost întocmite  3852 ordine  de plată; 
-au fost înregistrate operaţiuni de intrări – ieşiri de materiale, obiecte de inventar, 

mijloace fixe. 
         S- a coordonat operaţiunea de inventariere generală a elementelor de activ şi pasiv 
ale bunurilor aparţinând domeniului public şi privat, potrivit legislaţiei în vigoare, 
întocmindu- se pentru anul anterior” Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor 
Consiliului Judeţean Hunedoara”              
 De asemenea s-a urmărit asigurarea şi gestionarea optimă a resurselor economico-
financiare atât pentru activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara cât şi a instituţiilor publice din subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  

Au fost întocmite listele de lucrări, utilaje, mobilier şi alte obiective de investiţii a 
căror finanţare se asigură potrivit legii, din bugetul local, în vederea cuprinderii acestora 
în proiectul de buget cu respectarea prevederilor Legii finanţelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
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2.2 SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ  ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ 

       
Proiecte contractate de Consiliul Judeţean Hunedoara ca partener de implementare, 
in anul 2012: 

 Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea 
lui pentru noi activităţi, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 4 
Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local, DMI 4.2,  valoarea totală a 
proiectului (faza A+B) este de 84.525.307,85 lei; 

 Extindere şi Reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in Valea Jiului, POS 
Mediu,  -  AXA 1 –Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judetul Hunedoara-168.500.000 lei ; 

 Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara, 
POS Mediu,  AXA 1 –Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judetul Hunedoara- 448.074.198,60 lei ; 

Proiecte depuse de Consiliul Judeţean Hunedoara, evaluate favorabil, aflate pe lista 
de rezerva in vederea acordarii finantarii - 2012 : 

 Modernizare drumuri de acces pentru integrarea in circuitul turistic european a 
cetatilor dacice din muntii Orastie,  valoarea totală a proiectului este de 
31.705.262  lei; 

 Modernizare DJ 707: lim.jud.Arad-Cazanesti-Vata de Jos (DN 76):km 22+700-
29+800 si km 32+700-35+200, valoarea totală a proiectului este de 20.386.928  
lei; 

 Modernizare DJ 668B: Turmas (DJ 668B)- Martinesti  Jeledinti-Magura, km 
5+700-11+382 -200, valoarea totală a proiectului este de 6.005.877 lei; 

 Modernizare DJ 687E:Hunedoara-Teliucu Inferior-Ghelari Bunila-Vadu 
Dobrii,km 18+130-29+200 -POR Axa 2 Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi 
locale de transport, 2.1.- „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene 
si strazi urbane - inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura , valoarea 
totală a proiectului este de 37.927.865 lei; 

 Modernizare DJ 707A:lim.jud.Arad-Pojoga-Salciva-Tisa- Grind(intersectia DN 
68A),km 10+800-24+028 -200 -POR Axa 2 Imbunătăţirea infrastructurii 
regionale şi locale de transport, 2.1.- „Reabilitarea si modernizarea retelei de 
drumuri judetene si strazi urbane - inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de 
centura,  valoarea totală a proiectului este de 17.240.941 lei; 

Proiectele cu finanţare nerambursabilă ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi aflate 
in implementare  - 2012: 

Proiecte implementate de CJH in calitate de beneficiar: 
• Modernizare DJ 687 D:Teliucu Inferior-Topliţa-Dăbâca-Hăşdău-Lunca 

Cernii de Sus-Gura Bordului, limită judeţ Caraş Severin, km 15+100-
45+380,Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 2 Imbunătăţirea 
infrastructurii regionale şi locale de transport, 2.1.- „Reabilitarea si 
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modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi urbane - inclusiv 
constructia/ reabilitarea soselelor de centura, valoarea totală a proiectului 
este de 105.371.103,66 lei; 

• Modernizare DJ 708 D:Veţel-Muncelu Mic-Poieniţa Tomii-Feregi, km 
14+900-25+760, judeţul Hunedoara-Programul Operaţional Regional 
2007-2013, Axa 2 Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de 
transport, 2.1.- „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si 
strazi urbane - inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura, 
valoarea totală a proiectului este de 29.042.797,06 lei; 

• Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva-
modernizarea şi echiparea cu aparatura de specialitate-Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, 3.1 „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate, valoarea totală a proiectului este de 5.638.869,46 
lei; 

• Eficienţă, calitate, promptitudine în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative , valoarea totală a proiectului este 
de 827.223,62 lei; 

• Parc de afaceri-Simeria, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 
Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală, valoarea totală a 
proiectului este de 22.954.570,72 lei; 

Proiecte implementate in parteneriat, in care CJH este partener şi cofinanţator -
2012: 

• Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi 
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 5 
Vest, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3 Axa prioritară 3 
- „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.3 – 
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă” , valoarea totală a proiectului este de 
49.721.769,92 lei; 

• Reabilitarea Dealului Cetatii Deva, Programul Operaţional Regional2007-
2013, Axa 5, valoarea totală a proiectului este de 38.428.182,03 lei; 

•  Masura ISPA 2005/RO/16/P/PE/002-Reabilitarea si modernizarea 
istemului de alimentare cu apa si canalizare in orasele Deva si Hunedoara, 
valoarea totală a proiectului este de 50.720.000 lei; 

Proiecte depuse de Consiliul Judeţean Hunedoara, evaluate favorabil, aflate în etapa 
de contractare: 

• Modernizare DJ 664 Pas Vulcan – Vulcan, km 38+000 -41+700”, Axa 2 
Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, 2.1.- 
„Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi urbane - 
inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura, valoarea totală a 
proiectului este de 12.058.010,45 lei; 
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2.3 COMPARTIMENTUL  INFORMATIZARE 

 
- S-a continuat implementarea si utilizarea sistemului integrat de contabilitate (SAP) şi 
Managementul documentelor, deasemenea, s-au adus îmbunătăţiri aplicaţiei pontajului 
electronic al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara;  
- S-au efectuat în continuare lucrări cu programe proprii, cum ar fi:  
- balanţa analitică de materiale a consiliului judeţean;  
- listele de inventar pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar;  
- reevaluarea mijloacelor fixe din domeniul privat al Consiliului Judeţean Hunedoara;  
- S-au pus în funcţiune echipamente de internet wireless pentru patru locaţii de interes 
turistic ale Judeţului Hunedoara, program ce va continua şi în anul 2013;  
- S-a continuat actualizarea portalului judeţean www.cjhunedoara.ro pentru a pune la 
dispoziţia cetăţenilor informaţiile şi instrumentele prevăzute de lege. De menţionat faptul 
că, în cadrul acestuia, la rubrica „Transparenţă decizională“, afişăm proiecte de hotărâri 
pentru dezbaterea publică, înainte de aprobarea lor în cadrul şedinţelor de consiliu 
judeţean;  
- S-a acordat, ca şi în anii precedenţi, asistenţă tehnică de specialitate pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţeam Hunedoara, consilierilor judeţeni si  institutiilor 
subordonate ;  
- S-a acordat sprijin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara, pentru întreţinerea aplicaţiei de certificate şi pentru utilizarea Pontajului 
electronic;  
- implementarea si actualizarea programului integrat de resurse umane si salarizare a 
aparatului de specialitate al CJ Hunedoara  
- modernizarea paginii web a Consiliului Judeţean Hunedoara cu noi elemente de 
siguranta, calitate si acces usor la informatiile cu caracter public 
 

3. DOMENIUL  TEHNIC-LUCRĂRI PUBLICE 
3.1 SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI ŞI ACHIZIŢII PUBLICE / 3.2 

SERVICIUL TEHNIC  ŞI  PROIECTARE 
 

În anul 2012, principalele obiective ale Serviciului administrare drumuri şi 
achiziţii publice, precum si ale Serviciului tehnic şi proiectare, din cadrul Consiliului 
Judeţean Hunedoara au fost: modernizarea, reabilitarea şi îmbunătăţirea stării de 
viabilitate a infrastructurii drumurilor judeţene şi comunale, lucrări de alimentare cu apă 
şi canalizare, construcţii civile, coordonarea Programului Guvernamental Lapte-Corn, 
precum şi proiectarea faza SF si/sau PT pentru unele obiective de investiţii aflate în 
domeniul public al judeţului si administrarea consiliului judeţean.  

Pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene din judeţul Hunedoara, în anul 
2012 a fost alocată suma de 11.421,69 mii lei, atât pentru întreţinerea curentă pe timp de 
vară şi iarnă, cât şi pentru repararea acestora. În cadrul programului au fost executate 
covoare bituminoase, lucrări pentru aducerea drumurilor/podurilor la starea tehnică 
iniţială, plombe şi  îmbrăcaminţi bituminoase uşoare. 

Amintim aici:  
 - I.B.U. pe DJ 686E:689(Sânpetru) - Ohaba-Sibişel 
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 - I.B.U. pe DJ 687F:Teliucu Inferior-Govăjdia-Lelese 
 - I.B.U pe DJ 707:Vaţa de Jos-DN76 
 -Covoare bituminoase pe : 
  - DJ 687G:DN68-Hăţegel-Densuş-Ştei 
  - DJ 762:Baia de Criş-Bulzeştii de Sus 
  - DJ 742A:Buceş-Dupăpiatră-Tarniţa  
 A continuat derularea Programului de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau 
asfaltare a drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă/canal a satelor, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare. În cadrul acestui program au fost alocate următoarele sume:  

- 4.580,45 mii lei pentru programul de pietruire, reabilitare, modernizare 
şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate;  

- 3.452,10 mii lei pentru alimentarea cu apă a satelor. 

 De asemenea, a fost alocată suma de 40.549,80 mii lei pentru lucrări de 
modernizare şi reabilitare a unui număr de 23 de drumuri judeţene unde s-au realizat 
lucrări în valoare de 18.213,55 mii lei, astfel:  
 -Modernizare DJ 742A: Buceş-După Piatră-lim.judeţ Alba-construire pod la km 
3+780, Modernizare DJ 705D: Stănija-Buceş km 34+700-41+700, Modernizare DJ 706: 
DJ 706A-Vorţa-Ţebea- DN76, IBU DJ 705F: DJ 705 A (Căstău)- Sibişel-cabana 
Prislop-limită judeţ Alba, Modernizare DJ 741:Crişcior-Bucureşci-Curechiu-Almaşu Mic 
de Munte km 11+800-23+130, IBU DJ 667A: DN 66  (Ohaba de sub Piatră)-
Nucşoara-Cabana Pietrele, Modernizare DJ 705: Geoagiu-Balşa-limită judeţ  Alba,  
Deviere DJ 742B:Blăjeni(DN74)-Criş-DJ762, Modernizare DJ 680B: DN 68A-Lăpugiu  
de Jos- Lăpugiu de Sus, Modernizare şi reabilitare DJ 763A: Şteia (DN 76)- Tomeşti-
Tiuleşti-limită  judeţ  Arad, Modernizare şi reabilitare DJ 668A: Streisângiorgiu (DJ 
668)-Chitid-Boşorod-Luncani-Târsa-Costeşti (DJ 705A) şi Modernizare DJ 705 L: DJ 
705-Mada, Modernizare 708D: Veţel –Muncelu Mic- Fergi km 14+900-25+760, 
Modernizare DJ 687D:Teliucu Inferior-Topliţa –Lunca Cernii de Sus-Lim jud. Caras 
Severin. 
 Pentru lucrări de investiţii în construcţii civile şi edilitare a fost alocată suma de 
256.220 mii lei, din care  s-au realizat lucrări în valoare de 246.007 mii lei, unde 
amintim:  

- Reparaţii capitale la Teatrul Judeţean Hunedoara, Amenajare şi dotare cu 
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
şi a primului ajutor calificat la Centrul Judeţean pentru managementul Situaţiilor 
de Urgenţă, Reabilitare sediu Crucea Roşie Deva, Reparaţii capitale Casa de 
Cultura Hunedoara şi Parc de Afaceri Simeria realizat in parteneriat cu C.L.Oraş 
Simeria(prin finantare europeana nerambursabila). De asemenea a fost finalizată  
lucrare ”Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului de Urgenta Deva, realizată cu 
atragerea unor importante fonduri europene nerambursabile. 

  A continuat desfăşurarea Programului Guvernamental Lapte-Corn-Măr  prin 
achiziţionarea de produse lactate, panificaţie şi măr, pentru unităţile de învăţământ 
preşcolar, primar şi gimnazial, în cuantum de 7.726 mii lei, din care 1.648  mii  lei pentru  
produse  de  panificaţie(cornuri), 5.220 mii lei  pentru produse lactate,  823 mii lei pentru 
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măr şi măsuri adiacente la programul măr 35,00 mii lei, programul adresându-se unui  
număr de peste 40.570 elevi din 303 de instituţii de învăţământ din judeţul Hunedoara.  
 În  cadrul  Serviciului  tehnic  şi  proiectare  s-au   întocmit  un  număr  de  11  
studii de fezabilitate privind asfaltarea cu îmbrăcăminţi bituminoase uşoare, amenajarea 
unor intersecţii ale unor drumuri judeţene şi reabilitarea  unor  clădiri  aflate  în  domeniul  
public  al  judeţului  Hunedoara  şi  administrarea Consiliului Judeţean:  

• Pasarela acces la secţia neurologie a spitalului de urgenta Deva  
• Reabilitarea Sinagogii Haţeg 
• Modernizarea clădirii secţiei ORL a spitalului judeţean de urgenta Deva, in 

vederea mutării secţiei de oncologie si oftalmologie 
• Amenajare intersecţii pe DJ 687 la km 6+540 si 7+085  
• Reparaţie capitala Secţia Baia Sărată din cadrul spitalului de urgenta Deva 
• IBU pe DJ 687E;DJ 686(SANPETRU) -  Ohaba-Sibişel, km 0+887-2+517 
• Reparaţii Clădire Garaj –CJH 
• Reparaţii curte Garaj –CJH 
• Reparaţii centrala termica –CJH-dotare- 
• Reparaţii curente la Centrul Militar Judetean Hunedoara 
• Reparaţii Curente la Serviciul de Ambulanta 

 
 În calitate de specialişti, împreună cu Serviciul dezvoltare regională si integrare 
europeană, au fost implementate şi se asigură asistenţă tehnică la un număr de 4 proiecte 
finanţate prin  fonduri externe, respectiv: 

- Modernizare DJ 687D:Teliucu Inferior-Topliţa-Dăbâca-Hăşdău-Lunca 
Cernii de sus-Gura Bordului-limită judeţ Caraş Severin, km 15+100-
45+380,  

- Modernizare DJ 708D:Veţel-Muncelu Mic-Poieniţa Tomii-Feregi, km 
14+900-25+760 

- Amenajare Parc de afaceri Simeria  
 În ceea ce priveşte achiziţiile publice, în anul care s-a încheiat au avut loc 11 
proceduri de achiziţii publice prin care s-au atribuit contracte de furnizare de produse, 
prestare de servicii şi execuţie de lucrări, cu o valoare totala de 59.333.912 lei. 
 De asemenea, o serie de specialişti din cadrul serviciului au participat, la 
solicitarea primăriilor şi a instituţiilor publice, la procedurile de achiziţie publică şi 
evaluare a ofertelor pentru numeroase obiective de investiţii din judeţul Hunedoara. 

 
3.3. BIROUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT 

 
                        În cadrul activităţii biroului Autoritate Judeţeană de transport, în anul 
2012, pe segmentul de transport public judeţean de persoane s-a urmărit extinderea, 
dezvoltarea şi modernizarea serviciului de transport public de persoane între localităţile 
judeţului. 
            În ceea ce priveşte transportul public judeţean de persoane au fost organizate 2 
şedinţe de atribuire, în urma cărora gradul de acoperire a traseelor judeţene în ceea ce 
priveşte organizarea şi desfăşurarea serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate a crescut. Au fost incheiate contracte de delegare de gestiune pentru 
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executarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate cu 
operatorii de transport rutieri desemnaţi câştigători în urma   şedinţelor de atribuire. 
              Au fost centralizate, analizate şi transpuse în proiecte de hotărâri solicitările 
autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorilor de transport rutier privind 
actualizarea programului de transport judeţean 2008 – 2013, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr. 106/2012, operându-se modificări pe 8 trasee. 
             Deasemenea s-a întocmit şi aprobat Regulamentul, Caietul de sarcini şi 
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 
01.05.2013 – 30.06.2019, în judeţul Hunedoara.  
             În ceea ce priveşte efectuarea transportului public judeţean de persoane  prin 
curse regulate speciale au fost eliberate 137 licenţe de traseu şi caiete de sarcini, valoarea 
încasărilor pentru aceste licenţe fiind de 26.200 lei. 
             S-au efectuat controale privind modul de efectuare a transportului judeţean de 
persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale.  
              În cadrul activităţii de transporturi s-a aprobat Regulamentul privind circulaţia 
pe drumurile publice judeţene a vehiculelor rutiere cu mase şi dimensiuni maxime admise 
precum şi a celor cu greutăţi şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime 
prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către împuterniciţii Consiliului Judeţean 
Hunedoara conform Hotărârii nr. 42/2012. 
S-au efectuat controale în trafic pentru urmărirea modului de respectare a prevederilor 
legale privind masele maxime admise în traficul pe drumurile judeţene, a restricţiilor de 
circulaţie impuse pe anumite sectoare de drum prin cântărirea autovehiculelor. 
 
În urma acestor controale au fost întocmite un nr. de 15 procese verbale de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor în valoare de 225.000 lei. 
Deasemenea Autoritatea Judeţeană de Transporturi din cadrul Consiliului Judeţean 
Hunedoara, a emis autorizaţii speciale de transport pentru depăşirea maselor sau 
dimensiunilor maxime admise.  
 
 

4. ARHITECT ŞEF 
Au fost emise: 
   - 200  Certificate de urbanism; 
            - 101 Autorizaţii de construire; 
  - 220 Avize ale structurii de specialitate (ASS)  pentru certificate de 
urbanism şi Autorizaţii de construire/desfiinţare din competenţa de emitere a primarilor 
de la comunele unde nu este constituită structura de specialitate; 
  - 34 Avize de oportunitate;  
  - 59 Avize tehnice, din care: 
  -46 avize pentru documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului emise 
de către Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 
  - 8 avize pentru Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea 
sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; 
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  - 5 avize pentru prelungirea termenului de valabilitate a Planurilor 
Urbanistice Generale. 
 - Au fost încheiate 45 de Convenţii cu Primăriile pentru care Consiliul Judeţean 
Hunedoara emite ASS. 
 - Au fost încheiate 11 Convenţii cu Primăriile pentru care Consiliul Judeţean 
Hunedoara emite acte din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului pentru 
executarea lucrărilor de construire. 
 - S-au încheiat 9 Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. 
 - Au fost verificate 8 primării privind disciplina în domeniul autorizării lucrărilor 
de construcţii şi soluţionate 24 sesizări scrise ale cetăţenilor, ale instituţiilor şi 
persoanelor juridice. 
 - Pentru realizarea Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar 
şi băncilor de date urbane s-au recepţionat şi avizat lucrări în valoare de 52.750 lei pentru 
Municipiile  Orăştie şi Petroşani. 

 
III. COMPARTIMENTE INDEPENDENTE DIN APARATUL DE 

SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN 
 
 
1. SERVICIUL RELAŢII  EXTERNE, COMUNICARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI 

MASS-MEDIA 
 
Programul de relaţii externe pentru anul 2012 a urmărit continuarea activităţilor 
anterioare şi susţinerea practică a cooperării sub egida organizaţiilor „Adunarea 
Regiunilor Europei” (ARE) şi a Comitetului Regiunilor (UE), a parteneriatelor cu Judeţul 
VAS (Ungaria /H), Cantonul Jura (Elveţia /CH), Regiunea Akershus (Norvegia /NO), 
Regiunea Picardie (Franţa /F), Regiunea Bourgogne (F), Departamentul Haute-Saône (F), 
Regiunea Franche-Comté (F), Regiunea Limousin (F), Comunitatea Montană Casentino 
(Italia /I), Regiunea Toscana (I), Asociaţia Patronatelor din Sardinia de Nord (I), 
Regiunea Sardinia (I), Regiunea Veneto (I) şi Regiunea Autonomă Ningxia Hui (China). 
Schimburile profesionale de tineri cu regiuni membre ale Programului Eurodyssée s-au 
concretizat în trimiterea a trei tinere din judeţul nostru în stagiu într-o regiune franceză 
(Champagne-Ardenne), respectiv într-una spaniolă (Catalonia), duratele de stagiu fiind 
cuprinse între 5 şi 7 luni. 
 

 
2. COMPARTIMENT SALARIZARE ŞI RESURSE UMANE 

 
Au fost realizate, în principal, următoarele activităţi: întocmire dosare pensionare, 

documentaţii concursuri promovare în grad profesional superior de salarizare, promovare 
în clasă, documentaţii evaluare anuală  a managementului unor instituţii publice de 
cultură din subordine, documentaţie concurs de proiecte de management pentru ocuparea 
postului de manager al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, perfecţionare 
profesională, documentaţii concursuri de ocupare funcţii vacante şi temporar vacante, 
eliberare adeverinţe pentru recalculare pensii, medicale, primării, AJOFM, situaţii cu 
volum mare de muncă, solicitate de A.N.F.P., A.N.I., Direcţia Judeţeană de Statistică, 
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Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Centrul Militar Judeţean  Hunedoara, acordarea 
de sprijin şi asistenţă în domeniu la solicitarea primăriilor şi unităţilor organizate în 
subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, documentaţii privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi pentru unităţile organizate în subordine.    
  

 
3. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC  INTERN 

           
              Activitatea de audit public intern la nivelul Consiliului Judeţean Hunedoara a 
fost organizată în structura aparatului propriu şi a funcţionat ca activitate distinctă în 
cadrul compartimentului de audit public intern aflat în subordinea directă a preşedintelui 
consiliului judeţean, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile entităţii 
publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, 
cu modificarile si completarile ulterioare  şi cu Normele generale privind exercitarea 
activităţii de audit public intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
38/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
            Activitatea compartimentului s-a desfasurat in  baza Planului de audit public 
intern pe anul 2012 , aprobat prin Dispozitia nr.594/19.12.2011 a Presedintelui 
Consiliului Judetean Hunedoara, in care au fost cuprinse misiuni de audit de regularitate 
cu urmatoarele obiective: 
           -dezvoltarea sistemelor de control managerial prin aplicarea O.MF.P. nr.946/2005 
pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardele de 
management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea  sistemelor de 
control managerial, 
         -existenta si integritatea bunurilor materiale si a valorilor banesti, 
         -utilizarea fondurilor nerambursabile alocate din bugetul propriu al judetului 
unitatilor non profit. 
                      Conform obiectivelor cuprinse în planul de audit pe anul 2011 au fost 
realizate un numar de 34 misiuni de audit la un numar de 34  structuri organizatorice, 
avand ca obiectiv   dezvoltarea sistemelor de control managerial prin aplicarea O.MF.P. 
nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardele de 
management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea  sistemelor de 
control managerial – 23 misiuni de audit, iar la 11 entitati s-a analizat modul de utilizare 
a fondurilor nerambursabile alocate din bugetul propriu al judetului unitatilor non profit .                      
                   In cadrul unitatilor subordonate care nu au organizat activitatea de audit 
intern , aceasta s-a efectuat  prin compartimentul de audit intern al consiliului judetean, 
fara a fi incheiate contracte de prestari de servicii cu persoane juridice sau persoane fizice 
autorizate in acest sens                  
                    În timpul misiunilor de audit nu s-a fost constatat existenţa sau posibilitatea 
producerii unor iregularităţi. 
  
 

4. SERVICIUL CORP CONTROL 
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În baza prevederilor art.104 alin.6 lit.e din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Serviciul Corp Control efectuează control la organismele prestatoare de servicii publice şi 
de utilitate publică de interes judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate 
acestuia, iar în această perioadă au fost efectuate un număr de 10 controale, astfel: 

1. Spitalul Judeţean Deva; 
2. Centrul de Integrare Socio – Profesională Bretea Strei; 
3. Centrul de Plasament Haţeg; 
4. Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Deva; 
5. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brad; 
6. S.C. Compania Judeţeană de Turism Hunedoara S.A.;  
7. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca; 
8. Complexul de Servicii Orăştie; 
9. Complexul de Servicii Hunedoara (Casa Familială pentru Copiii cu 

Dizabilităţi, Centrul Specializat pentru Copiii cu Dizabilităţi, Centrul 
Maternal şi Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilităţi Hunedoara); 

10. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Petrila. 
 În urma controalelor efectuate au fost întocmite rapoarte de control detaliate cu 
privire la activitatea unităţii sau instituţiei verificate şi identificarea deficienţelor în 
activitatea acestora. 
 Urmare a verificării activităţii instituţiei au fost identificate o serie de deficienţe şi 
au fost propuse măsuri concrete pentru remedierea lor şi pentru aplicarea actelor 
normative cu privire la operaţiunile şi activităţile desfăşurate în cadrul tuturor 
compartimentelor funcţionale ale unităţii sau institutiei verificate. În perioada 01.01.2012 
– 31.12.2012 au fost analizate şi verificate 10 planuri de măsuri propuse în urma 
controalelor efectuate. 
 Măsurile propuse au vizat următoarele domenii: 

− financiar – contabil; 
− resurse umane; 
− achiziţii publice; 
− administrativ; 
− juridic - contencios. 

              În urma verificărilor efectuate, în cadrul serviciului au fost soluţionate un număr 
de 2 reclamaţii şi petiţii. 

 
. 

5. COMPARTIMENT CULTE, SPORT, TURISM  ŞI  ACTIVITĂŢI CULTURALE 
            
            În anul  2012 Compartimentul culte, sport, turism şi activităţi sportive a asigurat  
condiţiile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, cultural-
artistice, sportive şi de tineret, a sprijinit organizarea de manifestări legate de instituţiile 
de cult. 
            A întocmit şi urmărit derularea a 260 contracte conform  Legii nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general,  a colaborat  cu instituţiile din domeniul cultelor şi sportului 
pentru identificarea şi rezolvarea problemelor curente ale  acestora.  
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 S-a  asigurat secretariatul pentru documentaţiile depuse ce s-au   evaluat  şi  
selecţionat de către Comisia   de  evaluare  şi  selecţionare  a  persoanelor fizice  
autorizate/atestate, asociaţiilor,fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale  fără  scop  
lucrativ   care  iniţiază  şi organizează  acţiuni,  programe, proiecte  culturale şi  educativ 
–ştiinţifice, sportive, a unităţilor  de  cult  şi  a  ofertelor  formulate pentru  editarea  unor 
publicaţii  culturale,  pentru  care se poate acorda  sprijin  financiar, constituită prin  
Hotărârea Consiliului Judeţean  Hunedoara  nr.47/2006. 
          Compartimentul culte, sport, turism şi activităţi sportive a asigurat consiliere în 
realizarea de proiecte şi programe turistice, sportive şi religioase de către instituţiile 
publice, societăţi comerciale sau persoane private şi a iniţiat programe sportive de  masă, 
turistice sau socio-culturale de interes local, judeţean sau naţional. 
 De asemenea, în anul 2012, Compartimentul culte, sport, turism şi activităţi 
culturale a sprijinit logistic şi material, în limitele competenţelor legale, programe, 
proiecte şi activităţi de promovare şi de punere în valoare a patrimoniului cultural 
judeţean, de educaţie publică şi cultură, prin intermediul ONG-urilor cu activitate 
culturală, sportivă şi a unităţilor de cult. 
 
 
            6. Compartimentul  Managementul Unităţilor de Asistenţă Medicală 
 
         În baza prevederilor art.18 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă nr.162/ 2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, Compartimentul Managementul Unităţilor de 
Asistenţă Medicală a întocmit raportul de evaluare a  indicatorilor privind activitatea 
desfăşurată în unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
        Ca urmare a solicitărilor unităţilor sanitare cu paturi aflate în subordinea Consiliului 
Judeţean Hunedoara, au fost întocmite documentaţii privind aprobarea organigramelor, a 
statelor de funcţii şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare. 
        Au fost efectuate demersuri către Ministerul Sănătăţii privind aprobarea structurii 
organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva. 
        Compartimentul implicat în acţiuni de control împreună cu Corpul de control al 
Ministerului Sănătăţii. 
        În cadrul compartimentului au fost soluţionate reclamaţii şi petiţii cu privire la 
asistenţa medicală din unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
 
 

IV. INSTITUŢIILE  PUBLICE ŞI AGENŢII ECONOMICI DIN  SUBORDINEA 
CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 

  
A. INSTITUŢII  PUBLICE  DE  CULTURĂ 

1. BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ   „OVID  DENSUŞIANU”  DEVA 
             

 14



În anul 2012, activitatea bibliotecii a fost structurată în funcţie de misiunea şi  
obiectivele pe care şi le-a propus: 

Principalele programe şi proiecte culturale realizate în anul 2012 au fost: 
• BIBLIONET – Centru Internet cu acces gratuit pentru comunitatea din judeţ, 

proiect realizat de Fundaţia „Bill & Melinda Gatesˮ prin International Reaserch & 
Exchanges Board (I.R.E.X.). 

S-au inaugurat 20 de Centre Biblionet în următoarele biblioteci din judeţ 
(etapa a 3-a): Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva (Filiala 
Nr. 1, Filiala Nr. 3, Filiala Nr. 4), Biblioteca Orăşenească Aninoasa, Biblioteca 
Orăşenească Simeria, Biblioteca Comunală Bucureşci, Biblioteca Comunală 
Cîrjiţi, Biblioteca Comunală Crişcior, Biblioteca Comunală Densuş, Biblioteca 
Comunală Hărău, Biblioteca Comunală Peştişu Mic, Biblioteca Comunală Pui, 
Biblioteca Comunală Răchitova, Biblioteca Comunală Sarmizegetusa, Biblioteca 
Comunală Sântămăria –  Orlea, Biblioteca Comunală Teliucu Inferior, Biblioteca 
Comunală Tomeşti, Biblioteca Comunală Toteşti, Biblioteca Comunală Vălişoara, 
Biblioteca Comunală Zam. Suma pe care Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” 
Hunedoara-Deva a atras-o în această etapă a Programului „Biblionet - lumea în 
biblioteca mea” este de 163 783,56 USD concretizată în 98 calculatoare, 98 căşti 
cu microfon, 98 webcam, 49 UPS, 20 wireless router, 20 switch-uri, 20 
imprimante, 20 scannere, 20 videoproiectoare, 20 ecrane de proiecţie, licenţe 
software. 

În cursul anului, (etapa a 4-a) s-a implementat Programul Biblionet în alte 
14 biblioteci din judeţ: Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara -  
Deva (Filiala Nr. 2), Biblioteca Municipală Lupeni, Biblioteca Orăşenească 
Petrila (Filiala Cimpa), Biblioteca Municipală Hunedoara (Filiala Dacia), 
Biblioteca Orăşenească Călan, Biblioteca Comunală Gurasada, Biblioteca 
Comunală Ilia, Biblioteca Comunală Buceş, Biblioteca Comunală Boşorod, 
Biblioteca Comunală Burjuc, Biblioteca Comunală Rapoltu Mare, Biblioteca 
Comunală Ribiţa, Biblioteca Comunală Sălaşu de Sus, Biblioteca Comunală 
Şoimuş. Suma pe care Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva 
a atras-o în această etapă a Programului „Biblionet - lumea în biblioteca mea” este 
de 115 010,09 USD, concretizată în 74 calculatoare, 74 căşti cu microfon, 74 
webcam, 37 UPS,  14 wireless router, 14 switch-uri, 14 imprimante, 14 scannere, 
14 videoproiectoare, 14 ecrane de proiecţie, licenţe software. 

• BIBLIOTECA DIGITALĂ HUNEDOARA – facilitarea accesului la documentele 
digitale locale. Avem în vedere ca întregul fond de carte cu profil literar şi 
ştiinţific, creaţia unor autori hunedoreni consacraţi, să beneficieze de expunere în 
spaţiul virtual al Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianuˮ Hunedoara-Deva prin 
reproducerea integrală a textului fiecărei cărţi. Patrimoniul scris al judeţului 
Hunedoara va fi îmbogăţit pe măsura participării autorilor hunedoreni la acest 
proiect şi va putea fi cunoscut de un număr cât mai mare de utilizatori din ţară şi 
străinătate care vor accesa portalul bibliotecii; 

• EMINESCIANA, ediţia a III-a  –  manifestare cultural–educativă prilejuită de 
ziua de naştere a lui Mihai Eminescu; 

• UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE – manifestare cultural–educativă 
dedicată Unirii Principatelor Române; 
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• FEMEI ŞI DESTINE –  manifestare cultural–educativă dedicată Zilei 
Internaţionale a Femeii; 

• ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FRANCOFONIEI – manifestare culturală 
tradiţională dedicată Zilei Internaţionale a Francofoniei; 

• DACĂ AŞ FI SCRIITOR… – concurs literar pentru copiii din clasele primare; 
• SEMNIFICAŢIILE ISTORICE ALE ZILEI DE 9 MAI – manifestare cultural– 

educativă dedicată Zilei Europei; 
• CARAGIALE, ALTFEL DE CUM ÎL ŞTIM – manifestare cultural–educativă 

dedicată Anului Caragiale; 
• TROFEUL MICULUI CITITOR – concurs pentru alegerea celui mai bun autor, 

ilustrator şi editor de cărţi pentru copii; 
• NOAPTEA BIBLIOTECILOR – manifestare aflată la a doua ediţie. Acest proiect 

a avut ca obiectiv strângerea unui număr cât mai mare de pasionaţi de carte, 
familiarizarea tinerilor cu biblioteca, cu beneficiile oferite de aceasta şi, în sfârşit, 
amplificarea legăturilor dintre bibliotecile reale şi cele virtuale; 

• SALONUL EDITURILOR HUNEDORENE (64 de edituri participante: 13 
edituri din judeţ şi 51 edituri din ţară); 

• ZIUA HOLOCAUSTULUI – manifestare cultural-educativă; 
• ZIUA INTERNAŢIONALĂ A INTERNETULUI – manifestare cultural-

educativă; 
• AUREL VLAICU – 130 DE ANI DE LA NAŞTERE – manifestare cultural–

educativă; 
• ZIUA MONDIALĂ A SALUTULUI – manifestare cultural-educativă; 
• ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – manifestare cultural-educativă; 
• CELLA DELAVRANCEA, O VIAŢĂ DE ARTIST – manifestare cultural–

educativă organizată cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la naştere; 
• SĂ NE CUNOAŞTEM SCRIITORII – întâlniri periodice ale scriitorilor 

hunedoreni cu tinerii iubitori de literatură. În felul acesta biblioteca îşi 
îndeplineşte principala menire ca instituţie de cultură; 

• LECTURA PENTRU TOŢI – proiect desfăşurat în colaborare cu Editura Emia şi 
Editura Călăuza v.b. în vederea popularizării cărţii în mediul rural şi mediul 
urban. Prin acest proiect cele două prestigioase edituri din judeţ îşi prezintă 
profilul, ultimele apariţii editoriale, precum şi scriitorii care au publicat de-a 
lungul timpului în cadrul editurii. Anul acesta au fost organizate întâlniri cu 
comunităţile din municipiile Brad şi Vulcan şi din comunele Blăjeni, Bretea 
Română, Crişcior, Ghelari, Romos, Sarmizegetusa şi Sântămăria – Orlea; 

• DUPĂ-AMIAZA UNUI MELOMAN  – audiţii muzicale comentate, întâlniri 
periodice cu elevii Liceului de Arte Sigismund Toduţă din Deva; 

• BIBLIOTECILE ANULUI 2011 – competiţie între bibliotecile publice din 
judeţul Hunedoara, în cadrul căreia a fost premiată cea mai bună bibliotecă 
municipală (Petroşani), cea mai bună bibliotecă orăşenească (Haţeg) şi cea mai 
bună bibliotecă comunală (Zam); 

• SALA PINOCCHIO –  terapie complementară îngrijirii medicale de care 
beneficiază micuţii pacienţi ai Secţiei de Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean 
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Deva. Această sală a fost dotată cu 4 calculatoare, 1 imprimantă, 1 scanner, 1 
proiector, 1 ecran de proiecţie, acestea provenind din donaţii; 

• NOI NU V-AM UITAT –  proiect în cadrul căruia s-a deschis un punct de 
împrumut la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1-2-3 din Păclişa, comuna 
Toteşti. Acest punct de împrumut, pe lângă cărţi şi DVD–uri, a fost dotat cu 4 
calculatoare, 1 imprimantă, 1 scanner, 1 videoproiector, 1 ecran de proiecţie, 1 
televizor, 1 DVD player, acestea provenind din donaţii;  

Punctul de Împrumut de la Unitatea de Asistenţă Medico–Sanitară Baia de 
Criş a fost dotat cu 2 calculatoare, 1 imprimantă şi 1 scanner, acestea provenind 
din donaţii; 

Punctul de Împrumut de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca a fost 
dotat cu 2 calculatoare, acestea provenind din donaţii; 

• EXPOZIŢII ANIVERSARE: Maria Miertoiu, Irimie Străuţ, Nicu Jianu, Ioachim 
Lazăr, Mariana Pândaru, Petrişor Ciorobea, Silvia Burnaz, Sever Dumitraşcu; 

• EXPOZIŢII COMEMORATIVE: Ioan Budiu, Silviu Dragomir, Drăgan 
Muntean, Francisc Bartok, Simion Câmpean, George Dănilă, Albert I. Amlacher, 
Nicolae Brânzeu; 

• LUCRĂRI ELABORATE: 
- Vox Libri – revista bibliotecii (trimestrial); 
- Calendarul manifestărilor culturale din judeţ (lunar); 
- Noutăţi din ţară şi din lume (lunar); 
- Calendarul personalităţilor şi evenimentelor culturale (lunar); 
- Noutăţi în bibliotecă (trimestrial); 
- Evenimente şi manifestări culturale (anual); 
- Calendarul personalităţilor hunedorene (anual); 
- Biobibliografii: Ioachim Lazăr, Mariana Pândaru, Gligor Haşa; 
- Judeţul Hunedoara, monografie, vol. I;  
- Judeţul Hunedoara, monografie, vol. I, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită; 
- Judeţul Hunedoara, monografie, vol. II; 
- Judeţul Hunedoara, monografie, vol. III. 

• LANSĂRI DE CARTE: Ioachim Lazăr, Adela Herban – Densuşienii. 
Corespondenţă, Cătălin Botezatu – Trei vieţi. Pedeapsa, Asociaţia Culturală 
„Muzica Divina: CD Muzică religioasă, Irimie Străuţ – Ora astrală, Fratele lui 
Eminescu, Grigore Vieru, Prietenii poveştilor mele, Nemaipomenitele aventuri ale 
lui Mutulică. Planeta zânelor, Dumitru Tâlvescu – Observator nedumerit, Ioan 
Zălar – Nimic nou sub soare, Ioachim Lazăr – Studii de istorie modernă a 
Transilvaniei, Studii de istorie a Transilvaniei, Claudia Gabriela Marcu – 
Nemuritorul de gheaţă; Judeţul Hunedoara, monografie, vol. I, Ioan Barb – 
Sabatul interior, Babilon, Andrei Mihai Lazăr – La limita dintre real şi fabulos, 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea – Tragedia veacurilor, Destinul planetei, 
Andrei întreabă de ce?, Începe să trăieşti, O călătorie în supranatural, 
Alimentaţia inteligentă, Tablete de stil de viaţă, Dorina Brânduşa Landen – 
Judecata apei, Mariana Pândaru – Aproape linişte = Almost Silence, Dumitru 
Dumitrescu – Interferenţe, Vanessa D. Mariş – Imagini de fado, Gligor Haşa – 
Dicţionar mitologic carpato-danubiano-pontic, Revista Ardealul – istorie şi 
dăinuire, Florea Uliu şi Florin Măceşanu – Optica geometrică. Probleme… 
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captivante, Pantelimon Târban – Bârcea Mare, trecut şi prezent, Camelia 
Stârcescu-Enăchiţă – Simeria. 140 de ani de învăţământ (1872-2012), Cornel 
Neaga Fodor – Cugetare şi iubire, Sergiu Florea – Cărare spre abis, Paulina Popa 
– The Iordania Book, Matematica îngerului, Dumitru Hurubă – Iago–sforărie de 
lux, Aurel Pantea – Nimicitorul, Mircea Petean – Catedrala din auz, Mihail 
Gălăţeanu – Cutia Pandorei. Elada sau Poveşti de familie. În căutarea obârşiilor, 
vol. 1, Ho Chi Minh – Însemnări din detenţie. Ediţie trilingvă: română-engleză-
chineză, tradusă de Ioana Popa şi Dimitrie Nemeti, Rodica Braga – Poezie 
contemporană, Ioan Barb – Poezie contemporană, Ioan Evu – Poezie 
contemporană, Nicolae Lazar – Poezie contemporană, Ioan Radu Văcărescu – 
Poezie contemporană, Proză scurtă contemporană, Bogdan Hrib – Ucideţi 
generalul, Blestemul manuscrisului, de la istorie la ficţiune, Monica Ramirez – 
Identităţi secrete, Asasin la feminin, Seducţia apei, Oana Stoica Mujea – Sarama, 
vol. I, Adina Speteanu – Crima la timpul trecut, Un secol de poezie în oraşul 
Paliei, antologie 1911 – 2011 – coordonator Ileana Lucia Floran, Vic Virgil Bălan 
– La o cafea, Zodia rechinilor, Ileana Lucia Floran – Spirala gândurilor, Dincolo 
de daruri/Beyound gifts, Maria Toma-Damşa – Frumosul rănit de sabia realului, 
Dan Orghici – Fumuri de „palian”, Mirela Legrand-Stoia – Sub aripa timpului, 
Miron Ţic, Petru Balaj, Verghelia Partenie Vasiu – Cronica de la Ilia Mureşană, 
Valeriu Bârgău – Marele echilibru, Ioan Pârva – Drumeţii prin amintiri, Miron 
Ţic – Pelerinaj de suflet, Dan Cioată – Taina iubirii, Mariana Pândaru – Stare de 
urgenţă, Ion Beg – Traian Dorz la capăt de călătorie, Gheorghe Niculescu – La 
un pahar de vorbă, Versificări cu diversificări, Tolba de metafore, Constantin 
Stancu – Dictatura toleranţei la Ştefan Nemecsek, Poetul la castel, Arhivele de la 
Haţeg, Pe masa de operaţie, Ştefan Nemecsek – Carte, literatură şi presă la 
Orăştie, vol. I-II, Raţionalitatea ştiinţifică popperiană, Mineriada literară a 
liceenilor vulcăneni, Radu Igna – Istanbul, un oraş pe două continente, Vocaţia 
culturală a Haţegului, Ioan Velica – România s-a cutremurat, Pagini din istoria 
fanfarelor din Valea Jiului, Octavian Goga: „Prin gura mea vorbeşte 
românismul”; 

• LUNA EDITURII – standuri de carte cu vânzare, în colaborare cu următoarele 
edituri: Grupul Editorial Art din Bucureşti, Librăria Okian din Braşov, Editura 
C.A. Publishing din Cluj–Napoca, Editura Elena Francisc Publishing din 
Bucureşti, Editura Noi Media Print din Bucureşti, Editura Millenium Books din 
Satu–Mare, Editura Niculescu din Bucureşti,  Editura Cetatea de Scaun din 
Târgovişte, Editura Univers din Bucureşti, Editura Wolters Kluwer România din 
Bucureşti, Editura Argonaut din Cluj–Napoca, Editura Mega din Cluj–Napoca, 
Editura ASCR din Cluj–Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj–Napoca, Editura 
Litera din Bucureşti, Editura Tritonic din Bucureşti, cu aceste edituri având 
încheiate şi acorduri de parteneriat;  

• ACORDURI DE PARTENERIAT: cu instituţii de învăţământ (Şcoala Primară 
Samuel Deva, Şcoala Generală Andrei Mureşanu Deva, Şcoala Generală Andrei 
Şaguna Deva, Liceul Pedagogic Sabin Drăgoi Deva, Grupul Şcolar Téglás Gabor 
Deva, Liceul de Arte Sigismund Toduţă Deva, Colegiul Naţional Sportiv Cetate 
Deva, Grupul Şcolar Grigore Moisil Deva, Colegiul Tehnic Transilvania Deva, 
Colegiul Naţional de Informatică Traian Lalescu Hunedoara, Colegiul Tehnic 
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Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva, Colegiul Ion Mincu Deva, Grădiniţa cu 
program prelungit Nr. 7 Deva, Liceul Teoretic Traian Deva, Grupul Şcolar Ovid 
Densusianu Călan), şi cu  alte instituţii din judeţ (Centrul Judeţean de Asistenţă 
Psihopedagogică Hunedoara, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Hunedoara, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Spitalul 
Judeţean Deva, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Hunedoara, Asociaţia Prietenii Bibliotecii, Asociaţia Umanitară Non 
Profit SETRAS Deva, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Brănişca, Unitatea 
de Asistenţă Medico–Socială Baia de Criş, Penitenciarul Bârcea Mare, SC 
Aqualand SRL Deva ). 

Oferta educaţională s-a realizat printr-o achiziţie sporită de documente 
care a asigurat cu prioritate bibliografia pentru elevi şi a dezvoltat caracterul 
enciclopedic, numărul total de documente cu care s-a îmbogăţit instituţia noastră 
în acest an fiind de 4552, din care 3243 provin din achiziţii şi 1309 din donaţii. 

Indicatorii economici prevăzuţi pentru anul 2012 au avut în vedere 
resursele de personal, veniturile care asigură funcţionarea şi dezvoltarea activităţii 
de bibliotecă, principalele categorii de cheltuieli, ponderea cheltuielilor de 
personal din totalul cheltuielilor curente şi gradul de acoperire a salariilor din 
alocaţiile bugetare. 

Veniturile Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva au 
provenit din alocaţii bugetare – 2260000 lei şi venituri proprii – 16000  lei. S-au 
primit donaţii din partea: I.R.E.X. Bucureşti: computer – 12 buc., monitor – 12 
buc., tastatură – 12 buc., mouse – 12 buc., cască cu microfon – 12 buc., webcam – 
9 buc., UPS Inform – 12 buc., imprimantă – 3 buc., scanner Epson – 3 buc., 
wireless router – 3 buc., cablu UTP – 14 buc., proiector – 4 buc.,  ecran de 
proiecţie 4 buc., switch – 1 buc.; S.C. Top Tech S.R.L. Deva: DVD player – 1 
buc., imprimantă – 2 buc.; S.C. Alimentara S.A. Deva: televizor – 1 buc. De 
asemenea un număr important de persoane fizice şi juridice au făcut donaţii 
substanţiale de carte.  

• REORGANIZARE, DEZVOLTARE, MODERNIZARE: 
- deschiderea Centrului Biblionet în cadrul Filialei Nr. 2, acest lucru implicând 

o nouă reorganizare a spaţiului şi a fondului de carte; 
- finalizarea bazei de date la filialele bibliotecii (Filiala Nr. 1, Filiala Nr. 2 şi 

Filiala Nr. 3); 
- crearea blogului bibliotecii; 
- înlocuirea vechiului model de Permis de intrare cu Card de acces; 
- organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din judeţ pe următoarele 

teme: Statistica de bibliotecă, Colaborarea cu instituţiile implicate în 
dezvoltarea comunităţii (APIA), Atragerea de fonduri pentru bibliotecă, 
Colaborarea cu autoritatea finanţatoare (autoritatea locală), Instruirea 
bibliotecarilor în aplicarea Programului Bani IQ (educaţie financiară); 
Bazele serviciilor noi de bibliotecă; 

- organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului (pentru membrii 
comunităţii) şi cursuri IT – LIB (pentru bibliotecari). 
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2. CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA  ŞI PROMOVAREA 
CULTURII TRADIŢIONALE HUNEDOARA 

 
               Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Hunedoara  este o instituţie profesionistă, de specialitate, având drept scop principal 
cunoaşterea, păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi valorilor culturii populare în contextul 
dezvoltării culturii naţionale şi se constituie în banca de date şi valori a culturii populare 
din Judeţul Hunedoara în devenire actuală, creatoare a patrimoniului tradiţional şi 
funcţionează drept centru ştiinţific şi metodologic a activităţii de stimulare şi valorificare 
a tradiţiei şi creaţiei populare în viaţa culturală a judeţului, în spiritul autenticităţii şi sub 
semnul valorii. Ea are şi un caracter educativ prin activitatea de instruire, formare şi 
modelare artistică a interpreţilor, creatorilor şi instructorilor - prin Serviciul educaţie 
permanentă şi cultură tradiţională -  contribuind astfel la ridicarea nivelului calitativ al 
manifestărilor din satele şi oraşele judeţului. 
 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Hunedoara este o instituţie cu dublă subordonare. Din punct de vedere administrativ şi 
financiar se subordonează Consiliului Judeţean Hunedoara iar din punct de vedere 
ştiinţific şi metodologic Centrului Naţional al Creaţiei Populare al Ministerului Culturii 
din România. 
 Finanţarea instituţiei se realizează atât prin subvenţii de la buget (peste 90%) de la 
Consiliul Judeţean Hunedoara, cât şi prin venituri proprii din taxele percepute de la elevii 
Secţiei educaţie permanentă şi cultură tradiţională, sponsorizări, etc. (cca 10%). 
  

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Hunedoara şi-a axat întreaga activitate în patru mari direcţii: 1) cercetare în teren, 
înregistrarea, studierea şi conservarea materialului etno-folcloric; 2) valorificarea scenică 
şi editorială a unora dintre aceste cercetări; 3) organizarea unei palete diverse şi bogate de 
acţiuni cultural-artistice cu caracter judeţean, interjudeţean, naţional şi internaţional; 4) 
organizarea şi realizarea procesului cultural-educativ. 

 Cercetarea în teren a fost în atenţie  pe tot parcursul anului 2012 dar mai ales în 
lunile de iarnă când oamenii din mediul rural sunt mai liberi şi aşezaţi la casele lor. S-au 
făcut cercetări şi culegeri de folclor la: Aninoasa, Petrila, Băniţa, Lupeni, Jieţ, Hobiţa şi 
Baru. 

         Unele din aceste cercetări şi culegeri au fost valorificate scenic în cadrul   
spectacolelor susţinute de interpreţi individuali, grupuri şi ansambluri folclorice din 
Judeţul Hunedoara, iar altele s-au concretizat în studii prezentate la diferite sesiuni şi 
comunicări stiinţifice  pe plan naţional sau au apărut în revista de etnografie şi folclor 
“MIORIŢA” . 

 Instituţia  a avut  aprobat  de către Consiliul de Administraţie un “Program al 
principalelor manifestări cultural-artistice pe anul 2012” care a cuprins  ample 
manifestări. Acestea sunt: SPECTACOLUL ,,IN MEMORIAM DRAGAN MUNTEAN” 
“SĂRBĂTOAREA POEŢILOR POPULARI”, Sărbătoarea meşterilor populari din Ţara 
Zarandului, TÂRGUL DE FETE DE PE MUNTELE GĂINA, „ÎNTÂLNIREA 
MOŢILOR CU ISTORIA” Buceş – Cheia, SĂRBĂTOAREA PĂDURENILOR, 
TABĂRA DE MEŞTEŞUGURI ŞI ARTĂ POPULARĂ – Vaţa, FESTIVALUL 
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TARAGOTULUI – Vaţa, OMAGIU LUI CRIŞAN, PE URMELE LUI HOREA, 
CLOŞCA ŞI CRIŞAN, SERBĂRILE NAŢIONALE ŢEBEA, Festival – concurs 
„STELELE CETĂŢII” – Deva, SEARĂ DE ROMANŢE – Deva, Spectacol de obiceiuri 
şi colinde de Crăciun – Deva, Festival-concurs „CU NOI ESTE DUMNEZEU” – Orăştie, 
Festivalul „CĂLUŞERUL TRANSILVĂNEAN” – Orăştie,  tipărirea revistei de 
etnografie şi folclor „MIORIŢA”,.  Totodată a fost demarat un proiect propriu al 
Instituţiei pentru identificarea şi punerea în valoare a unor locaţii ţărăneşti autentice în 
satele şi comunele judeţului.  

 Menţionăm şi implicarea specialiştilor instituţiei în realizarea mai multor 
spectacole organizate cu diferite prilejuri în localităţile Judeţului Hunedoara.    
  

 

3. TEATRUL DRAMATIC „ION D. SÎRBU” PETROŞANI 
 

În prezent edificiul Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu”, are un personal întinerit, 
găzduieşte şi oferă publicului din Petroşani şi nu numai un continuu dialog artistic şi o 
neaşteptată bucurie a spiritului. 
   Trebuie să se ştie că în această „Vale a Plângerii” există teatru. 
 În Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani au avut loc foarte multe transformări 
atât în ceea ce priveşte activitatea artistică, activitatea administrativă şi realizările 
economice. 
 ACTIVITATEA ARTISTICĂ 
 În perioada ianuarie 2012 – decembrie 2012 în Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” 
Petroşani au avut loc un număr de 18 premiere („IUBIRI EMINESCIENE”, „NUNTA 
LUI FIGARO”, de Beaumarchais, „POVESTEA PORCULUI”, după Ion Creangă, 
„D’ALE CARNAVALULUI”, de I.L.Caragiale, „AMINTIRI DIN COPILĂRIE”, de 
Ion Creangă, „TATA A FOST ACTOR…EU,CINE ŞTIE?”, adaptare după D.R. 
Popescu, A.P. Cehov, I. Keun, S. Alecsandrescu „CĂLĂTORIE ÎN ŢARA 
BASMELOR”, de Gheorghe Truţă, „INSULA FEMEILOR”, „FOŞNETUL 
FRUNZELOR”, de Franz Xaver Kroetz, „MOARA CU NOROC”, de Ioan Slavici, 
„TITANIC VALS”, de Tudor Muşatescu , „MICI CRIME CONJUGALE”, de Eric-
Emmanuel Schmitt, „FLORICICA PURPURIE”, I. Brausevich şi I. Karnauhova, 
„MARY POPPINS”, adaptare după P.L.Travers, „CELE CINCI FEŢE ALE EVEI”, 
one woman show, „SLUGĂ LA DOI STĂPÂNI”, de Carlo Goldoni, „TINEREŢE 
FĂRĂ BĂTRÂNEŢE ŞI VIAŢA FĂRĂ DE MOARTE”, de Petre Ispirescu, „MICA 
VRĂJITOARE ZGLOBIE”). 
   În anul 2012 la sediu au avut loc 130 de spectacole iar în deplasare 9 spectacole, 
numărul spectatorilor crescand considerabil.   
          În anul 2012 s-au realizat două spectacole de amploare puse în scenă de către doi 
regizori de marcă ai scenei româneşti respectiv „D’ALE CARNAVALULUI”, de 
I.L.Caragiale, Regia artistică- Sorin Militaru, Scenografia- Vioara Bara şi „NUNTA LUI 
FIGARO”, de Beaumarchais, Regia artistică- Alexandru Dabija, Scenografia- Ioana 
Pashca, Muzica- Ada Milea. 
 Spectacolul „D’ALE CARNAVALULUI” în anul 2012 a participat la Festivalul 
Multicultural Internaţional Fara Bariere 2012, editia a VI-a, Satu Mare. 
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           Spectacolul „D’ALE CARNAVALULUI” a fost promovat şi sau înregistrat 
secvenţe din acesta care s-au dat pe postul naţional de televiziune (respectiv TVR1). 
Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani a fost promovat datorită cronicilor apărute în 
diverse reviste de specialitate (Teatrul Azi, ArtAct Magazin, etc). 
 ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ 
            În ceea ce priveşte activitatea administrativă au fost făcute o serie de lucrări, din 
care amintim: 

-reparatii atelier croitorie, biblioteca, spatiu spalatorie, foyere; 

-reparatii grupuri sanitare parter-etaj-actori ; 

-reparatii acoperis la cladirea noua a Teatrului Dramatic “I.D.Sirbu” Petrosani; 

-reparatii fatada partea estica a cladirii Teatrului Dramatic “I.D.Sirbu” Petrosani ; 

-reparatii instalatii sanitare ;  

-reparatii instalatie de semnalizare a incendiilor ;   

-reparatie instalatie paratrasnet ; 

  -zugraveli interioare coridor parter etaj intrare si casa scarii , casa scarii actori, 
holuri toalete etaj si parter, atelier tamplarie, spatiu arhiva, spatiu depozitare costume 
recuzita, hol intrare birou magaziner, birou magaziner. 

REALIZĂRI ECONOMICE 
 În ceea ce privesc realizările economice anul acesta au fost considerabile. 

Numărul spectatorilor a crescut astfel încât toate premierele se joacă cu casa 
închisă. 
             A crescut numărul spectatorilor datorită repertoriului variat. 

 În momentul de faţă se lucrează intens pentru realizarea celei de-a Doua 
Ediţii a FESTIVALULUI „FEŢI FRUMOŞI, ZÂNE BUNE ŞI ILENE COSÂNZENE” 
care va avea loc în anul 2013 (luna iunie)  şi în momentul de faţă se lucrează la un 
proiect intitulat „SPECTACOLELE TEATRULUI DRAMATIC “ION D. SÎRBU” 
PETROŞANI ÎN AFARA GRANIŢEI”. Acest proiect are în vedere realizarea unor 
spectacole de către regizori străini pe scena Teatrului Dramatic „I.D.Sîrbu” 
(Regizorul de origine suedeză Zoltan Schapira va monta un spectacol in luna martie 
, iar acesta va fi jucat pe scenele Teatrelor din Stockholm şi Malmö, în perioada mai 
a anului 2013, un alt regizor cu care se poartă negocieri este de origine italiană) . 
 
    

4.  TEATRUL DE ARTĂ DEVA 
 

Teatrul de Artă a devenit o instituţie de cultură importantă pentru oraş după 
primul an de activitate. Diversitatea şi consistenţa evenimentelor au transformat instituţia 
într-un punct cardinal CULTURAL cu o largă arie de activitate, de la expoziţii de pictură, 
sculptură, fotografie la proiecţii de filme în regim de cinematecă, lansări de carte, film, 
concerte dar nu în ultimul rând spectacole memorabile ale Teatrului de Artă sau invitate. 
ACTIUNI CULTURALE 2012 : 
��6 premiere 
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��8 participări în festivaluri şi turnee 
��30 de reprezentaţii 
��11 spectacole invitate 
��9 Concerte (jazz, clasică, rock, 
populară, renascetistă) 
��15 proiecţii de film 
��9 Expoziţii (fotografie, pictură, sculptură, grafică) 
  PREMIERE :     
 ��Inventatorul iubirii de Gherasim Luca 
��Încornoratul de J. B. P. Moliere regia: Laurian Oniga 
scenografia: Valentin Codoiu 
��Moartea accidentală a unui anarhist de Dario Fo, comedie muzicala 
��Deliruri spectacol concert după texte de Ion Mureşan 
��Bărbierul din Sevilla de G. Rossini regia: Mc Ranin 
scenografia : Valentin Codoiu 
��Sicilianul de J.B.P. Moliere, comedie, regia: Mihai Panaitescu 
 
     PARTICIPARI LA FESTIVALURI SI TURNEE : 
��Antalya Theatre Festival Turkey 
Frida. Impresii un spectacol de Mc Ranin 
��Festivalul European al Spectacolului 
Timisoara-Festival al Dramatugiei Românesti 
Inventatorul iubirii 
regia si scenografia: Horatiu Mihaiu 
��Festivalul de Teatru Scurt Oradea 
Deliruri spectacol concert regia: Mihai Măniutiu 
��Sibiu Baroc Update 2012 
Bărbierul din Sevilla regia: Mc Ranin, Sicilianul regia: Mihai 
Panaitescu 
��Turneu la Teatrul National Cluj Napoca 
Moartea accidentală a unui anarhist 
Regia: Kemal Başar, scenografia: Mc Ranin 
Deliruri spectacol concert regia: Mihai Măniutiu 
��Aniversarea a 25 de ani de la înfiintarea 
Teatrului Andrei Mureanu Sf Gheorghe, 
paradă si spectacol în aer liber 
Bărbierul din Sevilla regia: Mc Ranin 
 
     SPECTACOLE INVITATE : 
 
Chapitre 1704 de Gerald Gruhn, spectacol in limba franceza , regia Marco Besancon 
SUB PAMANT VALEA JIULUI 2012 , regia David Schwartz 
CORSETE SI BANDAJE TANGOU  
SAREA-N BUCATE ,de Petre Ispirescu, regie si scenografie Mihaela Grigoras, Teatrul 
pentru copii si tineret ,,Gong’’ Sibiu 
EROI DIN POVESTE , un spectacol pentru copii de, si cu Marian Ralea 
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NU SE POATE CU DE TOATE , spectacol poezie si muzica dupa I.L. Caragiale de si 
cu Tudor Gheorghe , doua reprezentatii la cererea publicului 
UN TRAMVAI NUMIT DORINTA de Tennessee Williams, regia Horatiu Apan 
SPECTACOL MUZICAL DE ZIUA COPILULUI , realizator DGASPC Hunedoara 
IONA , de Marin Sorescu, un spectacol cu si de Ilie Gheorghe 
DESPRE DEMNITATE , un spectacol conferinta, cu si de Dan Puric 
CONCERTE : 
LIVE IN MAASTRICHT 2012, Andre Rieu’s, transmisie live din Amsterdam 
Concert extraordinar la Teatrul de Arta din Deva , Orchestra Filarmonicii de Stat 
„Transilvania” Cluj, concert de Ziua Europei 
CLAUDIO NOLI SI STEEL BLUES , artist argentinian, concert de blues 
HUNIADI CANTORES SI DUO CONTINUO, muzica renascentista cu Aranka 
Babos, Nicolae Szekely, Răzvan Anemţoaiei şi Mircea Goian 
CONCERT DE ROMANTE , parteneriat cu TVR 
CONCERT FOLCLORIC , cu participarea extraordinara a artistului Ioan Bocsa 
RIFF ,  in memoriam Viorel Pincky Lacatus , concert rock 
PROIECTII FILM :  
CEVA BUN DE LA VIATA 
Regia: Dan Piţa 
FESTIVALUL FILMULUI RUSESC , coordonator proiect Mihai Panaitescu 
LAVATORY LOVESTORY 2006, comedie romantica,  
GAMBITUL TURCESC 2005 aventuri 
POVESTEA COSMOSULUI MEU 2009 
BUNICA TOSIA 2009 
CREDINŢĂ 2009 
GEORG 2008 
EFECT DE SERĂ 2005 
FESTIVALUL FILMULUI POLONEZ : 
Veneţia  
Joanna 
Erratum 
Mistificarea  
Examenul de Capacitate 1947 / Mała matura 1947 
Afacerea sfântă 
Trandafiraşul 
EXPOZITII : 
SACRFICIUM expozitie de fotografie veche, un proiect dedicat victimelor 
comunismului, artist Isabella Leszay 
ZILELE ICOANEI , expozitie de icoane, fotografie si arta bizantina, conferinte 
sustinute de teologi importanti ortodocsi 
SIMBOLUL SUFLETULUI , pictura, artist Doina Reghis Ionescu 
MOTIVE ROMANESTI IN AFISUL POLONEZ , expozitie de grafica poloneza 
Expoziţia reuneşte 17 afişe realizate pentru o serie de filme româneşti care au rulat pe 
marile ecrane din Polonia între anii 1956-2010 
EXPOZITIE COLECTIVA , expoziţia lucrărilor de atestat profesional 
al absolvenţilor Liceului de Muzică şi Arte Plastice „Sigismund Toduţă” din Deva 
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EXPOZITIE PICTURA , artist Stefan Danilevici 
LUMEA LUI NARIKO , expozitie pictura, artist Nicoleta Onofrei 
 
 

                                                                                                  
5. MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE HUNEDOARA – DEVA 

 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, veche şi importantă instituţie de 

cultură a judeţului Hunedoara dar şi instituţie de cultură cu tradiţie în Transilvania, prin 
întreaga sa activitate a urmărit promovarea valorilor cultural-artistice ale arealului 
hunedorean şi nu numai, atât pe plan intern, cât şi extern. De asemenea, a desfăşurat în 
permanenţă o susţinută activitate de cercetare, conservare, restaurare, protejare, 
valorificare şi îmbogăţire a propriului patrimoniu material. 

În cadrul muzeului activează personal de specialitate (cercetători ştiinţifici şi 
muzeografi, restauratori şi conservatori ), precum şi personal administrativ. 

În anul 2012, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, împreună cu 
unităţile sale muzeale din teritoriu (Orăştie, Aurel Vlaicu, Brad, Ţebea, Baia-de-Criş, 
Sarmizegetusa) au desfăşurat activităţi specifice secţiilor (arheologie, istorie, 
restaurare, conservare, ştiinţele naturii, etnografie, relaţii cu publicul – educaţie 
muzeală) şi activităţi administrative. Activitatea de specialitate s-a desfăşurată atât pe 
plan ştiinţific (organizarea şi participarea la simpozioane ştiinţifice, redactarea de 
articole, studii, cărţi, albume, cataloage, pliante, rapoarte arheologice etc.), cât şi 
expoziţional, educaţional, cercetare de teren cu caracter arheologic, etnografic, 
ştiinţele naturii (săpături, supravegheri, investigaţii în teren, colectare de material 
botanic etc.) şi administrativ. 

       Detalii ale activitatii M.C.D.R. Hunedoara-Deva, sunt prezentate în Anexa  la 
prezentul raport. 

 

B. INSTITUŢII PRIVIND ASISTENŢA SOCIALĂ 
o DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂŞI PROTECŢIA 

                                            COPILULUI HUNEDOARA 
 

Protecţia copilului şi a persoanei adulte în serviciile din subordinea 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara 

La începutul lunii decembrie 2012, de serviciile destinate protecţiei copilului din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
beneficiau: 
     - în servicii de zi şi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi – 102 copii; 
     - în servicii de tip familial: 
  - plasament la rude / alte familii / tutele –709 copii 
  - plasament la asistenţi maternali profesionişti – 290 copii 
     - în servicii de tip rezidenţial – 234 copii 
     -  în cazul copiilor aflaţi în situaţie de risc, în primele nouă luni ale anului s-au derulat 
activităţi de preluare sesizări (asigurată în permanenţă), evaluare, prevenire, intervenţie şi 
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monitorizare a situaţiilor de abuz asupra copilului, neglijare sau exploatare prin muncă. 
Dintre cele 401 sesizări s-au confirmat un număr de 234 cazuri.  
      -  în ceea ce priveşte adopţiile naţionale, până la sfârşitul lunii noiembrie 2012 au fost 
atestate ca familii / persoane apte pentru adopţie un număr de 31 familii / persoane, 
pentru un număr de 13 copii s-a deschis procedura adopţiei, 14 au fost încredinţaţi în 
vederea adopţiei şi pentru un număr de 24 copii s-a finalizat adopţia. 

La începutul lunii decembrie 2012, de serviciile destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi, beneficiau: 

- în serviciile de tip rezidenţial - un număr de 492 persoane,  
- în serviciile de recuperare pentru adulti cu handicap - 137 persoane adulte cu 

handicap. 

Drepturi şi facilităţi pentru persoanele cu handicap neinstituţionalizate în anul 2012 

Din bugetul aprobat pentru anul 2012 au fost repartizate credite, până în data de 
30.11.2012, pentru plata drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap 
neinstituţionalizate, în sumă totală de 54.997.994 lei, din care 52.334.862 lei pentru 
prestaţii sociale, 2.505.298 lei pentru plata transportului interurban şi 157.834 lei pentru 
dobândă credite. De asemenea un număr de 18.750 persoane cu handicap ( dintre care 
1.275 minori ) au beneficiat de facilităţi si prestaţii prevăzute de Legea nr. 448 / 2006, 
modificată şi republicată. 

În vederea asigurării condiţiilor optime, precum şi pentru îndeplinirea 
standardelor minime obligatorii atât în serviciile destinate copiilor, cât şi în cele pentru 
persoane adulte, D.G.A.S.P.C. Hunedoara a realizat în cursul anului 2012 o serie de 
lucrări de reparaţii curente din bugetul propriu, astfel: 

- În servicii pentru protecţia copilului ( înlocuire pardoseală, amenajare 
magazie alimente, spălătorie şi cabinet medical, modernizare săli de clasă, 
montat tâmplărie PVC cu geam termopan  )  - în valoare de 154.920  lei 

- În servicii pentru protecţia persoanei adulte ( lucrări exterioare, instalaţii 
paratrăznet, reparaţii învelitoare, reparaţii faţade, amenajare corp 
administrativ, reparaţii şarpantă, reparaţii trepte şi rampă acces, reabilitare şi 
igienizare, reparaţii curente ) – în valoare de 339.244 lei; 

Bugetul alocat pentru anul 2012 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara se cifrează la 84.649.190 lei din care 13.938.800 lei pentru 
cheltuieli de personal, 9.367.390 lei pentru cheltuieli materiale şi servicii, 60.609.000 lei 
pentru ajutoare sociale (drepturi pentru copii şi persoane adulte), 613.000 lei pentru 
asociaţii şi fundaţii şi 121.000 lei pentru cheltuieli de capital. 

Sursele de finanţare ale acestui buget sunt următoarele: 
- Bugetul de stat, în sumă de 78.972.000 lei; 
- Buget propriu al judeţului în sumă de 4.000.000 lei 
 
La acest buget s-au adăugat în anul 2012 şi sumele provenite din alte surse: 
- Venituri proprii din contribuţii ale persoanelor adulte asistate în centrele din 

subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara – în valoare de 1.486.000 lei; 
- Venituri din închirieri – 60.000 lei; 
- Venituri din prestări servicii – 15.000 lei; 
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- Donaţii şi sponsorizări – 98.090 lei; 
- Alte transferuri voluntare – 18.100 lei. 

 

În ceea ce privesc resursele umane la nivelul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, la 
începutul lunii decembrie 2012 erau angajate un număr de 834 persoane.  
 

Realizări / investiţii în anul 2012 
 

1. În vederea realizării obiectivelor cuprinse în Planul de acţiune pe anul 2012 şi în 
Strategia Judeţeană, DGASPC Hunedoara a încheiat protocoale şi convenţii de 
colaborare cu unităţi şcolare, instituţii de cultură, precum şi cu IPJ, SPAS, ITM, 
DSP, ISU, AJOFM. 

2. DGASPC Hunedoara a desfăşurat în trimestrele II şi III campania “SOS: Şi copil 
- Şi părinte!” ce-şi propune reducerea riscului de excluziune socială a gravidelor 
şi mamelor minore, reducerea riscului de abandon al copilului nou-născut şi 
acordarea de servicii de specialitate mamelor minore.  

3. În luna iunie s-a desfăşurat campania „ Ai grijă de copilul tău, oriunde ai fi!„ în 
cadrul şcolilor generale din localităţile: Deva, Hunedoara, Petroşani, Petrila, în 
colaborare cu ISJ Hunedoara. Scopul campaniei a fost de a disemina informaţii la 
nivelul şcolilor cu privire la consecinţele plecării părinţilor în străinătate, 
serviciile oferite de către D.G.A.S.P.C în legătură cu copiii care prezintă tulburări 
de comportament, precum şi de a realiza o bază de date cât mai completă a 
cazurilor de copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.  

4. Începând cu luna octombrie 2012, DGASPC Hunedoara desfăşoară în parteneriat 
cu Fundaţia SERA România pe o perioadă de 18 luni programul „Prevenirea 
sarcinii nedorite” . 

5. Prin POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritară 6, DMI 6.2 „Îmbunătăţirea accesului 
şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, DGASPC Hunedoara în 
parteneriat cu diferite ONG-uri a depus 4 cereri de finanţare: „Centrul de 
Management al carierei pentru tinerii care părăsesc sistemul de stat de protecţie a 
copilului din judeţul Hunedoara”, „Nu sunt diferit, lasă-mă să-ţi arăt”, Centrul de 
Management al Carierei pentru persoanele cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara” 
şi „Făureşte-ţi viitorul – Formarea profesională a romilor din judeţul Hunedoara”. 
Primele 2 proiecte au fost respinse şi s-a depus contestaţie, iar ultimele 2 proiecte 
se află în faza de precontractare.  

6. În luna noiembrie s-a transmis către Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei 
Sociale o solicitare de finanţare pentru modernizarea CIA nr. 2 Păclişa în 
conformitate cu Ordinul MMFPS nr. 2765/2012 privind aprobarea metodologiei 
de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii 
şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale.  

7. Începând cu data de 6 decembrie 2012 s-a deschis expoziţia permanentă cu 
vânzare de produse artizanale „Mâini harnice” organizată de către DGASPC 
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Hunedoara, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara şi în parteneriat cu 
Asociaţia „Cutezătorii” Hunedoara, Asociaţia Antiparkinson Deva, Asociaţia 
Handicapaţilor Neuromotori Deva. 

      Valoarea totală a investiţiilor în 2012 a fost de 120.817 lei din bugetul 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara.  
 
 

2. UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO – SOCIALĂ BAIA DE CRIŞ 
 
             Unitatea de Asistenta Medico-Sociala  Baia de Cris  este  o institutie  
publica  de interes judetean cu personalitate juridica aflata in subordinea CONSILIULUI 
JUDETEAN HUNEDOARA  avand ca obiect de activitate  asigurarea la nivel judetean a 
aplicarii politicilor si strategiilor de asistenta medico-sociala ,prin acordarea de servicii de 
ingrijire ,servicii medicale  precum si  servicii sociale  persoanelor varstnice cu nevoi 
medico-sociale din judetul Hunedoara. 
         U.A.M-S Baia de Cris este infiintata  prin Hot.Consiliului Local Baia de Cris 
nr.24/2003 « privind infiintarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Baia de Cris » si 
trecuta in subordinea Consiliului Judetean Hunedoara prin Hot.nr.4/2005 a acestuia 
« privind trecerea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala  Baia de Cris in responsabilitatea 
administrativa si finaciara a Consiliului Judetean Hunedoara »  in temeiul O.G. 70/2002 
art.5 si 6  privind administrarea Unitatilor sanitare publice de interes  judetean si local 
,modificata si completata de Ordonanta Guvernului nr.78/2004. 
        Principalele categorii de persoane carora  li se adreseaza  serviciile unitatii sunt 
persoane  varstnice ,persoane cu  handicap ,bolnavi cronici ,persoanele care sufera de boli 
incurabile  si care necesita  permanent ingrijire si tratament. 
          Internarea in unitate se face la  recomandarea unitatilor sanitare  sau la solicitarea 
persoanelor fizice  sau juridice ,in baza grilei de evaluare  medico-sociala conform 
Ordinului 491/2003 al M.M.S.F.si M.S.P. Internarea se face  fara discriminare  de 
sex,varsta,religie,apartenenta etnica,sau nationalitate ,venituri, avandu-se in vedere  doar 
locurile disponibile. 
          In cadrul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Baia de Cris  se acorda servicii de 
ingrijire medicale si sociale : 
          
          Unitatea dispune de proceduri  si regulamente interne care respecta si sprijina 
drepturile beneficiarilor in ceea ce priveste egalitatea de sansa si tratament ,precum si 
participarea egala a acestora in procesul de furnizare a serviciilor : 
        -existenta „CARTEI DREPTURILOR BENEFICIARILOR „ de care iau cunostiinta atat 
beneficiarii cat si apartinatorii acestora ,din momentul internarii . 
        -„MANUALUL DE PROCEDURI „prin care sunt informati de serviciile de care pot 
beneficia  
         -existenta „CUTIEI CALITATII SERVICIILOR” unde beneficiarii pot depune sugestii 
sau reclamatii respectandu-se  confidentialitatea. 
         In ceea ce priveste miscarea beneficiarilor , in anul 2012 au fost inregistrate  79 de 
internari din care 59 femei si 20 barbati cu o medie de varsta de 77ani, gradul de ocupare a 
locurilor fiind de 100 %  . 
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         Pentru functionarea  unitatii  in conditii optime  in anul 2012 bugetul alocat  Unitatii de 
Asistenta Medico-Sociala Baia de Cris  a fost  de 1.847.000 lei  din care suma de 1.400.000 
lei  – Consiliul Judetean Hunedoara , 227.000 lei – Directia de Sanatate Publica a judetului 
Hunedoara , 220.000 lei – venituri proprii obtinute din contributia beneficiarilor . 
             In cadrul UAM-S Baia de Cris in anul 2012 au fost executate urmatoarele lucrari de 
reparatii si de intretinere : 

- Reparatii drum si protectie intrari, 
- Reparatii foisor lemn-parc , 
- Reparatii centrala termica –garaj, 
- Reparatii instalatii sanitare sectia I, 
- Reparatii bazine apa, 
- Reparatii corp atelier-corp principal, 
- Reparatii gardul de imprejmuirea unitatii , 
- Amenajari exterioare precum si intretinere retele electrice cladiri, 

            Au fost incheiate contracte cu toti furnizorii de produse si de servicii. 
             Bolnavii  beneficiaza de un club al lor unde pot juca sah,rummy ,etc.,pot sa-si 
primeasca rudele sau prietenii care îi viziteaza.Tot aici se sarbatoresc lunar zilele lor de 
nastere . 
             Pentru a mentine in permanenta legatura cu lumea din exteriorul unitatii, institutia  a 
organizat pentru bolnavi, excursii la manastirea Prislop,Geoagiu Bai  si manastirea 
Crisan,manastirea Lainici. 
            In acordarea serviciilor medico-sociale de calitate ,UAM-S Baia de Cris a avut  
permanent relatii de colaborare cu serviciile sociale de la nivelul primariilor din judet care 
intocmesc grila de evaluare  in baza careia este internata orice persoana si cu familiile  
beneficiarilor,acolo unde este posibil. 
           UAM-S Baia de Cris a incheiat parteneriate si conventii de colaborare cu: Postul de 
Politie Baia de Cris,Biblioteca Municipala Brad ,Casa de Cultura a municipiului Brad ,Scoala 
Generala Avram Iancu din Baia de Cris si conventie de voluntariat cu Parohia Baia de Cris. 
            Pentru rezolvarea situatiilor de urgenta medicala  unitatea are o colaborare 
permanenta cu spitalul  municipal Brad. 
            In anul 2012 personalul U.A.M-S Baia de Cris  a beneficiat de programe de formare si 
perfectionare profesionala. 
 
 
 

C. ALTE INSTITUŢII  PUBLICE 
1. DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

HUNEDOARA 
         Aşa cum sunt precizate în art. 7 din Ordonanţa Guvernului României nr. 84/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, printre atribuţiile instituţiei 
noastre  sunt şi coordonarea şi controlul metodologic al activităţii serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor din cadrul judeţului precum şi modul de 
gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă de pe raza judeţului. Astfel instituţia 
coordonează un număr de 13 servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi (în 
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domeniul stării civile) un număr de 69 de unităţi administrativ-teritoriale existente în 
judeţ, toate cuprinzând o populaţie activă de 481822  locuitori. 
     
        În îndeplinirea atribuţiilor legale, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 
Persoanelor Hunedoara a cooperat cu direcţiile de specialitate din aparatul propriu al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Direcţia pentru  Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date, cu autorităţile publice locale, instituţiile publice şi alte 
persoane juridice. 
 
Având în vedere modificările legislative în materie de evidenţa persoanelor şi stare civilă, 
serviciilor judeţene le-au fost date în competenţă şi alte atribuţii,  ceea ce a determinat 
asumarea responsabilităţilor pentru stabilirea, punerea în practică şi îmbunătăţirea 
politicii în domeniul calităţii, la sfârşitul anului realizându-se auditul intern şi auditul de 
supraveghere de către organismul de certificare. 
 
Activitatea Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara a fost 
orientată spre activităţi de sprijin şi îndrumare desfăşurate la nivelul serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţa persoanelor, a stărilor civile  precum şi spre instruirea 
personalului acestora pe probleme specifice, fiind organizate  astfel cele 4 convocări 
trimestriale cu şefii de servicii, fiind prezenţi şi reprezentanţi ai Biroului Judeţean de 
Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Serviciul Ordine Publică 
din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara, Biroul Judeţean pentru 
Străini Hunedoara, toate acestea având ca scop final îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
prestate către cetăţean. 
 
Au fost organizate 2 întâlniri la solicitarea Inspectoratului de Jandarmi „Decebal” 
Hunedoara şi 2 la Penitenciarul Bîrcea.  
 
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 
118/16.16.2011 privind organizarea şi executarea controalelor în M.A.I. şi a Planului de 
control nr. 3462970/15.10.2012, în perioada 20.10.2012 – 02.11.2012, Direcţia de 
Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, a executat un control de fond 
metodologic la D.P.C.E.P. Hunedoara şi la 7 S.P.C.L.E.P.-uri de pe raza judeţului, în 
vederea evaluării activităţii desfăşurate în perioada 01.11.2011 – 01.10.2012. Rezultatele 
şi măsurile dispuse în urma controlului s-au materializat în raportul D.E.P.A.B.D. nr. 
3463032/22.11.2012. 
 
O structură organizatorică raţională este condiţia esenţială pentru asigurarea funcţionării 
normale a compartimentelor de muncă, repartizarea precisă a responsabilităţilor, 
stabilirea riguroasă a dependenţelor ierarhice a unităţii între responsabilităţile unei funcţii 
şi puterea de decizie. Astfel, direcţia are în structură serviciile: de evidenţă a persoanelor 
şi de stare civilă şi compartimentele: informatică, juridic-contencios, secretariat şi relaţii 
publice, resurse umane, financiar-contabil şi administrativ. 
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Activităţi pe linie de evidenţa persoanelor  
 

 
Obiectivul principal al lucrătorilor serviciului de evidenţă a persoanelor din cadrul 
direcţiei a fost acela de sprijin, îndrumare şi control metodologic tematic la cele 13 
servicii publice comunitare locale de pe raza judeţului urmărindu-se astfel prevenirea 
unor situaţii de eliberare a actelor de identitate unor persoane care se prezintă sub o 
identitate falsă, asigurarea respectării legislaţiei specifice din domeniul eliberării actelor 
de identitate, asigurarea unor servicii de calitate în condiţii de operativitate maximă 
pentru toţi cetăţenii judeţului şi nu în ultimul rând îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 
lege în domeniul furnizării datelor cu caracter personal în condiţii care să asigure deplina 
protecţie a persoanelor în conformitate cu  prevederile Legii 677/2001. 
 
Pe parcursul anului au fost desfăşurate un număr de 13 controale metodologice complexe 
şi 14 controale tematice la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 
din judeţ, aspectele depistate regăsindu-se în notele de constatare care au fost aduse şi la 
cunoştinţa secretarilor unităţilor administrative. De asemenea au foste efectuate şi 13 
recontroale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru a 
verifica soluţionarea măsurilor dispuse în notele de constatare. 
 
Au fost realizate un număr de 40 controale la centrele de ocrotire a minorilor şi a 
persoanelor cu dizabilităţi, împreună cu lucrătorii din teritoriu, cu prilejul cărora s-au 
dispus măsuri legale de punere în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a 
persoanelor instituţionalizate care nu aveau astfel de documente.  
 
În perioada analizată serviciile publice comunitare locale au eliberat în regim de ghişeu 
unic un număr de 44242 cărţi de identitate, 2262 cărţi de identitate provizorii, 11724 cărţi 
de alegător. 
 
Au fost luate în evidenţă la naştere un număr de 3300 persoane, 25 la dobândirii de 
cetăţenie, 43 la restabilire de domiciliu, s-au aplicat un număr de  5540  vize reşedinţă şi 
17704 schimbări de domiciliu. 
 
La nivelul serviciilor locale au fost realizate 197 acţiuni cu staţia mobilă fiind puse în 
legalitate 395 persoane şi s-au aplicat un număr de 280 sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 14520 lei. 
 
 
 

Activităţi pe linie de stare civilă  
 
 
Analizând modul de îndeplinire a atribuţiilor pe linie de stare civilă, precum şi 
indicatorii realizaţi în perioada de referinţă, lucrătorii din cadrul serviciului de 
stare civilă şi-au îndeplinit obiectivele propuse fiind desfăşurate un număr de 79 
controale şi 2 deplasări efectuate cu ocazia predării – primirii gestiunii de stare 
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civilă. 
 
Până la finele anului 2012 la nivelul Serviciului stare civilă  au fost soluţionate un 
număr de 731 dosare, din care: 30 schimbări de nume pe cale administrativă, 93 
rectificări ale actelor de stare civilă, 608 transcrieri şi  s-au operat în registrele de 
stare civilă exemplarul II 10975 menţiuni. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă 
reglementează divorţul prin acordul soţilor în faţa ofiţerului de stare civilă, în acest sens 
D.P.C.E.P. Hunedoara are competenţa atribuirii numerelor la certificatele de divorţ din 
Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ, atribuindu-se astfel 173 numere. 
 
În anul 2012, la nivelul judeţului Hunedoara au fost înregistrate 3189 acte de 
naştere, 2162 acte de căsătorie şi 5060 acte de deces, fiind eliberate 18298 
certificate de stare civilă, din care 8791 naştere, 3580 căsătorie şi  5927 deces. 
 
S-a colaborat permanent cu Serviciul Central de Stare Civilă din cadrul 
D.E.P.A.B.D soluţionându-se cu operativitate toate speţele apărute pe această 
linie. 
 

Activităţi pe linie de informatică 
Pe linie de informatică la nivelul judeţului Hunedoara funcţionează în condiţii optime 
reţeaua judeţeană de comunicaţii date (V.P.N.), Registrul Judeţean de Evidenţă a 
Persoanelor precum şi Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ. 
 
În anul 2012 s-au efectuat 9336 de verificări în B.D.C. şi B.D.J. , astfel: 
-  704 verificări telefonice  
- 5691 verificări efectuate pentru serviciul evidenţa persoanelor din cadrul direcţiei  
-  2941 verificări pentru serviciul stare civilă. 
 
Au fost întocmite în format electronic toate situaţiile statistice precum şi primirea şi 
transmiterea cu maximă operativitate prin V.P.N. a tuturor documentelor.  
 
S-au întreprins acţiuni cu staţia mobilă la solicitarea S.P.C.L.E.P. –urilor din judeţ, 
oferind sprijin cu autoturismul instituţiei şi tehnica necesară pentru preluarea imaginii în 
vederea producerii şi eliberării cărţilor de identitate. 

Activităţi pe linie de resurse umane, financiar – contabilitate 
 

Având în vedere restricţiile impuse de Guvern pe linia cheltuielilor bugetare, la nivelul 
D.P.C.E.P. nu au fost înregistrate, până la această dată, depăşiri la creditele aprobate, 
fiind asigurate de către ordonatorul principal de credite - Consiliul Judeţean Hunedoara - 
resursele financiare necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii precum şi 
drepturile salariale ale angajaţilor. Totodată au fost realizate venituri proprii în valoare de 
peste 21 mii lei , constând din taxe furnizări date şi taxe de urgenţă (transcrieri, 
rectificări, schimbări de nume pe cale administrativă).  
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În ceea ce priveşte salarizarea funcţionarilor publici a personalului contractual, 
menţionăm că, cuantumul brut al salariilor/îndemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv 
sporuri, îndemnizaţii şi alte drepturi salariale au fost majorate, conform OUG 19/2012 
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale în două tranşe, 
respectiv: 8% din iunie 2012 şi 7,4% din decembrie 2012. 
 
În cadrul activităţii de resurse umane, s-a acordat spor de vechime pentru funcţionarii 
publici care au îndeplinit condiţiile, s-a organizat examen de promovare în grad 
profesional pentru 2 funcţionari publici şi un personal contractual. 
 
În cursul anului 2012 s-au desfăşurat 3 tipuri de cursuri de perfecţionare (bazele 
administraţiei publice, stare civilă şi evidenţa persoanelor, salarizare), la care au 
participat un număr de 4 funcţionari publici. 
 
În anul 2012 nu s-au aplicat sancţiuni disciplinare funcţionarilor publici şi personalului 
contractual. 

Activităţii de reglementare juridică şi secretariat 
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind activitatea de 
reglementare şi soluţionare a petiţiilor aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările 
ulterioare, s-au soluţionat un număr de 8 petiţii, iar în cadrul programului de audienţă  s-
au clarificat şi soluţionat  pozitiv cererile cetăţenilor. În cazul în care solicitările au fost 
de competenţa altor instituţii, au fost îndrumaţii către acestea, în acest sens fiind primiţi 
în audienţă un număr de 31 de cetăţeni la nivelul direcţiei . 
 
A fost actualizată pagina de internet a D.P.C.E.P. de pe site-ul Consiliului Judeţean 
Hunedoara. De asemenea avizierul instituţiei este înnoit periodic cu toate modificările 
apărute pe linie de stare civilă, evidenţa persoanelor şi alte informaţii de interes public. 
 
În cursul anului la nivelul judeţului Hunedoara  au fost publicate 24 articole după cum 
urmează: 15 articole în presa locală şi 9 apariţii la posturile de televiziune locale, 
majoritatea făcând referire la prevederi legale pe linie de evidenţă şi stare civilă. 
 
Pe linia  securităţii documentelor şi a scurgerii de informaţii la nivelul direcţiei nu au fost 
semnalate incidente.  

Activităţi desfăşurate pentru aprovizionarea tehnico-materială 
Pe linie de asigurare tehnico – materială şi gestiune s-a realizat aprovizionarea cu 
materiale cu caracter special necesare activităţii de evidenţă a persoanelor precum şi cu 
imprimatele necesare activităţii de stare civilă de la Serviciul de asigurare tehnico – 
materială din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 
Date. Acestea au fost  distribuite serviciilor locale  precum şi primăriilor de pe raza 
judeţului, în funcţie de necesităţi. 

Concluzii  
Toate cele relatate conduc la concluzia că lucrătorii Direcţiei Publice Comunitare de 
Evidenţă a Persoanelor Hunedoara şi ai serviciilor publice comunitare locale din judeţ şi-
au realizat în bune condiţii atribuţiile conferite de lege, desfăşurând un volum mare de 
muncă cu celeritate şi profesionalism şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, ce s-a 
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reflectat în special într-o eficienţă sporită a activităţilor desfăşurate la nivelul serviciilor 
publice comunitare locale din judeţ. 

 
 
 
 
 
 
 

2. SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT 
 

I. Structură şi funcţionare 
 

Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Hunedoara funcţionează în 
subordinea  Consiliului Judeţean Hunedoara, reorganizat conform HG nr.77 / 2003; 
402/2006 si a Regulamentului de Organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul 
Judeţean. 

Organigrama serviciului cuprinde 4 formaţii de salvare montană repartizate pe 4 
zone muntoase distincte din judeţ şi o echipă salvaspeo: 

 
Formaţia  Hunedoara  -  zona nordică şi centrală a masivului Retezat 

- M-ţii Poiana Rusca 
- parte din Şureanu-Grădişte 

Formaţia  Lupeni         -   Straja – Vâlcan 
- parte din zona centrală Retezat 

Formaţia  Petroşani     -   Masivul Parâng 
- parte din Şureanu-Grădişte 

Formaţia  Uricani        -   Retezatul Mic 
 -   Oslea 

Formaţia  Salvaspeo    -   toată zona carstică a judeţului Hunedoara 
 

În cadrul Serviciului Public Judeţean activează un număr de 62 de salvatori 
montani atestaţi - activi, 13 fiind angajaţi cu contract de muncă, ceilalţi fiind voluntari cu 
contracte de colaborare. 

În echipa salvaspeo activează 15 salvatori atestati, voluntari cu contracte de 
colaborare. 

Conform regulamentului de organizare şi funcţionare şi prin hotărârea membrilor, 
formaţiile se întâlnesc lunar pentru planificarea activităţii şi analiza evenimentelor ce au 
avut loc în perioada analizată. 

II. Activităţi 
Activitatea din perioada 2012 s-a desfăşurat după un program prestabilit atât în 

punctele de permanenţă cât şi în patrulare, cu echipe formate din membri salvamont sau 
echipe mixte, împreună cu voluntari. 
 Principalele activităţi sunt prezentate în cele ce urmează: 

a. S-a asigurat prezenţa salvatorilor montani la punctele de permanenţă  
salvamont, puncte în număr de 8 pe timpul verii, respectiv Cabana Pietrele, 
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lacul Zănoaga, Poiana Pelegii, lacul Bucura, cabana Buta, Creasta Vâlcan, 
Parâng, Câmpuşel şi în număr de 5 pe timpul iernii: Straja, Parâng, Râuşor, 
Cabana Pietrele, Cabana Cheile Buţii.  

b. Membri aspiranţi ai formaţiilor au participat la cele patru şcoli de iarnă şi 
respectiv de vară care au avut loc la Padina.  

c. S-au derulat acţiuni de salvare şi prim ajutor, numărul acestora fiind de 631 la 
nivel de judeţ, majoritatea pe pârtiile de schi, toate fiind finalizate cu succes  

d. Sa finalizat documentaţia de reomologare a traseelor turistice din judeţ (20 
trasee) obţinăndu-se certificatele de omologare la toate traseele. S-au 
omologat si marcat un număr de 4 trasee turistice noi in masivul Retezat. Am 
colaborat cu Administraţia Parcului Naţional Retezat şi Adminsitraţia Parcului 
Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina, contribuind la informarea turiştilor 
referitor la regulamentele de vizitare, la acţiuni de patrulare, de implementare 
a unor activităţi de management, acţiuni de curăţenie cu voluntari (studenţi).  

e. Au fost intreţinute si reperate refugiile din dotarea serviciului: Stâna de Râu, 
Baleia, Buta avariate de vânt şi zăpadă, activitate la care au participat pe lângă 
membrii formatiei salvamont şi mulţi voluntari (studenţi) care au ajutat la 
transportul materialelor.   

f. Curăţirea şi repitonarea unor trasee de căţărare: în zona Balomir, în Pereţii 
Bucurei şi Valea Râuşorului. 

 
Rezultatele activităţilor reflectă munca şi pregătirea profesională de calitate de 

care au dat dovadă salvatorii montani în activitatea de salvare montană.  
Activitatea de salvare propriu-zisă a solicitat întreaga capacitate a formaţiilor, atât 

din punct de vedere al resurselor umane cât şi al celor materiale, precum şi mijloacele de 
transport de care dispune.  

Trebuie să reamintim că activitatea unui salvator montan nu se rezumă doar la 
salvarea montană, ea este mult mai complexă şi anume: patrulare, permanenţă la punctele 
Salvamont, întreţinere şi remarcări de trasee, reparaţii refugii şi podeţe şi prevenire.  

După cum se observă şi din cazuistică cel mai mare număr de accidente se produc 
pe pârtiile de schi, în cazul nostru: Straja, Parâng şi Râuşor  unde, datorită aglomerării 
suprafeţei schiabile, se produc majoritatea accidentelor şi unde ar trebui să ne concentrăm 
eforturile pe viitor împreuna cu proprietarii de pârtie pentru prevenirea a accidentelor.  

Formaţia salvaspeo din cadrul serviciului a participat la cateva activităţi de 
pregătire şi salvare din mediul speologic, iar din anul 2013 formaţia va obţine certificatul 
de omologare în urma testelor şi examenelor efectuate în perioada de pregatire.   

Sprijinul financiar din partea Consiliului Judeţean Hunedoara a permis 
achiziţionarea unui echipament de salvare, individual şi de echipă performant. 

Cel mai important obiectiv a fost finalizarea construcţiei Bazei Salvamont şi a 
refugiilor de creastă, 5 obiective deja finalizate: Stâna de Râu, Baleia, Paltina-Buta, 
Poiana Pelegii, Râuşor. 

Pe lângă aceste lucrări vom continua refacerea de podeţe şi trasee montane, lucrări 
care se execută anual cu bani de la bugetul propriu şi care sperăm ca pe viitor să poată fi 
suportate şi din alte surse de finanţare.  

Din acest an şi în mod special de la începutul sezonului de schi, Serviciul Public 
Judeţean Salvamont se va implica în a ajuta (conform Acordului de parteneriat cu 
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Primăriile Lupeni şi Petroşani) cu echipament şi personal cele două formaţii care au în 
responsabilitate zonele schiabile cu afluenţă turistică mare din judeţ (Straja şi Parâng). 

Am participat cu tehnică de salvare, utilaje si personal la toate solicitarile 
umanitare de transport de alimente şi de acordare de asistenţă medicală, din judeţ şi din 
alte judeţe.  

S-a pus un accent deosebit pe activitatea de promovare a imaginii Serviciului 
Public Judeţean Salvamont.  

Astfel, am participat nenumărate acţiuni demonstrative de salvare de la înălţime şi 
de verificare a vitezei de reacţie împreună cu echipele de la ISU, SMURD, 
JANDARMERIE şi AMBULANŢĂ, demonstraţii care reflectă profesionalismul 
salvatorilor montani si capacitatea de colabora cu alte structuri de urgenţă. 

Toate aceste acţiuni de colaborare au fost foarte apreciate atât de cei care au facut 
invitatiile la evenimentele respective, cât şi de presă şi de reprezentanţi ai Consiliului 
Judeţean.  
În toate aceste situaţii am realizat o bună colaborare cu presa, atât de necesară în 
promovarea unei imagini corecte 
 
 

3. AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALĂ A JUDEŢULUI 
HUNEDOARA (ADEH) 

 
În anul 2012, Agenţia pentru Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului 

Hunedoara a participat activ  la informarea şi consilierea administraţiilor publice locale 
cu privire la liniile de finanţare active din cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR). 

Proiecte cu finanţare nerambursabilă la care A.D.E.H. este partener şi sunt aflate 
la stadiul de elaborare: 

- ”Institutul de Educaţie şi Cercetare Paleontologică Nopcsa” (mecanismul 
de finanţare EEA Grants & Norwegian Grants, pe linia de finanţare 2009-
2014, domeniul prioritar Conservarea Moştenirii Culturale Europene) 

- ”Fundaţia Memorială Nopcsa” (mecanismul de finanţare EEA Grants & 
Norwegian Grants, pe linia de finanţare 2009-2014, domeniul prioritar 
Conservarea Moştenirii Culturale Europene) 

Proiecte cu finanţare nerambursabilă la care A.D.E.H este partener şi au fost 
implementate în anul 2012:  

- “Savantul Fotograf Nopcsa – o imagine cât o mie de cuvinte” 
(Administraţia Fondului Cultural Naţional) – continuarea proiectului din 
2011.  

- Proiectul transnaţional „Terra Madre”, alături de Consiliul Judeţean 
Hunedoara, finanţat prin Fondul Social European, POR Sardinia – Italia se 
adresează sistemului penitenciar şi are ca scop stabilirea de bune practici 
pentru transformarea timpului petrecut în închisoare într-o perioadă de 
reabilitare, în cadrul unor programe de acţiune prin agricultura socială. 

 
- Proiectul transnaţional „Ferma de oportunităţi”, alături de Consiliul 

Judeţean Hunedoara, finanţat prin Fondul Social European, POR Sardinia – 
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Italia. Scopul acestuia este reintegrarea în societate a persoanelor cu diferite 
probleme sociale, prin munca în cadrul unor ferme agricole.  

 
În domeniul turismului, A.D.E.H. a organizat  Bursa de Turism a judeţului 

Hundeoara, “Hunedoara – natură, cultură, aventură”, cu ocazia Serbărilor de la Ţebea şi a 
participat la Târgul Naţional de Turism 2012 de la Romexpo. 
 

  
 
 
                                4. UNITĂŢI SPITALICEŞTI 
 

4.1  SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA 
 

Obiective propuse 
- reorganizarea si restructurarea organizatorica a spitalului in vederea 

eficientizarii spitalului, 
- investitii  in infrastructura, 
- dotarea cu aparatura si echipamente medicale in vederea imbunatatirii 

indicatorilor de calitate a spitalului; 
- realizarea de venituri proprii suficiente pentru desfasurarea activitatii medicale 

in conditii optime, asigurarea permanenta cu medicamente si materiale 
sanitare; 

- investitii in aparatura si echipamente medicale in vederea 
dezvoltarii/diversificarii unor servicii care asigura venituri suplimentare din 
contractul cu C.J.A.S. – laborator analize medicale, laborator recuperare, 
medicina fizica si balneologie; oftalmologie, ORL, chirurgie generala, 
urologie, ginecologie, radiologie 

- darea in folosinta a noilor sectii de neurologie, oncologie, boli infectioase 
- reparatii curente la cladirea spitalului care nu fac obiectul contractului de 

reparatii capitale ( UPU Ilia, rezervor de de apa, instalatia de incalzire la Baia 
Sarata, etc) 

- redeschiderea Centrului de Sanatate Multifunctional Calan 
  
 Rezultatele asteptate: 

- eficientizarea resurselor financiare atrase din surse diverse,  
- reducerea cheltuielilor de personal, 
- diversificarea si marirea numarului de servicii medicale contractate cu 

C.J.A.S. Hunedoara, 
- indeplinirea criteriilor in vederea obtinerii acreditarii spitalului.  

 
Activităţi pentru atingerea obiectivelor : 
1. Reorganizarea si restructurarea organizatorica a spitalului 

Prin adresele M.S. – DIRECTIA ORGANIZARE SI POLITICI SALARIALE nr. 
XI/A/43935/CV/4224/26.09.2012 si XI/A/48969/VVP/217/15.10.2012  s-au avizat de 
catre Conducerea Ministerului Sanatatii modificarile de structura si reorganizare la 
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Spitalul Judetean de Urgenta Deva, in sensul introducerii in structura Spitalului Judetean 
de Urgenta Deva a Centrului de Sanatate Multifunctional cu sediul in Calan, str. 
Policlinicii, nr.1, jud.Hunedoara in structura caruia vor functiona urmatoarele specialitati: 
medicina interna cu spitalizare de zi 3 paturi, pediatrie cu spitalizare de zi 3paturi,        
obstetrica ginecologie, chirurgie generala, urologie, cardiologie, psihiatrie, diabet zaharat, 
nutritie si boli metabolice, compartiment recuperare medicina fizica si balneologie cu 
baza de tratament, laborator de radiologie si imagistica medicala Calan si unitatea de 
primire urgente – prin infiintarea acestei structuri s-a urmarit acordarea asistentei 
medicale unui segment de populatie care era total descoperit din punct de vedere al 
furnizarii serviciilor medicale. 

2.           Finantarea  
  Valoarea contractului incheiat pentru serviciile medicale furnizate de catre 

Spitalul Judetean de Urgenta Deva cu Casa de Asigurari de Sanatate  a scazut fata de anul 
precedent, ca urmare a politicii de rationalizare a numarului de paturi din Romania, SJU 
Deva a contractat in anul 2012 un numar de 617 paturi din cele 778 de paturi aprobate in 
structura, ceea ce a dus la o reducere a veniturilor SJU Deva din relatia contractuala cu 
CAS cu suma de: 5.900.000 lei. Sumele obtinute au fost folosite pentru plata furnizorilor 
de medicamente, materiale sanitare, reactivi, precum si a serviciilor necesare pentru buna 
functionare a spitalului. Din excedentul bugetar inregistrat la finele anului 2011 s-a 
constituit fondul de dezvoltare din care s-au achizitionat echipamentele medicale 
necesare pentru buna functionare a spitalului. La finele anului 2012 nu s-au inregistrat 
datorii (arierate), termenele de plata au fost respectate conform contractelor incheiate cu 
furnizorii. 
 

3.       Investitii in infrastructura si aparatura medicala 
Din sumele acordate de catre Consiliul Judetean Hunedoara  prin transfer de la 

bugetul propriu, a fost finantata finalizarea sectiei de neurologie si aceasta sectie s-a 
mutat din vechea locatie.  

Din sumele constituite in fondul de dezvoltare al spitalului s-a achizitionat 
aparatura medicala in valoare de: 1.300.000 lei.  

Din sumele incasate din venituri proprii au fost realizate reparatii curente la 
cladirile spitalului, reparatia instalatiei de incalzire de la sectia de recuperare  Baia Sarata, 
s-au efectuat lucrari de igienizare si recompartimentare spatii in cadrul spitalului si a 
Unitatii de Primire Urgente Ilia, astfel incat spatiile pentru tratamentul pacientilor,  
spalatoria, holurile, garderobele, birourile de internari sa functioneze in conditii de 
minima igiena si functionalitate. 

S-au realizat cele noi sectii, de oncologie si boli infectioase, din fonduri finantate 
de MS prin DSP, astfel incat aceste sectii sa-si desfasoare activitatea in conditii de 
functionalitate si siguranta medicala. 

 
   4.2  SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU 

 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu este o unitate sanitară monospecialitate,  

cu 230 de paturi, care asigura asistenta medicală spitaliceasca utilizând factori curativi - 
naturali, asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice. 
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Începând cu data de 01.07.2010, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu este în 
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara.  

Cu raportare la perioada 01.01.2012 – 30.11.2012, pot fi transmişi următorii 
indicatori specifici: 

 
I.   INDICATORI CANTITATIVI 
 

a) NUMĂR CAZURI INTERNATE  =1.419 
b) NUMĂR CAZURI EXTERNATE = 1.429, din care: 

‐ TB PULMONARA                     = 343 
‐ TB  EXTRAPULMONARA        =    0 
‐ TB ALTE ORGANE                   =    2 

a) AFECŢIUNI PULMONARE NETB            = 1048 
b) NR.ZILE SPITALIZARE CONTABILE     = 53.046 
c) DURATA MEDIE DE SPITALIZARE          = 33,94 
d) RATA DE UTILIZARE A PATURILOR       = 64,84% 
e) INDICE DE UTILIZARE A PATURILOR    = 230,63 

 
II.   INDICATORI CALITATIVI 
 

a) RATA  MORTALITĂŢII INTRASPITALICESTI                       = 2,02% 
b) RATA INFECŢIILOR NOZOCOMIALE                                    =  0,00%  
c) SUPRAFAŢA MEDIE /PAT (mp)                                              =  7,00 
d) INDICE DE CONCORDANŢĂ AL DIAGNOSTICELOR          = 99,23 % 

 
III. INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI 
 

a) COST MEDIU PE ZI DE SPITALIZARE                        = 117.08 lei/zi 
spitalizare 

b) PROCENT CHELTUIELI MEDICAMENTE DIN TOTAL BUGET        =  
4,40% 

c) PROCENT CHELTUIELI DE PERSONAL DIN TOTALUL 
CHELTUIELILOR=48,73% 

 
  
IV. TOTAL BUGET PE PERIOADA: 01.01.2012 - 31.12.2012  

 =11.175.500 
 
    DIN CARE:  
1. CONTRACT CU CJAS HD-DEVA       = 

6.518.660   
2.CONTRACT DSP HD- DEVA (medici rezidenţi)     =      

86.000 
3.CONTRACT DSP HD- DEVA (prog.infecţii nozocomiale)   =           

500 
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4.VENITURI PROPRII        =       
21.987 

5. Bani alocaţi de la MS către bugetele locale pt finanţarea R.K.  =  
3.500.000 

6. Bani alocaţi de către CJ HD pentru finanţarea cheltuielilor R.K.  =     
100.500 

 
 
În perioada de activitate aferenta anului 2012 putem aminti dintre realizări 

următoarele: 
o S-a continuat proiectul de reparaţii capitale aflat în derulare, în limita sumelor 

alocate de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara şi Consiliul 
Judeţean Hunedoara. Astfel: în „etapa 1 – reparaţii capitale complex medical zona 
dreaptă posterioară, parter + Etajul  I cu 2 scări exterioare de acces” au fost 
realizate reparaţii capitale/modernizare la viitoarea secţie de Pneumoftiziologie 
(TBC):  

I. Parter: 17 saloane; 1 oficiu; 1 cabinet de tratamente, 1 grup sanitar, holul 
de acces - principal; 

II. Etajul I: 18 saloane, 1 cabinet de tratamente, 1 grup sanitar, holul de acces 
- principal; 

III. Scară de acces, exterioară, amplasată în zona posterioară, dreapta; 
IV. Scară de acces, exterioară, amplasată în interiorul curţii – zona posterioară; 

 

La interior au fost înlocuite instalaţiile sanitare, canalizarea interioară, încălzirea, 
a fost montată tâmplărie nouă (uşile), s-au executat lucrări de finisaje interioare 
(zugrăveli, pardoseli, soclu, protecţia pereţilor cu linoleum antibacterian, aplicare gresie 
şi faianţă la grupurile sanitare), a fost  înlocuită instalaţia electrică pentru curenţi tari şi 
curenţi slabi, au fost montaţi hidranţi interiori.  

Pe tronsonul respectiv de lucrare au fost înlocuite conductele de distribuţie a 
agentului termic, conductele de canalizare şi alimentare cu apă (separat pt. fiecare salon, 
conform proiectului). 

Cele 2 case de scară noi, cu acces din exterior, antemenţionate la pct. III şi IV, au 
fost adăugate la corpul existent. 

Valoarea lucrărilor decontate pe anul 2012 a fost de 3.095 mii lei. 
 

o  Au fost montate parazăpezile pe întregul acoperiş şi a fost finalizat montajul 
jghiaburilor şi a burlanelor, încheindu-se astfel şi lucrările auxiliare la acoperişului 
complexului; 

 
o Am achiziţionat aparatura medicală constând în: 1 microscop performant - 

Olympus BX 53 F (având în vedere că unitatea deţinea un singur microscop, încă 
din 1978, aparat care era depăşit din punct de vedere tehnic, s-a impus necesitatea 
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achiziţionării unui aparat modern care să asigure efectuarea examenelor 
microscopie pentru depistarea bacilului Koch cu o mai mare acurateţe), 4 
concentratoare de oxigen, 10 tensiometre aneroid cu stetoscop, şi a fost încheiat 
contract de comodat pe alte 4 concentratoare de oxigen. 

 
o În domeniul problemelor de personal s-au ocupat posturile vacante de asistent 

medical, infirmieră şi îngrijitoare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii 
medicale, s-a înfiinţat Biroul de Management al Calităţii Serviciilor medicale, 
conform ordinului. M.S. nr. 975/2012. S-a realizat specializarea personalului 
sanitar prin participarea unei asistente la cursul de probe funcţionale, în vederea 
ocupării postului vacant de asistent medical – probe funcţionale; 

 
o Am încheiat contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de 

specialitate de recuperare, medicina fizică şi balneologie pentru anul 2012 la 
tariful/pe zi de spitalizare maxim admis - 116,00 lei. 

 
   Ne propunem să continuăm planurile demarate, să ne poziţionăm ca unitate la 

standarde europene atât în îngrijirea medicală de calitate cât şi în condiţiile hoteliere şi de 
cura naturală. 
                   

 
           4.3. SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD  

 
   
  TIPUL SI PROFILUL SPITALULUI - Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 
este unitate sanitara cu paturi, in administrarea Consiliului Judetean Hunedoara. 
In Legea 95/2006 este definit ca unitate sanitara cu paturi care asigura asistenta 
medicala, utilizand factori curativi naturali asociati cu celelalte procedee, tehnici si 
mijloace terapeutice. 
 

 ACTIVITATEA SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD - 
Obiectul de activitate al unitatii il reprezinta furnizarea de servicii medicale de 
recuperare reabilitare a sanatatii conform standardelor  contractului incheiat cu 
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, in baza contractului cadru privind 
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 
sanatate pentru anul 2011-2012 aprobat prin HG nr. 262/2010 si a normelor de 
aplicare a acestuia ,avand in vedere urmatorii indicatori specifici dupa caz (realizati 
in perioada 01.01.2012 - 31.12.2012): 

 
INDICATORI CANTITATIVI 
 
NUMAR CAZURI INTERNATE  = 1289 
 
NUMAR CAZURI EXTERNATE = 1329 din care: 
 
     TB PULMONARA                     =  159 
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     TB  EXTRAPULMONARA        =      4 
     TB ALTE ORGANE                   =     4 
 
AFECTIUNI PULMONARE NETB           =    1162 
 
NR.ZILE SPITALIZARE CONTABILE     =    46260 
 
DURATA MEDIE DE SPITALIZARE        =   33,37 
 
RATA DE UTILIZARE A PATURILOR     =   81,64 % 
 
INDICE DE UTILIZARE A PATURILOR   =   298 
 
RULAJ BOLNAV/ PAT                             =   8,94 
 
 
INDICATORI CALITATIVI 
 
 
-RATA  MORTALITATII INTRASPITALICESTI                       = 1,05% 
 
-RATA INFECTIILOR NOZOCOMIALE                                   =   0 %  
 
-SUPRAFATA MEDIE /PAT (mp)                                            = 7,08  
 
-INDICE DE CONCORDANTA AL DIAGNOSTICELOR         = 97,20 % 
 
 
 
INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI 
 
            -COST MEDIU PE ZI DE SPITALIZARE                       =   149,52 lei/zi 
spitalizare 
 
  -PROCENT CHELTUIELI  
              MEDICAMENTE DIN TOTAL BUGET                                       =  5,68% 
                                   si 
              PROCENT CHELTUIELI MEDICAMENTE  
                 DIN TOTAL CH.CURENTE                                                     = 10,88%  
 
  -PROCENT CHELTUIELI DE PERSONAL                                  = 20,70% 
               DIN TOTALUL CHELTUIELILOR 
                                   Si 
             PROCENT CHELTUIELI DE PERSONAL 
               DIN TOTAL CH.CURENTE                                                       = 39,65%     
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 IV.   - TOTAL BUGET –CHELTIUIELI PE PERIOADA: 
                      01.01.2012-31.12.2012                                                     = 11.009.980  lei 
 
         - TOTAL BUGET-VENITURI PE PERIOADA :  
                      01.01.2012-31.12.2012                                                      =  10.520.720 lei 
1. CONTRACT CU CJAS HD-DEVA                                                       =    5.042.650 
lei   
2.CONTRACT DSP HD- DEVA (medici rezidenti)                                 =       130.430 
lei 
3.VENITURI PROPRII                                                                              =        11.680 
lei 
4.SUBVENTII DE LA CONSILIUL JUDETEAN DEVA                            =      
450.000 lei 
5. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU 
      PROIECTE FINANTATE DIN FEN POSTADERARE                        =   
1.274.600 lei   
6.FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE           =    
3.611.360 lei           
 
Realizarii / investitii majore  in anul 2012 
 
 -  Achizitia si executia de lucrari de reparatii curente la gardul de 
imprejmuire si poarta principala, executia si montarea de usi PVC, renovarea 
scarilor de la intrarea principala, renovare sufrajerie bolnavi si dotarea acesteia cu 
o masina de spalat vase profesionala. 
 -    Achizitia la Laboratorul de analize medicale a unui autoclav vertical si 
analizor biochimie BTS – 350.    
           
 Pentru acordarea serviciilor medicale de calitate sunt incheiate contracte si 
se colaboreaza cu serviciile de imagistica si ambulanta,cu Clinicile de specialitate 
din Cluj si Timisoara si alte servicii pentru investigatii medicale paraclinice. 
           S-au facut demersuri la  Ministerul Sanatatii pentru realizarea unui 
compartiment MDR pentru  pacientii cu tuberculoza multidrog rezistenta, cu 40 de 
paturi .  
 
          Apreciez ca in aceasta perioada activitatea unitatii noastre a fost desfasurata 
in conditii optime, realizandu-se  indicatorii de management propusi. 
          De asemenea se apreciaza adresabilitatea pacientilor ca fiind in crestere. 
. 
 
 
 
 

 43



 
 
 
 
 

5. CAMERA AGRICOLÃ JUDETEANÃ HUNEDOARA 
 
 

Activitate Tematica Data si locul 
desfasurarii 

Persoana 
responsabila 

Apicultor -3 cursuri cu 81 
absolventi 
Lucrator in cultura plantelor -2 
cursuri  cu 52 absolventi  

I. Cursurile de 
calificare 

pentru 
producãtori 

agricoli 
1.Autorizate 

A.J.P.S. 

Lucrator in cresterea animalelor -3 
cursuri  cu 81 absolventi 

ianuarie-august/   
Deva Ivanenco Mihaela 

Cresterea ovinelor,taurinelor-
oportunitati, avantaje-4 instruiri 

februarie,martie, 
Iulie, octombrie/ 
Romos,Bosorod,Pui 
Salasu de Sus 

Bogdan Victor, 
Kuczik Nicolae, 
Blaga Ignat 

Asigurarea calitatii laptelui de 
vaca-obtinerea produselor 
traditionale - 4 instruiri 

februarie,august, 
septembrie /, Beriu, 
Baru, Rapoltu 
Mare,Turdas 

Borbely Martin 
Bogdan Victor 
Kuczik Nicolae 

Pregătirea păşunilor în vederea 
păşunatului  / Sisteme de păşunat 
în zona montană – 3 instruiri 

martie,aprilie/Blajeni,
Criscior,Salasu de Sus 

Târnoveanu Corneliu, 
Tuta –Popescu 
Mircea,Bogdan 
Victor 

Exploatarea raţională a pajiştilor 
prin practicarea unui păstorit 
sistematic şi fertilizare organică- 2 
instruiri 

aprilie,septembrie/ 
Balsa,Orastioara de 
Sus 

Târnoveanu Corneliu, 
Kutzik Nicolae 
 

 
Accesarea fondurilor FEADR 
8 instruiri 

februarie, 
mai,iulie/Deva, 
Santamaria Orlea, 
Dobra,Gurasada, 
Brad 

Haralambie Monica 
Borbely Martin 
Bogdan Victor 
Ivanenco Mihaela 
Tuta-Popescu M. 

 
 
 
 
 

II.Instruiri 
pentru 

producãtorii 
agricoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utilizarea surselor de energie 

regenerabila-6 instruiri 
mai,iunie, 
septembrie,octombr. 
Brad, 
Ilia,Deva,Dobra,Guras
ada,Pui 

OrsaConstanta, 
Tuta-Popescu 
M.Bogdan 
Victor,Borbely 
Martin,Blaga Ignat 

 Ecocondiţionalitatea – instrument 
al politicii agricole comune 

aprilie,mai,august/ 
Orastie,Deva,Ilia, 

Furdui Livius,Orsa 
Constanta,Bogdan 

 44



(PAC),norme,legislatie – 5 
instruiri 

Rau de Mori Victor 

 

Programul de acţiune pentru 
zonele vulnerabile la nitraţi din 
surse agricole/  Codul bunelor 
practici agricole/ - 9 instruiri 

aprilie,mai,iunie, 
octombrie,noiembrie/
Brad,Soimus,Burjuc,L
apugiu,Geoagiu, 
Romos,Salasu de 
sus,Rapoltu Mare 

Tuta Popescu 
M.Borbely 
Martin,Orsa 
Constanta,Furdui 
Livius,Kutzik 
Nicolae,Tarnoveanu 
Corneliu,Bogdan 
Victor 

III. 
Asistenta 
tehnica la 
intocmirea 

documentati-ei 
privind 

accesarea 
fondurilor 
europene 

Masura 141-Sprijinirea fermelor 
de semisubzistenta 
Masura112-Instalarea tinerilor 
fermieri  
Masura 121-Modernizarea 
exploatatiilor agricole 
Mãsura 2.2.1-Prima împãdurire 
Mãsura 3.1.2-Promovare activitãti 
non-agricole 

aprilie-
noiembrie/C.A.J. 
Hunedoara 

Consilieri C.A.J. si 
C.C.A.L. 

IV. 
Monitorizare 

statisticã 

Actualizarea preturilor de vanzare 
cu amanuntul ale principalelor 
produse agricole si alimentare din 
piete , targuri organizate , societati 
comerciale si magazine 
specializate 

Brad,Deva,Hateg, 
Orastie  

Consilieri C.A.J. si 
C.C.A.L. 

V. 
Promovarea 

formelor 
asociative 

Infiintarea asociatiilor profesionale 
ale producatorilor agricoli /grupuri 
de producatori/ 
cooperative agricole 

Ilia,Orãstie, Gurasada,  
Cirjiti, Geoagiu, 
Hateg, Brad 

Bogdan Victor 
Orsa Constanta, 
Târnoveanu Corneliu, 
Borbely Martin, 
Kuczik Nicolae, 
Tutã-Popescu Mircea, 
Blaga Ignat 

„Oferta de cursuri organizate de 
CAJ Hunedoara”-240 exemplare 

Ianuarie-februarie 
CAJ Hunedoara Ivanenco Mihaela 

Programul National Apicol 160ex    Februarie/CAJ HD Blaga Ignat 
Acte necesare la întocmirea de 
proiect pentru mãsura 141”-360 
exemplare 

Mai / 
CAJ Hunedoara Muzicas Mircea 

Producerea şi utilizarea biomasei 
din agricultură  80 ex. Mai / CAJ Hunedoara Borbely Martin 

Bunele condiţii agricole şi de 
mediu – GAEC               160 ex 

aprilie / CAJ 
Hunedoara Tuta-Popescu M. 

VI.Realizare 
de brosuri si 

pliante 

Ghid agricultura ecologica – extras  
80ex mai/CAJ Hunedoara Borbely Martin 

VII. 
Consiliere Mãsura 1.4.1 - 41 proiecte Sediu C.A.J si sediul 

C.C.A.L. 
Haralambie Monica 
Borbely Martin 
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întocmire 
proiecte 
accesare 
fonduri 
FEADR 

Bogdan Victor 
Ivanenco Mihaela 
 

 
 
 
Actiuni 

de 
popularizare 

Tematica Data si locul 
desfasurarii Persoana responsabila 

„AGRARIA” Mai/Cluj-Napoca Borbely Martin 
Tutã-Popescu Mircea 

„AGROMALIM” Septembrie/Arad Muzicas Mircea 
Man Gheorghe 
Blaga Ignat 
Târnoveanu Corneliu 

Targuri  saptamanale de produse 
agricole ,animale,masini si utilaje 
agricole  

 Sãptãmânal: 
Sambata/Pui 
Joi/Brad  
Vineri /Sambata 
/Orastie          

Bogdan Victor 
Orsa Constanta, 
Kuczik Nicolae, Tutã-
Popescu Mircea, Blaga 
Ignat 
 

“Targul zonal al ovinelor” 14.10./Pui Borbely Martin 
Bogdan Victor 

„Ziua recoltei” 30.09./ Deva Muzicas Mircea 
Borbely Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Targuri 

IndAgra Farm 02.11./Bucuresti Borbely Martin 

Expozie-targ”Baltata 
Romaneasca” septembrie./Bacia 

Muzicas Mircea 
Blaga Ignat,Tuta Popescu 
Mircea,Kutzik Nicolae 
,Bogdan Victor Expozitii 

Expozitie si bursa de ovine 
“Turcana” 

septembrie/Orastioa
ra de Sus 

 Kuczik Nicolae, 
Tarnoveanu Cornel, 
Blaga Ignat 

Festivalul mesterilor populari iulie/Obarsa Tuta P.Mircea 
Festivaluri Apicultura-prezent si perspective Decembrie/ 

Herculane 
Blaga Ignat 
Tarnoveanu Corneliu 

 
 
 
 
 

Demon- 

Plantarea pomilor fructiferi 
(6 activitãti) 

Februarie si 
noiembrie/ 
Vata, 
Tomesti,Geoagiu,D
ensus,Sarmizegetus
a,Baita 

Orsa Constanta,Tuta-
Popescu M,Bogdan 
Victor,Kutzik Nicolae 
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Tratamente foliare pentru 
combatere boli si daunatori la 
cereale 
(8 activitãti) 

aprilie, mai / 
Vetel ,Ilia, 
 Branisca,Soimus 
Bacia,Orastie, 
Harau,Rapolt 
 

Muzicas Mircea, 
Orsa Constanta  
Furdui Livius, 
Tarnoveanu Corneliu 

Pregãtire pat germinativ si lucrari 
de intretinere la rasaduri ( 4 
activitati) 
 

Martie/Beriu,Pestis
u 
Mare,Totesti,Gen.B
erthelot 

Tarnoveanu 
Corneliu,Orsa 
Constanta,Furdui Livius 

Mulsul mecanizat la vacile de 
lapte( 2 activitãti) 

Ianuarie/  
Beriu,Harau 

Kuczik Nicolae,Blaga 
Ignat 

stratii practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea de demonstraţii 
practice în unităţile economice 
autorizate de procesare a 
materiilor prime obţinute în 
sectorul rural – prelucrarea 
laptelui,panificatie ( 3 actiuni) 
 

Iunie,septembrie/Ri
bita,Certej,Densus 

Tuta Popescu M.,Borbely 
Martin,Bogdan Victor 

Emisiuni TV Popularizarea activitãtilor CAJ 
Hunedoara 

Ianuarie-sept./TV 
HD” Muzicas Mircea 

Politica Agricola Comună privind 
promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile 

Martie / 
Brad,Orastie, 
Geoagiu 

Tuta Popescu 
M.Tarnoveanu C. Kutzik 
N. 

PNDR-masuri realizabile 2012-
2013 

Iulie / Deva,Hateg 
Petrosani 

Bogdan Victor 
Ivanenco Mihaela 
Borbely Martin 
Haralambie Monica 

Intilniri de 
grup 

Promovarea fermelor de taurine 
de carne- prioritate a investitiilor 
prin M.121 

Noiembrie/ 
Densus 

 
 
Borbely Martin 
Bogdan Victor 

 
 
 

Asistenta 
tehnica de 
specialitate 

Tematica Data si locul 
desfasurarii 

Persoana 
responsabila 

Consultantã 
individualã 

-cultura mare-   190 consultatii 
-legumicultura-  112 consultatii 
-pomicultura-       63 consultatii 
-zootehnie -        204 consultatii 
-mecanizare -       20 consultatii 
-economie agrara si industrie alimentara -             

Sediul C.A.J., 
C.C.A.L., 
C.L. APIA si 
la ferma 

Consilieri C.A.J. 
si C.C.A.L. 
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43 consultatii 
-alte domenii conexe-apicultura- 136 consultatii 
-legislatie -218 consultatii 
-accesare fonduri europene si nationale 198 
consultatii 
   In perioada 03.03.-16.05.2012 la sediul APIA 
Deva un consilier CAJ HD a acordat consultatii 
in vederea intocmirii cererilor de finantare  unui 
nr.de 686 de fermieri. 

 
 

D.  AGENŢI   ECONOMICI 
1. S.C.  APA   SERV   VALEA   JIULUI   S.A. 

 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROŞANI, ca Operator Unic 
Regional, asigură servicii în domeniul: 

• alimentării cu apă potabilă şi canalizare, atât pentru cetăţenii Văii Jiului cât şi 
pentru unităţile din domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţământului, comerţului şi 
alte categorii de consumatori; 

• captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei potabile în 
localităţile Văii Jiului; 

• colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate în emisar; 
• lucrări de întreţinere şi reparaţii a reţelelor de aducţiune şi distribuţie a apei 

potabile şi canalizare; 
• lucrări de montare şi verificare metrologică a contoarelor de apă potabilă, 
având un număr mediu total, la noiembrie 2012, de 504 salariaţi, din care 435 

pentru serviciile de apă şi 69 pentru serviciile de canalizare. 
  

Situaţia financiară: 
 

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani are un total de 42.685 abonaţi 
pentru care s-a facturat serviciul de apă potabilă, din care: 39.306 abonaţi persoane fizice 
şi 2.932 agenţi economici şi instituţii publice şi un total de 37.214 abonaţi care 
beneficiază de serviciul de canalizare din care 34.316 abonaţi persoane fizice şi 2.651 
agenţi economici şi instituţii publice. 

 
Producţia fizică de apă potabilă facturată în perioada 01.01.2012 – 30.11.2012 – 
3.675.397 mc 
Producţia fizică de apă uzată menajeră evacuată în sistemul de canalizare –        
2.709.667  mc 
Producţia fizică de apă meteorică evacuată în sistemul de canalizare  –                
884.249 mc 
 
La data de 30.11.2012, creanţele totale sunt în valoare de 20.188.669 lei din care 

suma de  18.890.820 lei reprezintă creanţe de încasat de la clienţi, cu următoarea 
structură:  
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• agenţi economici    5.741.606 lei     
• populaţie              13.149.214 lei   
 

La 30.11.2012 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani are datorii în 
valoare de 9.713.507 lei din care suma de 1.247.513 lei va fi achitată din fonduri ISPA. 

Ponderea cea mai mare o reprezintă datoriile istorice către Administraţia Bazinală 
de Apă Jiu. 

Facturile emise în cursul anului 2012 de Administraţia Bazinală de Apă Jiu au fost 
achitate integral. De asemenea, soldul restant la 31.12.2011 a fost achitat în procent de 
31% în cursul anului 2012. 

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani nu are nici o datorie restantă la 
Bugetul Consolidat al Statului. 

Rezultatele financiare ale  S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani, 
la 30.11.2012 sunt următoarele: 

1. Venituri totale:    18.894.083  lei 
2. Cheltuieli totale:  15.600.327  lei 
3. Profit  net:              2.856.759  lei 

 
 
INVESTIŢII REALIZATE ÎN CURSUL ANULUI 2012: 
 
OBIECTIVE FINALIZATE: 
 

A. Lucrări executate din surse finanţate de la bugetul Local al Consiliului Judeţean 
Hunedoara: 
 

• Înlocuire aducţiune OL – Dn 600mm cu fontă ductilă Dn 400mm, 
mun.Vulcan, tr. Bl.68, str. Morii Bl. F9, str. M. Viteazu 

   Lungime conductă    - 788,10 ml 
               Valoare                                              -  600.000 lei 
 
 
B. Lucrări executate din surse finanţate de la bugetul Local al consiliului local 
Petroşani: 
 

• Reabilitare şi extindere reţea de distribuţie apă şi canalizare în municipiul 
Petroşani  

     - str. 1 Decembrie 1918 – reabilitare reţea canalizare 
      Lungime conductă    - 156 ml 

               Valoare                                              -  19.996,98 lei 
                       - str. 1 Decembrie 1918, bl. 74 – 76  

      Lungime conductă    - 50 ml 
               Valoare                                              -  7.464,88 lei 

    -  str. Zorilor + V. Millea  
      Lungime conductă    - 292 ml 

               Valoare                                              -  29.737,07 lei 
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     -  str. Universităţii  
      Lungime conductă     - 117 ml 

               Valoare                                              -  16.276,62 lei 
 
 
OBIECTIVE ÎN IMPLEMENTARE: 

 
Lucrări executate din surse finanţate de la bugetul Local al Consiliului Local 
Petroşani: 
 

• Reabilitare şi extindere reţea de distribuţie apă pe str. N. Gociu – Venus, 
din municipiul Petroşani  

      Lungime conductă    - 1505 m 
                Valoare                                              
- 82.956,02 lei  

• Branşare individuală la reţeaua de apă a apartamentelor din blocul social 
Pavilion D 3,  pe str. T. Vladimirescu  din municipiul Petroşani  

      Lungime conductă    - 752 m 
                Valoare                                              
-  57.682 lei 

 
C. Obiective cu finanţare din Fonduri Europene: 
1. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Hunedoara (Valea Jiului)  
 

Contractul de finanţare semnat în data de 28.03.2011, a fost încheiat între 
Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, şi S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., în 
calitate de Beneficiar, cu viza Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „APA VALEA 
JIULUI” 
Durata contractului de finantare este de 50 de luni, din 28.03.2011 până la data de 
31.05.2015. 
 
Valoarea eligibilă conform POS:  40.000.000 Euro / 168.500.000 Lei, din care: 
 
- 85 % FC 34.000.000 Euro / 143.225.000 Lei 
- 13 % Buget de Stat: 5.200.000 Euro / 21.905.000 Lei  
- 2 % Buget Local: 800.000 Euro / 3.370.000 Lei 
 
  Proiectul:  

Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă 
potabilă, precum şi în sistemul de colectare al apelor uzate. Va fi implementat pentru 
oraşele Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa şi Uricani, de către Operatorul 
Regional „S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.” 

 
Scopul şi obiectivele proiectului: 

 50



Obiectivul proiectului este reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare şi 
tratare a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în aglomerările mai sus 
menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în 
Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de 
Mediu. Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare a surselor de apă, reabilitarea 
şi extinderea reţelelor de distribuţie, reabilitarea staţiilor de tratare a apei şi construcţia 
staţiilor de clorinare, ca şi reabilitarea si extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv 
construcţia staţiilor de pompare şi extinderea staţiei de epurare a apei uzate. Populaţia 
beneficiara a proiectului va fi de aproximativ 118.000 locuitori. 

Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% în 
aglomerările in cauză. 100 % din populaţia din aceste localităţi va fi conectată la reţeaua 
de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţa, 
reprezentând un număr suplimentar de 2990 locuitori conectaţi la sistemul de alimentare 
cu apă potabilă. 

Lucrările finanţate prin proiect vor fi operate de către beneficiar. 
 

 
2. S.C. APA PROD S.A. DEVA 

   
În prezent S.C. Apa Prod SA Deva opereaza servicii publice de alimentare cu apa 

si de canalizare, in baza Contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu 
apa si de canalizare in Municipiile Deva , Hunedoara  şi Brad, oraşele  Simeria, Hateg, 
Geoagiu, Calan si comunele Santamarie Orlea, Bretea Romana, Bacia, Ilia, Criscior, 
Certeju de Sus, Dobra , Telicu Superior, Densus, Pui,Gurasada, Vetel(sat Mintia) şi 
localităţi adiacente acestora. 

S. C. APA PROD S.A. este societate comerciala pe acţiuni având ca obiect 
principal de activitate - Captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN 3600) şi 
activitate secundara  Colectarea şi epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700). 

Societatea a fost inregistrata la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul  
Hunedoara la data de 25.07.2001 sub nr. J 20/571/2001, CUI-14071095. 

Sediul social al societăţii este in Deva, Calea Zarandului nr. 43. 
Structura acţionariatului la data prezentă este următoarea: 
 

DENUMIRE ACŢIONAR VALOARE CAPITAL (lei) % 
Consiliul Judeţean Hunedoara 640.870 76,7224 
Consiliul Local Deva 70.970 8,4962 
Consiliul Local Hunedoara 70.970 8,4962 
Consiliul Local Brad 41.870 5,0125 
Consiliul Local Oraştie 1.420 0,1700 
Consiliul Local Geoagiu 5.250 0,6285 
Consiliul Local Hateg 420 0,0503 
Consiliul Local Calan 420 0,0503 
Consiliul Local Simeria 420 0,0503 
Consiliul Local Ilia 420 0,0503 
Consiliul Local Dobra 420 0,0503 
Consiliul Local Sântămarie Orlea 420 0,0503 
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Consiliul Local Bretea Română 420 0,0503 
Consiliul Local Băcia 420 0,0503 
Consiliul Local Certeju de Sus 600 0,0718 
 835.310 100 

 
 Dezvoltarea activitatii in 2012 a avut loc pe trei directii strategice: 

• Modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare; 
• Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale  
• Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operatorului. 

 
Prin modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare s-a 
urmarit:  

• Imbunatatirea parametrilor de functionare si reducerea pierderilor de apa; 
• Reabilitarea/inlocuirea retelelor si echipamentelor cu durata de exploatare 

depasita; 
• Retehnologizarea pentru eficientizarea functionarii si a managementului 

operational; 
• Reducerea costurilor de exploatare. 
Extinderea ariei de operare a fost si va continua sa fie analizata in detaliu de catre 

conducerea societatii, iar strategia de extindere pe termen scurt si mediu a fost cristalizata 
in anul 2012. Avantajele extinderii ariei de operare sunt urmatoarele: 

• Furnizarea serviciilor la nivel regional si folosirea sistemelor integrate poate duce 
la reducerea risipei de apa, promovarea conservarii resurselor, minimizarea 
investitiilor si protectia surselor de apa; 

• Cresterea capacitatii de pregatire, implementarea  proiectelor de investitii de 
dimensiuni mari si organizate regional precum si a conducerii de negocieri 
privind finantarea. 

• Imbunatatirea calitatii serviciilor funizate, a relatiei cu clientii si a perceptiei 
acestora privind operatorul; 

• Implementarea de economii de scara cu impact asupra eficientizarii anumitor 
categorii de costuri: centralizarea activitatii de facturare si managementul 
financiar, unitatea de implementare a proiectului la nivel central, managementul 
laboratoarelor la nivel centralizat, etc. 

• Conducerea activitatii prin folosirea instrumentelor de management moderne 
 

In ce priveste  Masura ex- ISPA Nr.  2005 RO 16 P PE 002, „Reabilitarea si 
modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in orasele Deva si Hunedoara” 
contractul derulat in anul 2012 este: 
 
CONTRACTUL DE LUCRARI Nr.I –“Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si 
a sistemului de canalizare in orasele Deva si Hunedoara” 
 
    Lucrarile executate in cadrul prezentului contract s-au finalizat la data de 29.06.2012. 
   Valoarea finala a contractului este de   26.270.606,43 euro. 

 
Lucrari executate in anul 2012 
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Deva 
S-au finalizat lucrarile la urmatoarele structuri de canalizare : 

 Bazinul de stocare şi supraplin RRB2 Magheriţa ; 
 Bazinul de retenţie apa pluviala ROB2 amplasat lângă DN7 între străzile Mărăşti 
şi Kogălniceanu; 

 Staţia de pompare apa uzata SP 1 amplasată pe strada  Depozitelor la intersectia 
cu str.V.Suiaga; 

 Staţia de pompare apa uzata SP 2  amplasata pe strada Depozitelor, în 
incinta staţiei de pompare ape uzate existente;  

 Staţia de pompare apa pluviala SP 4  amplasata pe strada Depozitelor 
intersectie cu strada Orizontului ;  

 Bazinul de retenţie apa pluviala ROB1 amplasat in apropierea staţiei de epurare a 
municipiului Deva ; 

 
      HUNEDOARA 

 
S-au finalizat lucrarile la urmatoarele structuri de canalizare din Hunedoara: 

 Bazinul de retenţie apa pluviala ROB1, amplasat pe str. Biciclistilor;    
 Staţia de pompare apa uzata  SP 1 amplasata la capătul str. Morii; 
 Staţia de pompare apa uzata SP2  amplasata pe strada C. Bursan la intersecţia cu 

str. Cernei ; 
 

 Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune cofinanţeaza impreuna cu Guvernul 
Romaniei,  Administratiile publice locale si S.C. APA PROD S.A. Deva Proiectul 
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul  Hunedoara ” 
derulat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu si al cărui beneficiar final este  
compania S.C. APA PROD S.A. Deva operator regional care gestioneaza sistemele de 
alimentare cu apa si canalizare in bazinul hidrografic  Mures-Strei-Crisuri. 
 Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul  
Hunedoara ” a fost aprobat de Comisia europeana in data de 28.11.2012. 

Proiectul se adreseaza unui numar de sase aglomerari prioritare cu populatie mai 
mare de 10.000 de locuitori : 

• Aglomerarea Deva ( Deva, Archia, Santuhalm) 
• Aglomerarea Hunedoara ( Hunedoara, Racastie, Hasdat ) 

• Aglomerarea Brad ( Brad, Criscior, Valea Bradului, Taratel ) 
• Aglomerarea Simeria 
• Aglomerarea Hateg ( Hateg, Santamaria Orlea ) 
•  Aglomerarea Calan ( Calan , Strei, Strei Sangeorgiu, Strei Sacel) 

Obiectivele de investitii principale cuprinse in Proiect : 
• Reabilitarea si extinderea  retelelor de alimentare cu apa si canalizare  in orasele : 

Deva, Hunedoara, Simeria, Brad, Calan, Hateg; 
• Implementare sistem SCADA; 
• Reabilitarea statiilor de tratare a  apei , a rezervoarelor si statiilor de pompare apa 

in orasele:  Deva, Hunedoara, Brad, Hateg, Calan, Simeria; 
• Reconstructia  statiilor de epurare in orasele:  Deva, Hunedoara, Calan; 
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• Reabilitarea statiei de tratare a apei in orasul Brad ; 
• Asistenta tehnica de management pentru implementarea proiectului; 
• Supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului. 

 
Valoare totala a proiectului  este de  131.969.399,00 euro din care grant UE, 

88232538.00 euro. 
 

 Contractele care se deruleaza in cadrul acestui Proiect si care au fost semnate in 
anul 2012 sunt: 
 
CONTRACTUL DE LUCRARI  HD-CL-O5 LOT 1 “Lucrari de reconstructie a 
Statiilor de Epurare in orasele Deva si Hunedoara” 

• Valoare contractului: 95.138.524,10 lei fara TVA 
• Durata contractului este de 32 luni inclusiv perioada de notificare a defectelor de 

12 luni 
• Data semnarii contractului : 19.03.2012 
• Data de începere a contractului: 05.04.2012 
• Contractor: Compania STRABAG AG Austria 

Obiectivul contractului: 
- Reconstructia statiei de epurare din Deva  
-    Reconstructia statiei de epurare din Hunedoara 
 

Lucrari executate in anul 2012 
Reconstructie Statie de epurare Deva: 
- Executie lucrari civile la urmatoarele obiective:  

• Gratare grosier si Statie de pompare la intrare 
• Camera de retinere nisip si grasimi 
• Decantor primar Nr.1 (reabilitare) 
• Decantor primar Nr.2 (reabilitare) 
• Decantor final Nr.1 
• Decantor final Nr.2 
• Statie de pompare namol retur si in surplus 
• Statie de pompare namol primar si in surplus 
• Ingrosatoare gravitationale de namol primar 
• Centrala termica 
• Cladire administrativa si laborator 
• Cladire deshidratare namol 
• Ingrosator gravitational de namol stabilizat nr.1 
• Ingrosator gravitational de namol stabilizat nr.2 
• Cladire suflante pentru Camera de retinere nisip si grasimi 
• Rezervor biogaz 
• Cladire operationala 

Reconstructia Statiei de epurare Hunedoara (Santuhalm): 
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- Executie lucrari civile la urmatoarele obiective:  
• Gratare grosier si Statie de pompare la intrare 
• Camera de retinere nisip si grasimi 
• Canal de masurare debite 
• Decantor primar Nr.1 
• Decantor primar Nr.2 
• Decantor final Nr.1 
• Decantor final Nr.2 
• Statie de pompare impotriva inundatiilor 
• Ingosatoare gravitationale de namol primar  
• Cladire administrativa si laborator + operationala 
• Ingrosator gravitational de namol stabilizat Nr.1 
• Ingrosator gravitational de namol stabilizat Nr.2 
• Statie pompare namol ingrosat 
• Rezervor biogaz 
• Cladire deshidratare namol 

Plati efectuate in anul 2012:  
• 22.711.550,93 lei  

CONTRACTUL DE SERVICII – HD-CS2-SL “ Supervizarea lucrarilor pentru 
proiectul : Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 
Hunedoara”  
• Valoare contractului: 13.118.600 lei, fara TVA 
• Durata contractului: 43 luni 
• Data semnarii contractului : 17.09.2012 
• Data de începere a contractului: 20.09.2012 
• Prestator: Asocierea formata din SC BLOM ROMANIA SRL, in calitate de Lider al 

asocierii, SC AECOM INGENIERIA SRL si SC CINNAMON Project SRL 
Obiectivul contractului: 
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor executate in cadrul celor 10 contracte de 
lucrari aferente Proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Hunedoara” cu scopul imbunatatirii infrastructurii in sectorul de apa/apa uzata in 
Judetul Hunedoara,respectiv din aglomerarile Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, Hateg si 
Calan. 

 
 
 

                3.    SC Compania Judeţeană de Turism Hunedoara SA 
 

           La fel ca in anii trecuti Compania Judeţeană de Turism Hunedoara SA care a luat 
fiinta prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 105/2009,a avut  ca obiectiv 
fundamental orientarea şi coordonarea generală a promovării turismului în judeţul 
Hunedoara cu următoarele obiective specifice: 
 
·        Promovarea prin turism a judeţului Hunedoara; 
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·       Cooptarea într-un parteneriat amplu şi corelarea tututror iniţiativelor privind 
prezentul şi viitorul turismului hunedorean (autorităţi publice, mediul academic, 
societatea civilă şi sectorul privat); 
·        Dezvoltarea economică a judeţului Hunedoara prin dezvoltarea sectorului turistic; 
·        Diversificarea şi creşterea calitativă a serviciilor turistice; 
·      Dinamizarea circulaţiei turiştilor, creşterea numărului de turişti şi a veniturilor 
directe şi indirecte; 
·     Consultarea şi coordonarea eforturilor de calitate a tuturor partenerilor profesionali şi 
civici din domeniul turismului; 
·        Dezvoltarea diferitelor forme de turism: 
a)      turismul de afaceri; 
b)      turismul cultural, istoric, religios; 
c)      turismul de sănătate; 
d)      turismul ecologic şi agroturismul; 
e)      turismul de sky şi montan; 
f)        turismul extrem si de agrement 
            Activităţile prevăzute în “Programului de activităţi în domeniul promovării 
potenţialului turistic al judeţului Hunedoara, pentru anul 2012” aprobat de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, prin Hotărârea nr.1/2012  s-au realizat integral. 
 
1 Actualizarea bazei de date cu oferta turistica a judetului si elaborarea  calendarului 
anual al evenimentelor care au loc in  judeţul Hunedoara 
               În cadrul acestei activităţi (acţiune) s-a avut în vedere reinoirea si inventarierea 
obiectivelor turistice din judeţ, a structurilor de primire turistică, precum şi culegerea de 
date în ce priveşte tradiţiile şi obiceiurile acestei zone. 
            În acest sens, s-a împărţit judeţul pe zone, respectiv: Ţara Haţegului, Ţara 
Zarandului, zona Geoagiu-Orăştie, zona Valea Jiului şi zona Deva-Hunedoara, fiecare 
dintre acestea fiind reprezentată de către un agent de turism care s-a ocupat de culegerea 
informaţiilor necesare construcţiei bazei de date, fiind susţinuţi de operatorii de turism 
din judeţ. Pe baza informaţiilor preluate din teren, s-a prelucrat şi construit această bază 
de date.  
            S-a reeditat si reactualizat ”Calendarul anual al evenimentelor din judeţul 
Hunedoara - 2012” , care a fost distribuit instituţiilor publice, mass-mediei, şcolilor şi 
operatorilor de turism din judet, pentru a fi făcut cunoscut vizitatorilor judeţului nostru. 
2. Proiectul „Hunedoara - o experienţă unică” si Proiectul “Discovery” 
 
În cadrul acesor douai proiecte s-au conceput patru programe turistice: 
- Hunedoara - natură şi aventură; 
- Hunedoara - tarâm de legendă;  
- Hunedoara - pelerinaj la vechi biserici (bisericile de piatră din Ţara Haţegului şi 
bisericile de lemn din Ţara Zarandului); 
- Hunedoara - inima Daciei, inima romanilor 
Proiectele a fost promovate atât în judeţul nostru cât şi în alte 10 judeţe ale ţării, prin 72 
agenţii de turism. 
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3.      Participarea Consiliului Judeţean Hunedoara la Târgul de Turism al României – 
ediţia a XXVII-a – Bucureşti – martie 2012. 
 
                Acţiunea a avut ca scop promovarea potenţialului turistic al judeţului 
Hunedoara în cadrul unei manifestări cu renume în domeniul turistic românesc. 
                În cele patru zile ale desfăşurării, s-a intermediat atât contactul între proprietarii 
de spaţii de cazare şi tur-operatori, cât şi între aceştia şi publicul larg care a avut astfel 
posibilitatea de a lua contact în mod direct cu oferta turistică a judeţului nostru. 
                Tot aici s-a promovat Geoparcul Dinozaurilor pitici care face parte din Tara  
Hategului starnind curiozitatea si interesul vizitatorilor. 
                Standul Companiei Judeţene de Turism Hunedoara a oferit posibilitatea tuturor 
operatorilor de turism din judeţ, tur-operatori sau proprietari de spaţii de cazare să-şi 
expună gratuit materialele de promovare în cadrul standului,care s-a bucurat mult succes. 
 
4.STRAJA BIKE 
 
          Actiunea s-a desfasurat  in perioada: iunie 2012 avand ca si scop promovarea, dar 
şi atragerea unui număr cât mai mare de turişti, din toate zonele ţării, în special 
împătimiţii sportului pe două roţi, pentru a descoperi atractivităţiile staţiunii Straja şi în 
sezonul de vară, nu doar de  iarna. Pasionaţii acestui sport şi-au  arătat aici calităţile şi 
măiestria într-un concurs de biciclete pe diverse trasee montane. 
          Pe langă atractivitatea acestui concurs, acţiunea a reusit sa  promoveze zona, pentru 
a le stârni turiştilor interesul şi pasiunea pentru munte şi în sezonul de vară, unde se pot 
desfăşura diferite activităţi (tiroliană, zbor cu parapanta etc.). 
         La sfârşitul participanţii cei mai merituoşi au fost premiaţi (diploma, cupe , trofee). 
 
5. Proiectul „12 motive pentru a vizita judeţul Hunedoara” 
 
     Proiectul a vizat promovarea şi valorificarea celor mai importante 12 obiective 
turistice culturale, istorice şi recreative ale judeţului Hunedoara, pe considerentul că 
judeţul nostru este un adevărat tezaur turistic, oferind o varietate de servicii recreative, 
culturale, sportive şi istorice.  
 
     Promovarea s-a facut în cinci judeţe ale ţării, prin prezentarea proiectului unui număr 
de 160 agenţii de turism.  
 
Maniera inovatoare şi progresistă a acestui mod de prezentare a judeţului a pus la 
dispoziţia turiştilor o cantitate foarte mare de informaţie, prezentată într-o formă 
atrăgătoare şi uşor de utilizat. 
 
6. Bursa de Turism „Hunedoara – Natură, Cultură, Aventură” - Ţebea - 08-09.09.2012 
          A treia ediţie a Bursei de Turism "Hunedoara – natură, cultură, aventură" a avut loc 
la Ţebea în perioada 08-09 septembrie 2012 şi s-a desfăşurat după un program amplu care 
a cuprins ,tiroliana şi extragerea la tombola organizată pe parcursul desfăşurării 
evenimentului. 
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         Bursa de Turism a fost pentru judeţul Hunedoara cel mai important moment turistic 
pentru toţi proprietarii de pensiuni, hoteluri şi moteluri. Bursa de Turism "Hunedoara – 
natură, cultură, aventură" s-a bucurat de un mare succes, aproximativ 3.000 de vizitatori, 
care au apreciat oferta turistică a investitorilor în turismul hunedorean si alte patru judete 
ale tarii .  Au fost puse la dispoziţie 22 standuri în cadrul cărora au fost reprezentate 65 
pensiuni şi hoteluri din judeţ. 
 
7. Participarea Consiliului Judeţean Hunedoara la Târgul de Turism al României – 
ediţia a XXVIII-a – Bucureşti – 05-08.11.2012 
 
         Participarea la Târgul de Turism al României a vizat promovarea obiectivelor 
istorice, culturale, recreative, sportive şi turistice ale judeţului Hunedoara. Prin 
participarea la târg, s-a obţinut o implementare de acţiuni culturale, recreative şi sportive, 
având ca unic scop animarea atmosferei din cadrul târgului şi atragerea a cât mai mulţi 
vizitatori, vizitatori care au fost informaţi în detaliu asupra ofertelor obiectivelor culturale 
şi istorice. 
            La aceasta editie a targului s-a promovat proiectul „Sky in Hunedoara” vizând 
prezentarea ofertelor turistice pentru sezonul de iarna 2012-2013 ale statiunilor montane 
din judet:Rausor, Straja si Parang 
           Maniera inedită de prezentare a judeţului Hunedoara a atras din nou   un număr 
foarte mare de vizitatori.  
8. Proiectul ”Ski în Hunedoara” 
 
       Prin acest proiect ne-am propus promovarea ofertei turistice a staţiunilor montane din 
judeţul Hunedoara (Straja, Parâng, Râuşor) pentru sezonul de iarnă 2012-2013. 
         În acest program s-au alăturat Companiei Judeţene de Turism un număr de peste 21 
de proprietari de cabane şi pensiuni, care oferă potenţialilor clienţi atât programe scurte 
(2-3 zile) cât şi mai lungi (6-7 zile), care se adreseaza atât tinerilor (elevi şi studenţi), cât 
şi adulţilor. 
Promovarea proiectului s-a facut atât în judeţul Hunedoara (prin instituţii şi şcoli), cât şi 
în alte 10 judeţe, prin 34 de agenţii de turism. 

 
 

 Acum că anul 2012 s-a încheiat, putem aprecia faptul că în cadrul Consiliului Judeţean 
Hunedoara s-a desfăşurat o activitate laborioasă şi responsabilă, ceea ce a contribuit la 
consolidarea unei administraţii eficiente, în concordanţă cu cerinţele Comunităţii 
Europene.  

Raportul de faţă urmăreşte să prezinte o sinteză a activităţii Consiliului Judeţean 
Hunedoara respectând competenţele date de lege, cu asumarea răspunderii, deschidere, 
transparenţă şi coerenţă a actului decizional.  

Politica instituţiei a avut ca linii directoare valorificarea judicioasă a resurselor şi 
a patrimoniului propriu, dar cu precădere atragerea de fonduri comunitare prin 
promovarea a cât mai multe proiecte de interes public care să contribuie la dezvoltarea 
economică, socială şi culturală a judeţului Hunedoara, cu atât mai mult cu cât în cursul 
anului 2012 au fost impuse de către Guvernul României o serie de restricţii şi 
constrângeri bugetare în contexul crizei economice actuale. 
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Doamnelor şi domnilor consilieri, doresc să vă mulţumesc pentru sprijinul pe care 
l-aţi acordat în îndeplinirea sarcinilor proprii şi a prevederilor hotărârilor Consiliului 
Judeţean Hunedoara, evidenţiind în acest context aportul pe care l-aţi adus în plen şi în 
comisiile de specialitate, eficienţa activităţii acestui "parlament" al judeţului Hunedoara 
care este consiliul judeţean, fiind rezultatul implicării tuturor consilierilor judeţeni.  

Materializarea tuturor iniţiativelor noastre nu ar fi fost posibilă fără implicarea 
aparatului de specialitate şi a unităţilor subordonate, dar nici fără disponibilitatea de 
colaborare de care au dat dovadă majoritatea primarilor din localităţile judeţului, 
Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara şi serviciile deconcentrate.  

Toate aceste activităţi au presupus implicare şi responsabilitate din partea 
autorităţii publice executive şi au avut drept scop creşterea eficienţei şi eficacităţii 
autorităţii publice în rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii judeţului 
Hunedoara. 

Pentru anul 2013 rămâne în continuare prioritară dezvoltarea economico – socială 
şi culturală a judeţului, dezvoltarea mai multor programe parteneriale pentru atragerea de 
finanţări interne şi externe, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii la nivelul 
judeţului.  
              În final, doresc să-mi exprim consideraţia pentru activitatea desfăşurată pe 
parcursul anului 2012 faţă de dumneavoastră, domnilor vicepreşedinţi, doamnelor şi 
domnilor consilieri, conducerilor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, reprezentanţilor mass-media şi tuturor colaboratorilor noştri, asigurând 
totodată cetăţenii judeţului Hunedoara că activitatea consiliului judeţean va fi permanent 
în slujba comunităţii. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Mircea Ioan Moloţ 
 
 
 
     VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE,                  
         Balint Tiberiu                                                                                 Ioan Rus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva la, _____________ 
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                                                                                       Anexa  
                                            la Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara  
       pe anul 2012 
 

        
Activitatea M.C.D.R. Hunedoara-Deva 

(Detalii ) 
 
 

Încadrat printre instituţiile muzeale cu vechime din Transilvania şi din ţară, 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, prin întreaga sa activitate din anul 2012, a 
urmărit promovarea valorilor cultural-artistice ale arealului hunedorean pe plan intern şi 
extern, atât prin organizarea de expoziţii şi de proiecte, cât şi prin colaborarea la diverse 
activităţi cultural-ştiinţifice şi educative cu instituţii similare sau de alt gen. De asemenea, 
a desfăşurat în permanenţă o susţinută activitatea de cercetare, concretizată prin 
publicarea de cărţi, studii, articole, materiale publicitare, a desfăşurat activitate de 
conservare, restaurare, protejare, valorificare şi îmbogăţire a propriului patrimoniu 
material, atât prin piesele găsite în urma săpăturilor arheologice, cât şi prin achiziţii. 

Politica managerială aplicată a urmărit în permanenţă dezvoltarea unei culturi 
organizaţionale bazată pe o comunicare eficientă în interiorul organizaţiei, dar şi în 
exteriorul acesteia. Alte direcţii urmărite de echipa managerială a muzeului au fost: 
parametrii de calitate ai tuturor activităţilor instituţiei, diversitatea cât mai mare a 
produselor culturale şi publicitare oferite publicului vizitator, promovarea instituţiei prin 
toate modalităţile şi căile de publicitate, dezvoltarea continuă a relaţiilor comunitare şi 
interinstituţionale, protejarea, conservarea şi restaurarea propriului patrimoniu în vederea 
punerii lui în valoare în cadrul expoziţiilor, dezvoltarea laturii educative a muzeului prin 
intermediul tuturor acţiunilor desfăşurate, motivarea şi promovarea personalului în 
conformitatea cu actuala legislaţie. 

Printre realizările notabile ale anului 2012 se înscriu: organizarea expoziţiei de 
bază de Ştiinţele Naturii cu folosirea celor mai noi mijloace tehnice de prezentare şi 
protejare a obiectelor de patrimoniu pentru a pune în valoare calităţile lor estetice; 
înscrierea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva în cadrul structurii 
profesionale şi culturale ICOM, aceasta contribuind la realizarea unor parteneriate 
culturale cu instituţii din ţară şi din Europa; realizarea Lapidarium-ului în baza unui 
proiect avizat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului, pe terenul din spatele Castelului 
Magna Curia, adăpostind peste 120 de piese arheologice de epocă romană şi punerea 
lui în circulaţie culturală; realizarea studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărâre de 
Consiliu Judeţean privind realizarea în anul 2013 a proiectului constând în „Reparaţii 
capitale la depozitul subteran pentru piese arheologice al Muzeului Civilizaţiei Dacice 
şi Romane Deva”; amenajarea depozitelor destinate adăpostirii în cele mai bune 
condiţii a colecţiilor muzeului; restaurarea a 80 de arme de foc în perioada 2011-2012 
şi a mai multor piese din colecţia de artă decorativă şi istorie modernă (o cupă 
aniversară de secol XIX, patefon de secol XX, ceas de perete din secolul XX, 15 buc. 
piese de faianţă de Batiz, o legătură carte veche, bloc carte veche, mobilier mare şi 
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mic), finalizarea reevaluării financiare a colecţiei de artă şi începerea reevaluării 
colecţiei de numismatică şi tezaur de către experţi din Timişoara; clasarea unor piese 
în categoria fond şi tezaur. 

O importanţă deosebită a fost acordată diversificării ofertei culturale, scopul 
acesteia fiind atragerea a cât mai mulţi vizitatori, satisfacerea gusturilor şi nevoilor 
culturale ale acestora, oferirea de informaţie, educaţie, formarea deprinderilor şi 
aptitudinilor, oferirea unei alternative educaţionale pentru copii şi părinţi.  

De asemenea, în perioada 2011 – 2012 s-a reuşit, împreună cu echipa de decizie, 
încheierea celor mai valoroase contracte de evaluare teoretică, supraveghere arheologică 
şi cercetare arheologică preventivă ale instituţiei.  

Managerul instituţiei a manifestat o preocupare maximă pentru tot ceea ce 
înseamnă imaginea MCDR, apelând la servicii de specialitate în ceea ce priveşte 
realizarea paginii web a instituţiei, pagina web a revistei Sargetia, au fost regândite 
modalităţile de comunicare cu societatea civilă şi instituţiile statului, reuşind să fim 
prezenţi săptămânal în mass-media locală cu informaţii de specialitate privind activitatea 
şi evenimentele organizate. 

În anul 2012, managerul MCDR şi-a concentrat eforturile în direcţia 
identificării modalităţii legale prin care poate fi promovată Hotărârea de Guvern care 
să reglementeze darea în administrare a cetăţilor dacice către Consiliul Judeţean 
Hunedoara în speţă Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, scopul fiind acela de 
accesare de fonduri europene necesare campaniilor de cercetare arheologică, asigurării 
condiţiilor optime pentru specialiştii arheologi, asigurarea unui ghidaj profesionist şi 
promovarea celui mai important sit arheologic din lista patrimoniului UNESCO.  

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, împreună cu unităţile sale muzeale din 
teritoriu (Orăştie, Aurel Vlaicu, Brad, Ţebea, Baia de Criş, Sarmizegetusa), au 
desfăşurat activităţi specifice secţiilor (arheologie, istorie, restaurare, conservare, 
ştiinţele naturii, etnografie, relaţii cu publicul – educaţie muzeală) şi activităţi 
administrative.  

Secţia de Arheologie. Cea mai mare parte a activităţii desfăşurate de personalul secţiei a 
fost de natură arheologică: redactarea a 8 rapoarte de evaluare teoretică şi de teren, 1 
proiect de cercetare arheologică preventivă, participarea la cercetarea arheologică 
preventivă „Autostrada – tronson Orăştie – Sebeş”, supravegherea şi cercetarea 
arheologică preventivă pentru proiectul „Reabilitare Parc Municipal Cetate Deva”, 
cercetarea arheologică preventivă pentru proiectul „Lapidarium”, cercetări arheologice 
sistematice la Grădiştea Muncelului – Sarmizegetusa Regia, Alunu – Piatra Roşie, 
Rapoltu Mare – Măgura Uroiului. În paralel s-au făcut şi documentări ştiinţifice la 
biblioteci şi arhive din Alba Iulia, Deva, Timişoara, Cluj-Napoca. S-au publicat 6 
rapoarte arheologice, 18 articole ştiinţifice în reviste de specialitate, 1 catalog, 1 pliant, 
au fost organizate 2 expoziţii. Doi membri ai secţiei au redactat materiale pentru 
Monografia judeţului Hunedoara şi 5 au făcut parte din colectivul de redacţie al revistei 
Sargetia, partea de arheologie. Specialiştii secţiei au participat la 6 simpozioane 
ştiinţifice naţionale (Deva, Mediaş, Alba Iulia, Petroşani, Tg. Mureş) şi la 1 simpozion 
internaţional (Buzău – Sărata Monteoru), au efectuat ghidaj de specialitate la cetăţile 
dacice din Munţii Orăştiei. Au fost desfăşurate şi alte activităţi: participare în Comisia 
de evaluare a Colecţiei Numismatică – Tezaur, evaluare piese ceramice, selectare a 
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pieselor ce vor intra în cadrul expoziţiei de bază a muzeului, colaborare la organizarea 
Lapidarium-ului, participare la Proiectul Archeritage, o acţiune de promovare a 
muzeului la Liceul de Muzică şi Artă „Sigismund Toduţa” Deva, realizarea unui film 
documentar despre prelucrarea osului şi cornului, redactarea a 2 texte despre obiecte 
din muzeu, întocmirea a 4 rapoarte de cercetare arheologică preventivă în vederea 
eliberării avizului de descărcare arheologică, organizarea şi prelucrarea primară a 
materialului arheologic provenit de pe Autostradă – campania 2011, reorganizarea 
depozitului de arheologie. 

Secţia de Istorie şi Artă, cu subsecţiile Etnografie şi Artă Populară Brad, Casa-
muzeu „Avram Iancu” Baia de Criş, Complexul muzeal Ţebea şi Casa memorială „Aurel 
Vlaicu”, şi-a desfăşurat activitatea pe mai multe paliere: cercetare ştiinţifică, 
expoziţională, evidenţa patrimoniului, realizarea de materiale de promovare. Activitatea 
ştiinţifică a fost concretizată în redactarea şi publicarea a 2 cărţi, 2 pliante şi 9 articole în 
reviste de specialitate. Membri secţiei au participat la 4 sesiuni ştiinţifice, au ţinut 3 
conferinţe, au organizat o sală în cadrul expoziţiei permanente din Palatul Magna Curia, 2 
expoziţii temporare la Brad, au organizat 3 simpozioane ştiinţifice şi au colaborat la 
organizarea Sesiunii anuale a muzeului. Documentarea ştiinţifică s-a efectuat la 
biblioteca muzeului, la Serviciul Judeţean Hunedoara al Arhivelor Naţionale, Biblioteca 
Judeţeană „Ovid Densuşianu”, Biblioteca Muzeului Naţional de Istorie Bucureşti, 
Biblioteca Muzeului Unirii Alba–Iulia, Biblioteca Universităţii ,,Decembrie 1918” Alba-
Iulia, Biblioteca Academiei - filiala Bucureşti şi Cluj-Napoca. Unii membri ai secţiei au 
făcut şi cercetare de teren în zona comunei Vaţa şi Baia de Criş pentru realizarea unei 
evidenţe sistematice a unor posibile achiziţii (instalaţii ţărăneşti, scule confecţionate în 
gospodărie, ceramică, piese de mobilier), în toate satele din Zarand, în satele izolate, 
părăsite sau depopulate din judeţul Hunedoara, dar şi din judeţul Alba (deoarece unele au 
aparţinut în trecut, din punct de vedere administrativ, de scaunul Orăştie sau de Regiunea 
Hunedoara), urmărindu-se obţinerea de informaţii referitoare la starea de depopulare a 
satelor izolate şi prin zonele cu tradiţie pastorală, mai precis la stânele, adăposturile 
pastorale, sălaşele şi ocoalele din Munţii Şureanu în principal, dar şi din Munţii Parâng, 
Metaliferi sau Poiana Ruscăi. Personalul secţiei a contribuit şi la apariţia unor materiale 
de promovare a muzeului: vederi (Ţebea, Baia de Criş), semne de carte, insignă cu A. 
Iancu, banner pentru Complexul memorial „Aurel Vlaicu”. Patrimoniul muzeului a fost 
îmbogăţit prin achiziţionarea a 5 piese pentru colecţia de artă a MCDR (comodă-sec. 
XVIII, sfeşnice-2 buc., sec. XIX, vas decorativ, 1 buc., sec. XIX, ceas - Art Nouveau, 
sec. XIX). Din patrimoniul secţiei au fost restaurate mai multe piese, atât de specialiştii 
restauratori ai muzeului, cât şi de laboratoare specializate din Sibiu şi Timişoara: o cupă 
aniversară de secol XIX, patefon de secol XX, ceas de perete din secolul XX, 15 buc. 
piese de faianţă de la Batiz, o legătură carte veche, bloc carte veche, mobilier mare şi 
mic. S-a finalizat inventarierea computerizată a colecţiilor secţiei Deva şi a inventarierii 
pieselor colecţiilor tuturor secţiilor din teritoriu. Secţia a desfăşurat şi alte activităţi: a 
făcut parte din unele comisii de evaluare şi promovare a personalului, de evaluare a unor 
bunuri culturale, de achiziţie de bunuri culturale şi de patrimoniu, membri în Comisia de 
heraldică şi în Comisia de atribuire de denumiri de pe lângă Instituţia Prefectului 
Hunedoara, membri în Consiliul Ştiinţific şi în cel de Administraţie al MCDR.  
 Biblioteca a desfăşurat activitate specifică. În perioada aprilie-iulie a organizat şi 
efectuat mutarea bibliotecii din Magna Curia în noul sediu administrativ. A desfăşurat 
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activităţi de împrumut, a acordat asistenţă de specialitate la cerere, a efectuat activităţi 
primare de recepţie a publicaţiilor noi (inventarierea, completarea fişei de evidenţă, 
înscrierea în Registrul de Mişcare a Fondurilor, întocmirea formularelor de recepţie, 
ordonarea la raft şi în fişier), completându-se astfel 530 fişe pentru cărţi şi periodice 
româneşti şi străine, a completat baza de date privind evidenţa bibliotecii, a verificat 
gestiunea bibliotecii împreună cu compartimentul contabilitate, a distribuit publicaţiile 
editate de M.C.D.R. Deva, reprezentând schimbul de publicaţii, drepturi de autor sau 
depozitul legal, a ordonat presa sosită în anul 2011, a întocmit şi completat formularul 
statistic CULT 1 privind activitatea bibliotecii pe anul 2011, a verificat starea de 
conservare a colecţiei de carte veche şi stabilirea priorităţilor de restaurare sau conservare 
primară împreună cu restauratorul, a analizat ofertele de publicaţii, a stabilit necesarul de 
carte pe specialităţi şi a elaborat documentaţia referitoare la achiziţia de carte în cadrul 
Comisiei de analiză şi studiu privind achiziţia de publicaţii. În cursul anului 2012 au fost 
solicitate 991 cărţi şi publicaţii periodice de către un număr de 634 cititori şi au fost 
achiziţionate 359 de cărţi . 

Secţia de Restaurare – Investigaţii. Sfera de activităţi a secţiei a cunoscut o 
lărgire considerabilă în anul 2012. Personalul secţiei a colaborat la organizarea a 7 
expoziţii (Artă şi meşteşug în Epoca Regatului Dac. Osul şi cornul, Tradiţie şi 
modernitate în muzeul devean, Zona capitalei regatului dac. O istorie spusă de 
arheologi, Lapidarium, Lumea păsărilor, Nopcsa – Imagini şi cuvinte, Artă şi măiestrie) 
şi la evenimentul organizat cu prilejul Nopţii Muzeelor. A desfăşurat cercetare ştiinţifică 
materializată în participarea cu lucrări la 3 sesiuni ştiinţifice (Deva, Bucureşti, Craiova) şi 
publicarea unui articol în revista muzeului. Activitatea specifică secţiei a constat în 
restaurarea şi conservarea curativă a 131 obiecte pe suport metalic (bronz, fier, plumb), 
ceramică 141 obiecte, monumente 370 obiecte marmură, calcar piatră, restaurare carte 
veche (613 pagini (MCDR) şi 30 pagini (preot Partenie Mârza), conservare curativă carte 
veche (288 pagini). Au fost întocmite fişe de restaurare: 100 buc. – ceramică, 113 buc. – 
metal şi 6 buc – carte veche. De asemenea, au fost efectuate operaţiuni de curăţare şi 
spălare material ceramic provenit de pe şantierele arheologice Măgura Uroiului, Parc 
Cetate Deva şi Autostrada 2012. Membri secţiei au făcut parte din comisiile de evaluare a 
pieselor din metal şi ceramică, din comisiile de inventariere, au întocmit documentaţia 
aferentă expedierii obiectelor la Salonul Naţional de Restaurare, şi-au amenajat spaţiul de 
lucru în urma schimbării locaţiei, au făcut aprovizionarea cu materiale şi aparatură de 
laborator . 

Biroul de Evidenţă, Conservare, Supraveghere. Activitatea desfăşurată pe 
parcursul anului 2012 a fost una specifică, de inventariere şi de colaborare la organizarea 
unui număr de 8 expoziţii. Specialiştii secţiei au întocmit documentaţia pentru diferitele 
împrumuturi de bunuri culturale interinstituţionale (Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei Cluj-Napoca, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni Sf. Gheorghe, 
Uniunea Artiştilor Plastici Deva, SC Damasus SRL, Muzeul de Istorie Galaţi, Muzeul 
Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş ş.a.), au ambalat şi pregătit pentru transport 
bunurile împrumutate, au întocmit diverse rapoarte, fişe de conservare, răspunsuri privind 
diverse solicitări, completări de chestionare etc., au ajutat la mutarea colecţiei de carte 
veche în noul depozit, întocmirea dosarelor de expoziţie, participare la organizarea 
depozitului Colecţiei de Pictură, Grafică şi Artă Decorativă, participare la trecerea 
colecţiei în registrul de evidenţă digitală, monitorizarea parametrilor de microclimat în 
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spaţiile de depozitare şi expunere, întocmirea materialului de prezentare a secţiei pentru 
site-ul instituţiei, ghidaj în expoziţii, transcrierea registrului preistorie în calculator etc. 
Activitatea de inventariere a fost desfăşurată în cadrul Comisiei Centrale de Inventariere, 
a colecţiei de carte şi periodice a bibliotecii, a pieselor din Lapidarium, a colecţiei de 
Pictură şi Grafică. De asemenea, specialiştii secţiei au făcut parte din mai multe comisii 
de achiziţionare şi evaluare a unor bunuri culturale şi de recepţie a unor lucrări. 
Personalul secţiei a beneficiat de cursuri de perfecţionare organizate de Centrul de 
Pregătire Profesională în Cultură Bucureşti. S-a desfăşurat şi o activitate de documentare 
şi cercetare ştiinţifică la Arhivele Naţionale ale Statului Hunedoara, Biblioteca Judeţeană 
„Ovid Densuşianu” şi biblioteca muzeului . 

Secţia de Ştiinţele Naturii. Pe parcursul anului 2012 au fost desfăşurate activităţi 
specifice secţiei, expoziţionale, educative şi de cercetare ştiinţifică. A organizat expoziţia 
de bază din Palatul Magna Curia şi a colaborat la organizarea a 3 expoziţii temporare. S-a 
efectuat mutarea în noul depozit aflat în sediul administrativ a colecţiilor de lepidoptere, 
coleoptere, păsări, plante, mamifere, a bibliotecii secţiei de ştiinţele naturii, s-a 
inventariat colecţia de plante vasculare şi biblioteca secţiei de ştiinţele naturii şi s-au 
efectuat lucrări de conservare preventivă în colecţiile de ştiinţele naturii (naftalină în 
cutiile de insectar, desprăfuire mamifere, păsări, petrolare plante). Secţia a susţinut şi 
acţiuni de pedagogie muzeală la şcolile cu care MCDR a avut încheiate protocoale de 
colaborare şi expuneri ştiinţifice (Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Sigismund Toduţă” 
Deva, Clubul Sportiv „Făerag”, Certeju de Sus, Şcoala Generală I.G. Duca Petroşani, 
Clubul Alpin Român, secţia Deva), prezentându-se următoarele teme: Rarităţi şi 
endemite din flora judeţului Hunedoara, Plante din păduri de foioase şi conifere, Să 
cunoaştem plantele primăverii (în cadrul programului Şcoala altfel), Specii de plante rare 
din rezervaţia naturală Calcarele din Dealul Măgura-sit Natura 2000, Modalităţi de 
apărare în lumea plantelor, Cum se realizează un herbar după norme ştiinţifice, Cum se 
păstrează plantele într-o colecţie de muzeu, (în cadrul programului Şcoala altfel), 
Curiozităţi ale naturii, Vieţuitoare din pădurile noastre. În teritoriu s-a asigurat 
supravegherea turiştilor în habitatele naturale ale rezervaţiei „Complexul carstic Ponorici-
Cioclovina”, s-a efectuat patrularea în perimetrul rezervaţiei naturale Complexul Carstic 
Ponorici-Cioclovina şi s-a efectuat controlului zilnic asupra stării ecosistemelor naturale 
din zonă, a fost efectuată curăţenia în perimetrul peşterilor Cioclovina Uscată şi 
Cioclovina cu Apă şi s-au vândut materiale publicitare. La sediul MCDR s-a efectuat 
curăţenia în birouri, sălile de expoziţie şi împrejurimile muzeului, s-a asigurat 
supravegherea în expoziţiile organizate la sediul muzeului, s-a ridicat corespondenţa, s-au 
efectuat lucrări de conservare primară (desprăfuire şi aranjarea exemplarelor de păsări în 
dulapuri), s-a participat la distribuirea de afişe şi invitaţii pentru manifestările organizate 
de instituţia muzeală din Deva şi s-a asigurat vânzarea de material publicitar . 

Biroul de Relaţii cu Publicul a desfăşurat atât activitate specifică secţiei, cât şi 
activitate de cercetare ştiinţifică. Activitatea specifică de relaţii publice a constat în 
colaborarea la organizarea de simpozioane ştiinţifice, expoziţii, colocvii, activităţi de 
marketing, ţinerea evidenţei vizitatorilor la muzeul din Deva şi la unităţile din teritoriu, 
completarea permanentă a dosarului de presă şi a înregistrărilor video, popularizarea 
tuturor acţiunilor muzeului (în mass media, prin intermediul afişelor, Internet, site-ul 
muzeului, emisiuni radio - TV etc.), întocmirea de rapoarte, situaţii, adrese, prezentări, 
agenda culturală, încheierea de protocoale de colaborare şi acorduri de parteneriat, 
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adunarea şi corectarea materialelor pentru revista Sargetia etc. A existat o preocupare 
permanentă de identificare a noi colaboratori şi colaborări în cadrul activităţilor 
expoziţionale şi educative. Cât priveşte activitatea ştiinţifică, personalul secţiei a 
participat la 3 sesiuni ştiinţifice (Deva, Mediaş, Geoagiu) publicarea a 11 articole şi 1 
carte. De asemenea, membri secţiei au fost implicaţi în 7 proiecte cultural-educative 
(partener în proiectele cultural educative, locale şi naţionale: Noaptea Muzeelor în 
colaborare cu Şc. Gen. „I.G. Duca” Petroşani, Poveşti noi pentru voi în colaborare cu 
Radio România Bucureşti – Teatrul Naţional Radiofonic, „Săptămâna familiei, 
săptămâna fără TV” în colaborare cu Asociaţia Zibo Help România, Festivalul 
Renascentist (ediţia a VI-a), „Nopcsa –imagini şi cuvinte”, Ziua copilului – Ziua 
muzeului în Galeriile Real în colaborare cu Asociaţia DECI SE POATE Bucureşti, 
Hoinărind prin Europa în colaborare cu Colegiul Economic „Hermes” Petroşani) şi a 
organizat 9 expoziţii, la celelalte doar colaborând (Artă şi măiestrie în China, Păsări mici 
din colecţiile muzeului devean, Zilele icoanei, In memoriam, Petrecerea din Pădurenii 
Hunedoarei, Fotografii panoramice, Nopcsa, imagini şi cuvinte, Amintiri din copilărie, 
Satul românesc între tradiţie şi modernitate). S-a participat la lucrările celei de a VI-a 
Adunare Generală a RMNR de la Tulcea, la Mineriada literară – Acordarea Premiului 
Ştefan Nemecek de la Vulcan, colaborat şi participat la organizarea Festivalului 
Renascentist, ed. a VI-a, participat la cursurile Scolii de Vară „Educaţie pentru 
patrimoniu, educaţie în aer liber”, eveniment din cadrul proiectului European ECHOE, 
participat la Şcoala de Vară şi Festivalul Internaţional pentru Dialog Intercultural DIVA 
DEVA, ediţia a VI-a, organizată de Cercul „Europa Noastră” Cluj-Napoca, APIR „Clio” 
– Filiala Hunedoara, Casa de Cultură Deva, Institutul Italo-Român de Studii şi 
Universitatea „Babeş-Babeş” Cluj-Napoca, în perioada 8-12 august 2012. Membri secţiei 
au efectuat şi ghidaj în cadrul expoziţiilor organizate de muzeu. Au fost popularizate 
toate evenimentele instituţiei. S-a participat la activitatea de inventariere a colecţiilor de 
istorie moderna, contemporana şi artă, ţinerea la zi a evenimentelor muzeului pe site-ul 
muzeului . 

Secţia de Arheologie Sarmizegetusa. Pe parcursul întregului an 2012, personalul 
secţiei a asigurat ghidajul de specialitate în muzeu şi în zona monumentelor. A fost 
încheiată reinventarierea pieselor din depozitele muzeului. S-a asigurat asistenţa de 
specialitate pentru săpăturile arheologice preventive de pe autostradă. S-a asigurat buna 
desfăşurare a evenimentelor desfăşurate cu prilejul organizării Super – Karpata 2012 şi 
Pro istoria fest 2012. A fost organizată expoziţia de bază în colaborare cu Secţia de 
Restaurare de la Deva. De asemenea, s-a asigurat paza şi au fost efectuate toate 
activităţile de curăţenie din zona muzeului şi a monumentelor istorice. 

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie. Secţia Orăştie a MCDR, pe 
parcursul anului 2012 a desfăşurat o bogată activitate de natură ştiinţifică, expoziţională, 
de popularizare a instituţiei muzeale şi de promovare a imaginii acesteia, de inventariere, 
conservare primară a pieselor muzeale, activitate administrativ-gospodărească. Au fost 
organizate 4 expoziţii temporare (Nopcsa, savantul fotograf, Strai de sărbătoare, textură 
şi culoare, Evoluţia istorică a cetăţii Orăştiei, Cetatea Orăştiei), specialiştii au susţinut 
un număr total de 10 comunicări ştiinţifice şi au înaintat spre publicare un număr de 7 
articole (publicate sau în curs de apariţie), au fost organizate 8 evenimente publice. 
Imaginea muzeului a fost promovată la 7 manifestări de amploare la Cetatea de Baltă, 
Deva, Haţeg, Sarmizegetusa Ulpia Traiana, Geoagiu, Costeşti (3 ori), Alba Iulia. Au fost 
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întocmite 6 rapoarte şi documentaţii de specialitate, 17 obiective cercetare de teren, o 
cercetare arheologică preventivă. A fost asigurat serviciul de ghidaj de specialitate în 
cadrul expoziţiilor temporare şi la obiective din oraşul Orăştie şi Cetăţile dacice din 
Munţii Orăştiei. S-au întocmit rapoarte şi documentaţii arheologice, s-a efectuat cercetare 
arheologică preventivă la DJ 668A, cercetare de teren de natură arheologică şi 
etnografică. Au fost comercializate materiale publicitare. A fost efectuat inventarul 
patrimoniului muzeal. S-au efectuat lucrări de manipulare şi relocare a pieselor din 
patrimoniu, activităţi de conservare a patrimoniului textil, activităţi de fişare şi 
fotografiere, fiind întocmite 300 de fişe analitice de evidenţă şi 300 fişe de conservare, s-
a întocmit un fişier fotografic digital cu materialele prelucrate, s-a prelucrat materialul 
ceramic descoperit în cadrul cercetărilor arheologice preventive, fotografiat şi desenat 
complexele arheologice cercetate. Colectivul ştiinţific al secţiei a desfăşurat activităţi de 
cercetare la temele propuse şi aprobate. Au fost inventariate în inventarul general un 
număr de 222 poziţii piese muzeale, iar în registrul bibliotecii 275 poziţii. S-a colaborat la 
întocmirea Monografiei judeţului Hunedoara la capitolul de etnografie a Ţinutului 
Orăştiei. Au fost desfăşurate activităţi de natură administrativ-gospodărească . 

Documentarea ştiinţifică este una dintre activităţile curente, fiind 
complementară celorlalte tipuri de activităţi muzeale. Aceasta s-a desfăşurat în 
bibliotecile universitare, muzeale, judeţene, documentare, ale Academiei Române 
(Orăştie, Deva, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Bucureşti, Blaj, Oradea, Timişoara, Aiud, 
Turda, Hunedoara), precum şi în arhivele din Deva. Rezultatele concrete ale cercetării 
se reflectă în redactarea şi publicarea de cărţi, studii, articole, pliante, cataloage, 
albume. 

Astfel, cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării a 
specialiştilor din cadrul MCDR a fost valorificată prin publicarea a 27 de articole în 
reviste de specialitate, prin publicarea revistei muzeului, Sargetia, 3 cărţi, 1 broşură, 1 
catalog de expoziţie, 1 pliant, vederi. S-a participat cu lucrări ştiinţifice la 15 
simpozioane ştiinţifice naţionale şi 3 internaţionale.  

Cercetarea de teren, indiferent că este de natură arheologică, etnografică, istorică 
sau de ştiinţele naturii, reprezintă o activitate de bază pentru unele secţii ale muzeului, 
aceasta erijându-se într-un domeniu aparte al activităţii de cercetare ştiinţifică. Astfel, pe 
parcursul anului 2012, s-au desfăşurat cercetări de teren în zona comunei Vaţa (satele 
Prăvăleni, Basarabasa, Ciungani) şi Baia de Criş (satele Caraciu, Ţebea) în toate satele 
din Zarand, în satele izolate, părăsite sau depopulate din judeţul Hunedoara, dar şi din 
judeţul Alba (deoarece unele au aparţinut în trecut, din punct de vedere administrativ, de 
scaunul Orăştie sau de Regiunea Hunedoara): Ursici (comuna Boşorod), Cheia (comuna 
Râmeţ), Prihodişte, Târsa, Leudana (comuna Boşorod), Mada, Stăuni, Roşia, Brotuna, 
Voia (comuna Balşa), Vârtoape, Valea Rea, Picioru Muncelului, Grădiştea de Munte 
(comuna Orăştioara de Sus), Pădurea, Dealul Poienii, Poiana Ursului (comuna Meteş), 
Laz, Gura Cuţului (comuna Vinţu de Jos), Fântânele, Bulbuc, Valea Mare (comuna Ceru 
Băcăinţi), Măgureni (comuna Beriu), Strugari, Stânişoara (comuna Orăştioara de Sus), în 
Munţii Şureanu în principal, dar şi în Parâng, Metaliferi sau Poiana Ruscăi, în zona 
Orăştiei (Poiana, Ardeu, Balşa, Ludeştii de Jos, Costeşti, Orăştioara de Sus, Sibişel, 
Beriu). 
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Activitatea expoziţională din anul 2012 a fost deosebit de bogată, depăşind 
activităţile cuprinse în Agenda culturală. Astfel, au fost organizate 17 expoziţii, unele în 
colaborare cu alte instituţii şi ONG-uri. 

Activitatea educaţională s-a desfăşurat atât în cadrul proiectelor educative, în 
număr de 9 acţiuni, cât şi prin cele două ateliere, unul de ştiinţele naturii şi altul de 
arheologie – modelaj în lut, realizate pe baza parteneriatelor educaţionale şi a 
protocoalelor de colaborare încheiate cu şcolile din judeţ.  

În anul 2012, muzeul a desfăşurat şi alte activităţi: Noaptea Muzeelor (Deva, 
Orăştie); Ziua Internaţională a Copilului; Ziua Porţilor Deschise ale Sitului Arheologic 
Prioritar Sarmizegetusa; Serbările de la Ţebea; Serbările de la Costeşti; „Marşul 
Iancului” – un marş al recunoştinţei desfăşurat în perioada 02 – 08 septembrie 2012 pe 
traseul Vidra de Sus – Buceş – Crişcior – Brad – Baia de Criş – Ţebea, a VI-a Adunare 
Generală a RMNR de la Tulcea, Colocviul Ordinea Publică din România; Simpozionul 
internaţional Cooperarea internaţională şi strategii de investigare a furturilor şi 
traficului cu bunuri culturale mobile; Festivalul Dac Fest – Sub semnul lupului (ed. a III-
a); inaugurarea Lapidarium-ului; aniversarea a 60 de ani de la înfiinţarea Muzeului din 
Orăştie.  

Proiectele culturale sunt o altă parte a activităţii muzeale. Muzeul nostru a 
participat atât la proiecte româneşti (Ljubliana II, Finanţarea culturii în noua perspectivă 
financiară 2014 – 2020, Comori culturale româneşti / Comorile Ţării Haţegului, Gova – 
artă contemporană, Noaptea Muzeelor, Satul românesc între tradiţie şi modernitate, 
Nopcsa –imagini şi cuvinte), cât şi la proiecte europene (în cursul anului 2010, MCDR a 
avut calitatea de partener în cadrul acordului de parteneriat „Sud-East Archeritage-
Patrimoniul Comun din Imperiul Roman în Ţările IEVP de Sud şi Est” (Instrumentul 
european de vecinătate şi parteneriat), încheiat între muzeu şi provincia Cagliari Italia. 
Acest proiect se desfăşoară pe o perioadă de 2 ani şi este finanţat de către Comisia 
Europeană în cadrul programului CIUDAD – Colaborarea pentru dezvoltarea mediului 
urban şi al dialogului). Astfel, în anul 2012 muzeul s-a implicat în 19 proiecte culturale şi 
educaţionale, activitatea prin care instituţia s-a aliniat noilor direcţii şi cerinţe ale 
muzeului modern contemporan, dar prin care s-a şi adaptat politicilor culturale europene. 
Acest fapt reprezintă o componentă esenţială a politicii manageriale a instituţiei şi o mare 
reuşită a muzeului, prin care instituţia şi-a îmbunătăţit atât activitatea, cât mai ales 
imaginea publică. 

În anul 2012, MCDR Deva a înregistrat o creştere considerabilă a numărului 
protocoalelor de colaborare încheiate sau prelungite, acestea ridicându-se la 60. Acest 
fapt atestă o extindere vizibilă a relaţiilor muzeului cu alte instituţii din exterior, implicit 
o creştere calitativă şi cantitativă a activităţilor în parteneriat, precum şi răspunsul pozitiv 
al publicităţii susţinute prin toate mijloacele de promovare a instituţiei. 

Personalul muzeului a desfăşurat şi o susţinută activitate de inventariere 
computerizată a bunurilor aflate în colecţiile de Istorie Medie şi Contemporană, 
Pictură, Grafică, Sculptură, Arte Decorative, Ştiinţele Naturii, Numismatică – 
Tezaur şi a cărţilor vechi, curente şi a publicaţiilor din bibliotecă, activitate 
desfăşurată şi de secţiile din teritoriu, toate inventarele colecţiilor fiind finalizate, cu 
excepţie colecţiei de arheologie de la MCDR Deva. 

Publicitatea, unul dintre cele 5 instrumente importante folosite de instituţii, firme, 
asociaţii etc. pentru orientarea comunicaţiilor, convingătoare, către toate categoriile de 
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public vizate, a constituit o activitate prioritară în politica managerială a 
muzeului. Instituţia muzeală pune un deosebit accent pe activitatea de publicitate 
deoarece de modul cum este acesta desfăşurată depinde şi imaginea muzeului, modul 
cum este perceput de comunitatea locală sau de turişti, feed-back-ul acţiunilor cultural-
ştiinţifice şi educative organizate pentru aceştia. O mare parte a atenţiei noastre se 
îndreaptă spre segmentul mass-media. Articolele publicate vizează atât popularizarea 
acţiunilor şi a manifestărilor desfăşurate de muzeu, popularizarea unor monumente 
istorice sau a altor bunuri de patrimoniu, cât şi educarea publicului în privinţa valorii lor 
istorice şi a ocrotirii acestora. Biroul de Relaţii cu Publicul a mediatizat fiecare acţiune şi 
manifestare cultural-ştiinţifică desfăşurată de instituţie. Dintre numeroasele articole 
publicate în ziare, reviste sau alte publicaţii de interes special sau general, scrise de 
specialişti ai muzeului, amintim câteva: Oameni şi locuri. Prin Metaliferi, în Dilema 
veche, nr. 434, 7-13 iunie 2012, Bătrâni în singurătate, în curs de apariţie în Dilema 
veche, Viaţa ca un curs de apă. În Poiana Ruscăi, în curs de apariţie în Dilema veche. Au 
fost date numeroase interviuri la Radio Color Orăştie, Radio Timişoara, Radio România 
Actualităţi, în ziarele Formula As, Replica, Servus Hunedoara, Ziarul Hunedoreanului, la 
toate posturile de televiziune locală şi la revista on-line Turismul Românesc. 

 În anul 2012 în presă au apărut 125 de articole pozitive despre activitatea 
muzeului şi 6 negative, ceea ce denotă îmbunătăţirea semnificativă a imaginii 
muzeului şi a perceperii lui pozitive de către comunitatea locală în raport cu anii 
trecuţi.  

Activitate de publicitate s-a făcut şi prin intermediul diverselor materiale destinate 
vânzării, cu însemnele muzeului, cu imagini ale obiectivelor muzeale sau a unor obiecte 
din patrimoniul muzeului: tricouri, căni, magneţi, bandane, insigne, semne de carte, 
pixuri, carneţele, brichete, scrumiere, şepci, brelocuri, CD-uri personalizate etc.  

Biblioteca muzeului a achiziţionat un fond de carte de 359 exemplare şi a avut 
relaţii de schimb de carte cu mai multe instituţii din ţară (Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei 
Române - filiala Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti, Muzeul 
Naţional Brukenthal Sibiu, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Institutul de Arheologie Iaşi, Complexul Muzeal 
Piatra Neamţ, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte etc.).  

În cursul acestui an, MCDR şi unităţile din teritoriu au înregistrat un număr 
total de 57.197 vizitatori, dintre care Deva – 5931, Aurel Vlaicu – 1.493, Orăştie – 
1579, Sarmizegetusa – 29.351, Ţebea – 9.179 şi Baia de Criş – 171.  

Perfecţionarea periodică a personalului de specialitatea şi promovarea 
profesională a angajaţilor a constituit altă prioritate a managerului instituţiei care a avut o 
politică activă în acest sens. Au fost organizate examene de promovare în funcţie, grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a unui număr de 17 persoane şi a două 
persoane pentru ocuparea posturilor vacante de Şef Serviciu Istorie şi Artă Deva, Şef 
Birou Restaurare – Investigaţii Deva, alţii urmând diverse cursuri de perfecţionare. Alţi 
specialişti din instituţie şi-au continuat perfecţionarea profesională postuniversitară 
(doctorate): Daniel Iancu – Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Cristina Ploscă 
– Universitatea Bucureşti; Mihai Căstăian – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; 
Alexandru Bărbat - Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Oana Bărbat – 
Universitatea de Vest Timişoara; Cristina Mitar – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-
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Napoca; Mihai Barbu - Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; Romică Pavel – 
Universitatea „Valahia” Târgovişte, mare parte dintre aceştia fiind în faza finală de 
susţinere a tezelor de doctorat (în catedră sau public). 

Activitatea ştiinţifică desfăşurată de specialiştii muzeului se reflectă în 
participări la simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, lucrări publicate 
(articole, studii, cărţi), materiale de promovare a instituţiei şi colecţiilor (pliante, 
broşuri, albume). 

 


	 În momentul de faţă se lucrează intens pentru realizarea celei de-a Doua Ediţii a FESTIVALULUI „FEŢI FRUMOŞI, ZÂNE BUNE ŞI ILENE COSÂNZENE” care va avea loc în anul 2013 (luna iunie)  şi în momentul de faţă se lucrează la un proiect intitulat „SPECTACOLELE TEATRULUI DRAMATIC “ION D. SÎRBU” PETROŞANI ÎN AFARA GRANIŢEI”. Acest proiect are în vedere realizarea unor spectacole de către regizori străini pe scena Teatrului Dramatic „I.D.Sîrbu” (Regizorul de origine suedeză Zoltan Schapira va monta un spectacol in luna martie , iar acesta va fi jucat pe scenele Teatrelor din Stockholm şi Malmö, în perioada mai a anului 2013, un alt regizor cu care se poartă negocieri este de origine italiană) .
	Secţia de Arheologie. Cea mai mare parte a activităţii desfăşurate de personalul secţiei a fost de natură arheologică: redactarea a 8 rapoarte de evaluare teoretică şi de teren, 1 proiect de cercetare arheologică preventivă, participarea la cercetarea arheologică preventivă „Autostrada – tronson Orăştie – Sebeş”, supravegherea şi cercetarea arheologică preventivă pentru proiectul „Reabilitare Parc Municipal Cetate Deva”, cercetarea arheologică preventivă pentru proiectul „Lapidarium”, cercetări arheologice sistematice la Grădiştea Muncelului – Sarmizegetusa Regia, Alunu – Piatra Roşie, Rapoltu Mare – Măgura Uroiului. În paralel s-au făcut şi documentări ştiinţifice la biblioteci şi arhive din Alba Iulia, Deva, Timişoara, Cluj-Napoca. S-au publicat 6 rapoarte arheologice, 18 articole ştiinţifice în reviste de specialitate, 1 catalog, 1 pliant, au fost organizate 2 expoziţii. Doi membri ai secţiei au redactat materiale pentru Monografia judeţului Hunedoara şi 5 au făcut parte din colectivul de redacţie al revistei Sargetia, partea de arheologie. Specialiştii secţiei au participat la 6 simpozioane ştiinţifice naţionale (Deva, Mediaş, Alba Iulia, Petroşani, Tg. Mureş) şi la 1 simpozion internaţional (Buzău – Sărata Monteoru), au efectuat ghidaj de specialitate la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei. Au fost desfăşurate şi alte activităţi: participare în Comisia de evaluare a Colecţiei Numismatică – Tezaur, evaluare piese ceramice, selectare a pieselor ce vor intra în cadrul expoziţiei de bază a muzeului, colaborare la organizarea Lapidarium-ului, participare la Proiectul Archeritage, o acţiune de promovare a muzeului la Liceul de Muzică şi Artă „Sigismund Toduţa” Deva, realizarea unui film documentar despre prelucrarea osului şi cornului, redactarea a 2 texte despre obiecte din muzeu, întocmirea a 4 rapoarte de cercetare arheologică preventivă în vederea eliberării avizului de descărcare arheologică, organizarea şi prelucrarea primară a materialului arheologic provenit de pe Autostradă – campania 2011, reorganizarea depozitului de arheologie.


