ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
RAPORTUL
Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara
cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului
judeţean pe anul 2013
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 2013, 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 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
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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 01.01.2013 – 31.12.2013, s-au desfăşurat: 12 şedinţe ordinare, 2 şedinţe
extraordinare şi 1 convocată de îndată, Consiliul Judeţean Hunedoara, adoptând un număr de 258
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 423 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 118 petiţii şi 36 cereri prin care
s-au solicitat informaţii de interes public. Deasemenea, s-au acordat peste 500 de audienţe pentru
un număr foarte mare de persoane, iar soluţiile au fost date în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Serviciul are în atribuţii relaţia cu ANI, păstrarea şi evidenţa declaraţiilor de avere şi de interese ale
aleşi lor locali, redactarea proceselor verbale pentru şedinte, activitatea de arhivare a
documentelor.
1.2 SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS, RELAŢII CU CONSILIILE LOCALE
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 426 dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara şi 50 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 10 proiecte de Hotărâri de Guvern, din
care: 5 proiecte de hotărâri privind alocarea de fonduri, 5 proiecte de hotărâre privind
administrarea patrimoniului.
Activitatea serviciului juridic contencios, relaţii cu consiliile locale a fost influenţată şi de
către aplicarea începând cu data de 15.02.2013 a anului care a trecut, a prevederilor noului Cod
de procedură civilă, aprobat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Acest act normativ a condus la modificări de esenţă privind sporirea volumul actelor
care trebuie redactate de membrii serviciului, de tip Întâmpinări, concluzii scrise, note de şedinţă,
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modificarea termenelor de exercitare a căilor de atac, creşterea răspunderii privind depunerea de
înscrisuri, probe, termenele de depunere şi aplicarea de sancţiuni majore în cazul nerespectării
unor norme de procedură. Aceste aspecte au crescut răspunderea membrilor serviciului în
activitatea pe care o desfăşoară.
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 2013 principalele activităţi s-au focalizat în următoarele direcţii:
9 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;
9 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;
9 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;
9 au fost încasate venituri proprii în valoare de : 57.038,52 lei din derularea unor contracte
de închirieri/concesiuni, precum şi venituri de 57.141,00 lei din vânzarea unor spaţii
medicale aparţinând domeniului privat al Judeţului Hunedoara;
9 se află în pregătire Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul
Hunedoara” în valoare de 70.636.566 milioane euro ce se finanţează prin Programul
Operaţional Sectorial POS Mediu.
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, 62 dispoziţii ale
preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean pentru
anul 2012, Raportul de activitate al autorităţii publice judeţene pe anul 2012 si rezultatul alegerilor
locale pentru primarul comunei Densus.

2. DIRECŢIA PROGRAME PROGNOZE BUGET FINANŢE
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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
4037 poziţii;
-au fost întocmite 4012 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 economicofinanciare 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.
2.2 SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ
Proiectele cu finanţare nerambursabilă ale Consiliului Judeţean Hunedoara aflate in
implementare - 2013:
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 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;
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•

Modernizare DJ 708 D:Veţel-Muncelu Mic-Poieniţa Tomii-Feregi, km 14+90025+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;

•

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;

•

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;

•

„Implementarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul unor unităţi administrativteritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – Zona 4”, - PENTRU
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII
ECONOMICE - Axa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru
sectoarele privat si public"D.M.I. 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor
publice electronice” - Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de eguvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”,
valoarea totală a proiectului este de 6.725.481 lei;

Proiecte implementate in parteneriat, in care CJH este partener şi cofinanţator -2013:
•

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 judeţul Hunedoara168.500.000 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 judeţul
Hunedoara 448.074.198,60 lei ;
•

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;

• Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului
de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
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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 stemului de alimentare cu
apa si canalizare in orasele Deva si Hunedoara, valoarea totală a proiectului este de
50.720.000 lei;

•

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, etapa a II a, 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 3.054.960 lei;

•

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, etapa a III a, 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 3.347.702,40 lei;

Proiecte depuse de Consiliul Judeţean Hunedoara, evaluate favorabil, aflate pe lista de
rezerva in vederea acordarii finantarii - 2013 :
•

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+70011+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;
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•

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;
2.3 COMPARTIMENTUL INFORMATIZARE

- S-a continuat imbunatatirea 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-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 Judeţean Hunedoara şi consilierilor judeţeni si a institutiilor subordonate ;
- S-a continuat imbunatatirea programului de managementul documentelor in format electronic
- S-a continuat imbunatatirea programului integrat de resurse umane si salarizare a aparatului
propriu al CJ Hunedoara
- modernizarea paginii web a Consiliului Judeţean Hunedoara cu noi elemente de siguranta,
calitate si acces usor la informatiile cu caracter public
- participarea in echipa de coordonare a proiectului SMIS 48430 “IMPLEMENTAREA UNEI
SOLUTII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL UNOR UNITATI ADMINISTRATIV - TERITORIALE
PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE – ZONA 4”
- Continuarea dotarii cu echipamente si mobilier, instalarea de echipamente la Centrul Judetean
pentru Managementul Situatiilor de Urgenta - ”Amenajare si dotare cu echipamente specifice
pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru
acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat la Centrul Judetean pentru
Managementul Situatiilor de Urgenta, etapa II – dotare cu echipamente specifice si mobilier”
- in luna Decembrie 2013 inaugurarea si intrarea Centrului Judetean pentru Managementul
Situatiilor de Urgenta pentru testele tehnice de functionare urmand ca din luna Ianuarie 2014 sa
intre in functiune operational.
3. DOMENIUL TEHNIC - LUCRĂRI PUBLICE
3.1. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI PROIECTARE
3.2. SERVICIUL TEHNIC ŞI ADMINISTRARE DRUMURI
În anul 2013, principalele obiective ale Serviciului tehnic şi administrare drumuri, precum şi
ale Serviciului achiziţii publice şi proiectare, din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara au fost:
modernizarea, reabilitarea şi îmbunătăţirea stării de viabilitate a infrastructurii drumurilor judeţene
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şi comunale, lucrări de alimentare cu apă şi canalizare, construcţii civile, coordonarea Programului
Guvernamental Lapte-Corn, precum şi proiectarea faza SF şi/sau PT pentru unele obiective de
investiţii aflate în domeniul public al judeţului şi administrarea consiliului judeţean.
Pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene din judeţul Hunedoara, în anul 2013 a
fost alocată suma de 12.807,41 mii lei, atât pentru întreţinerea curentă/reparaţii pe timp de vară cât
şi intreţinerea drumurilor judeţene pe timp de iarnă(suma de 3.693,7 mii lei). 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 707:Vata –DN76
- Covoare bituminoase pe:
- DJ 706:DJ 706A-Vorţa -Ţebea
- DJ 742A:Buceş-Dupăpiatră-Tarniţa
- DJ 762:Baia de Criş-Bulzeştii de Sus
- DJ 705D:Buceş-Stănija
- Plombe pe majoritatea drumurilor judeţene în sumă de 3.003,57 mii lei
A fost demarat Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin OG. nr.28/2013. În
cadrul acestui program au fost finanţate investiţii în infrastructură apă/canal/drumuri comunale,
fiind alocate judeţului Hunedoara următoarele sume:
- 9.980 mii lei din care 9.260,64 pentru subprogramul ”Modernizarea satului românesc”,
restul fiind alocaţi pentru subprogramul”Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”.
De asemenea, a fost alocată suma de 53.205,24 mii lei pentru lucrări de modernizare şi
reabilitare a unui mare număr de drumuri judeţene unde s-au realizat lucrări în valoare de
aproximativ 42.000 mii lei, astfel:
- Modernizare DJ 705L: DJ 705-Mada, Modernizare DJ 7664: Pas Vulcan-Vulcan,
Modernizare DJ 763B:DN 76(Valisoara)-DC 165(Dealu Mare)-DN 76(Podele), Modernizare DJ
680B:DN 68A-Lapugiu de Jos –Lapugiu de Sus, Modernizare si reabilitare DJ 763A: Steia(DN 76)Tomeşti-Tiulesti-lim jud Arad,
Modernizare DJ 760:Ribiţa(DN 76)-Crişan-Schitu Manastirii Crisan,Modernizare DJ 706B:Luncoiu
de Jos-Stejărel-Luncşoara-Dumeşti-Sarbi.
Au fost finalizate lucrările la obiectivele de investiţii ”Modernizare DJ 687D:Teliucu InferiorTopliţa –Lunca Cernii de Sus-Lim jud. Caras Severin”, ”Modernizare DJ 680B: DN 68A-Lăpugiu de
Jos- Lăpugiu de Sus”şi ”Modernizare DJ 742A: Buceş-După Piatră-lim.judeţ Alba-construire pod la
km 3+780”.
Pentru lucrări de reparaţii în construcţii civile / edilitare şi doare cu echipamente specifice a
fost alocată suma de 22.392,17 mii lei, din care s-au realizat lucrări în valoare de 16.858,73mii lei,
unde amintim:
- Reabilitare sală de protocol la Teatrul Judeţean Deva, Reparaţii curente la subsolul
sediului consiliului, 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 Deva(dotare cu echipamente specific), Reparaţii curente(sarpanta) la Sinagoga din Haţeg,
Parc de Afaceri Simeria realizat in parteneriat cu C.L.Oraş Simeria(prin finantare europeana
nerambursabila), Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platform industrial Călan şi pregatirea lui
pentru noi activitati, relizat în parteneriat cu CL Călan.

8

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 8.880 mii lei, din care 2.332 mii lei pentru produse de panificaţie
(cornuri), 5.418 mii lei pentru produse lactate, 1.130 mii lei pentru măr şi măsuri adiacente la
programul măr 17 mii lei, programul adresându-se unui număr de peste 40.262 elevi din 283 de
instituţii de învăţământ din judeţul Hunedoara.
În ceea ce priveşte achiziţiile publice, în anul care s-a încheiat au avut loc 16 proceduri de
achiziţii publice, unele dintre ele aflate încă în derulare, prin care s-au atribuit contracte de
furnizare de produse, prestare de servicii şi execuţie de lucrări, cu o valoare totală de
24.721.215,70 lei, fără TVA.
Acestea au fost:
- Modernizare DJ 664: Pas Vulcan – Vulcan, km 38+000 – km 41+700, judeţ Hunedoara;
- Asistenţă tehnică pentru sprijin în managementul proiectului şi campanii de conştientizare
publică în cadrul Proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara”
Supervizarea lucrărilor de construcţii în cadrul Proiectului ,,Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Hunedoara”;
- Închiderea depozitelor urbane neconforme în cadrul Proiectului ”Sistem de management
integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara”;
- Construirea staţiei de sortare şi a staţiei de transfer în Petroşani în cadrul Proiectului
,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara”.
- Reparaţii capitale la Teatrul de Artă Deva - Amenajare Sală de Protocol;
- Reabilitare DJ 664 A: Lupeni-Zona de agrement Straja, km 1+000-km 9+300, judeţul
Hunedoara;
- Modernizare DJ 705L: DJ 705-Mada, km 0+000-6+500;
- Furnizare produse lactate;
- Furnizare produse de panificatie;
- Furnizare mere;
- Amenajare si dotare cu echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii
sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si
a primului ajutor calificat la Centrul Judetean pentru Managementul Situatiei de Urgenta, etapa IIdotare cu echipamente specifice si mobilier.
Totodată, personal din cadrul serviciului a participat, la solicitarea primăriilor din judeţ şi a
altor instituţii publice, la proceduri de atribuire a contractelor pentru diferite achiziţii derulate în
judeţul Hunedoara.
În cadrul activităţii de proiectare s-au întocmit un număr de 20 de documentaţii tehnice
(studii de fezabilitate şi documentaţii de avizare) privind unele lucrări pe drumuri judeţene precum
şi reabilitarea unor clădiri aflate în domeniul public al judeţului Hunedoara şi administrarea
Consiliului Judeţean, dintre care amintim:
• Reparaţii curente la serviciul judeţean de ambulanţă Deva;
• Reparaţii curente la cabana arheologilor Sarmizegetusa Regia;
• Reabilitare sală de protocol (Teatrul din Deva);
• Modernizare DJ 666:DN66 (Merişor) Dealu Babii Vulcan, km 5+010-11+000;
• Reparaţii curente „Remiza Valea Albă”;

9

• Reparaţii curente la Sinagoga Haţeg.
În calitate de specialişti, împreună cu Serviciul dezvoltare regională si integrare
europeană, s-a asigurat asistenţă tehnică la un număr de 2 proiecte finanţate prin fonduri externe,
respectiv:
• Modernizare DJ 687D:Teliucu Inferior-Topliţa-Dăbâca-Hăşdău-Lunca Cernii de susGura Bordului-limită judeţ Caraş Severin, km 15+100-45+380;
• Modernizare DJ 664: Pas Vulcan -Vulcan, km 38+000-41+700.
În cadrul serviciului au fost actualizate şi un număr de 27 de devize pentru diverse
obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean şi s-au întocmit 32 de documentaţii pentru eliberarea
certificatelor de urbanism şi autorizaţii de construire, precum s-a realizat şi urmărirea şi prelungirea
termenelor de valabilitate ale acestora.
3.3. BIROUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
Pe parcursul anului 2013 activitatea Serviciului Autoritate Judeţeană de Transport sa desfăşurat pe două direcţii:
• Transport public judeţean de persoane şi
• Controlul, verificarea autovehiculelor rutiere care transportă mărfuri pe drumurile
publice judeţene, în vederea respectării maselor şi dimensiunilor maxime admise .
a) Transportul public judeţean de persoane:
În ceea ce priveşte transportul public judeţean de persoane prin curse
regulate s-a urmărit extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciului de transport public de
persoane între localităţile judeţului.
Au fost centralizate, analizate şi transpuse în proiecte de hotărâri solicitările populatiei, autorităţilor
administraţiei publice locale şi ale operatorilor de transport rutier privind programul de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, aprobându-se prin Hotărâri ale Consiliului
Judeţean, 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.
Deasemenea s-a desfaşurat prin sistemul national- Centrul Naţional de Management al Societăţii
Informaţionale – S.A.E.T., prima şedinţă de atribuire electronica a traseelor cuprinse în programul
judeţean de transport valabil pentru perioada 01.01.2014 –30.06.2019.
Ca urmare a şedintei de atribuire electronică s-au atribuit un număr de 98 de trasee judeţene,
operatorilor de transport care au avut declarate ofertele caştigătoare. Astfel prin Hotărârea
Consiliului Judeţean nr.249/2013 privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada
01.01.2014 – 30.06.2019, s-au atribuit operatorilor de transport, licenţele de traseu pentru
efectuarea transportului de persoane prin curse regulate pentru traseele cuprinse în Programul de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, şi s-au incheiat contractele de delegare
a gestiunii.
În ceea ce priveşte transportul public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale au fost analizate şi transpuse în proiecte de hotărâri solicitările operatorilor de transport
rutier privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale. Astfel au fost eliberate 127 licenţe de traseu si caiete de
sarcini, suma încasată în urma eliberării licenţelor de traseu fiind de 28.760,00 lei.
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Deasemenea s-au efectuat controale privind modul de efectuare a transportului
judeţean de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale.
În urma acestor controale au fost întocmite un numar de 6 procese verbale de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor în valoare de 11.000,00 lei.
b) Controlul, verificarea autovehiculelor rutiere care transportă mărfuri pe drumurile
publice judeţene, în vederea respectării maselor şi dimensiunilor maxime admise:
Pe acest segment s-a urmărit încadrarea vehiculelor rutiere de transport mărfuri, în limitele
maselor maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi a dimensiunilor maxime admise,
conform reglementărilor O.G.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile
judeţene, pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului.
Pe parcursul anului 2013, agenţii constatatori ai Serviciului Autoritate Judeţeană de
Transport din cadrul Consiliul Judeţean Hunedoara, au efectuat controale în colaborare cu agenţi
ai Poliţiei rutiere, pentru verificarea încadrării autovehiculelor care au circulat pe drumurile judeţene
în limitele maselor maxime admise şi maselor maxime admise pe axe, conform reglementărilor în
vigoare, prin cântărirea autovehiculelor cu instalaţiile mobile de cântărire din dotare.
În urma verificărilor efectuate, au fost întocmite un număr de 70 procese verbale de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor, în valoare de 705.000,00 lei.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.237/2013 s-a aprobat “Regulamentul
privind utilizarea drumurilor publice judeţene de către autovehiculele care au masa maximă admisă
pe axă mai mare de 5,5 tone”.
În conformitate cu această hotărâre au fost eliberate 25 autorizaţii speciale de circulaţie pe
drumurile judeţene, suma încasată în urma eliberării autorizaţiilor fiind de 13.000,00 lei.
4. ARHITECT ŞEF
Au fost emise:
- 228 de certificate de urbanism;
- 86 de autorizaţii de construire;
- 3 autorizaţii de desfiinţare;
- 130 de avize ale structurii de specialitate 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;
- 92 de avize pentru documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului de către
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Au fost avizate 13 documentaţii întocmite în conformitate cu H.G.R. nr.834/1991 privind
stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat şi s-a emis
3 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.
Au fost verificate 3 primării privind disciplina urbanistică şi soluţionate 6 sesizări ale
cetăţenilor.
Au fost emise 40 avize prealabile de oportunitate de către structura de specialitate din
subordinea Arhitectului Şef, pentru elaborarea documentaţiilor urbanistice.

III. COMPARTIMENTE INDEPENDENTE DIN APARATUL DE
SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN
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1. SERVICIUL RELAŢII EXTERNE, COMUNICARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI
MASS-MEDIA
Programul de relaţii externe pentru anul 2013 a urmărit continuarea activităţilor anterioare şi
susţinerea practică a cooperării sub egida organizaţiei „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). În toamna anului 2013, o delegaţie a Consiliului Judeţean Hunedoara a participat la
schimbul de experienţă efectuat în cadrul Proiectului cu finanţare Europeană cu titlul „Parc de
Afaceri Simeria”, care a avut loc în Spania. Schimburile profesionale de tineri cu regiuni membre
ale Programului Eurodyssée s-au concretizat în trimiterea unei tinere din judeţul nostru în stagiu în
Regiunea Valonia din Belgia, durata stagiului fiind de 6 luni.
2. COMPARTIMENT SALARIZARE ŞI RESURSE UMANE
În anul 2013, activitatea personalului s-a desfăşurat pe domeniile specifice biroului, dupa cum
urmează:
-întocmire dosare pensionare, documentaţii pentru concursuri de promovare în grad
superior, promovare în funcţie de conducere, documentaţii pentru concursuri de evaluare anuală
şi finală pentru managerii de la unele instituţii de cultură din subordinea consiliului judeţean şi
pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, eliberare adeverinţe pentru recalculare
pensii, pentru medic, pentru consilieri judeteni, pentru venituri si sporuri din documentaţia aflată în
arhiva instituţiei noastre, pentru primării, C.A.S., deduceri, situaţii cu volum mare de muncă,
solicitate de A.N.F.P., Agenţia Naţională de Integritate, Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia
Generală a Finanţelor Publice, Casa Judeţeană de Sănătate Hunedoara, întocmirea lunară a
statelor de funcţii pe categorii de personal (funcţionari publici şi personal contractual) cu
modificările intervenite în structura acestora, întocmire de proiecte de hotărâri, rapoarte de
specialitate şi note de fundamentare, organigrame, modificare Regulament de Organizare şi
Funcţionare.
O mare parte din timpul de lucru maxim disponibil este consumată pentru acordarea de
sprijin şi asistenţă în domeniu la solicitarea unităţilor organizate în subordinea Consiliului Judeţean
Hunedoara şi primăriilor, precum şi documentaţii privind aprobarea organigramei şi statului de
funcţii pentru unităţile organizate în subordine
3. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Compartimentul Audit Public Intern desfasoara o activitate functional independenta si
obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si
cheltuielilor publice, perfectionand activitatile Consiliului Judetean Hunedoara si a unitatilor
subordonate, ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si
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metodica care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat
pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.
Planificarea activitatii de audit public intern pe anul 2013 s-a facut in baza Dispozitiei
Presedintelui Consiliului Judetean Hunedoara nr.441/20.12.2010 privind aprobarea Planul
strategic multianual de audit public intern pe perioada anilor 2011-2013 si a Planului de audit
public intern pe anul 2011, a Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Hunedoara nr.
374/2012 si nr.350/2013 privind aprobarea Planului de audit public intern pe anul 2013 .
In conformitate cu planul anual aprobat in anul 2013 au fost realizate un numar de 5
misiuni de audit public intern, cu urmatoarele teme:
-existenta si integritatea bunurilor materiale si a valorilor banesti- la Teatrul de Arta
Deva,
-respectarea dispozitiilor legale referitoare la aprovizionarea, receptia, manipularea si
eliberarea bunurilor de valori materiale – la Teatrul de Arta Deva si Biblioteca Judeteana Ovid
Densusianu,
-activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate in anul 2012 la: Spitalul
de pneumoftiziologie Geoagiu, Spitalul de pneumoftiziologie Brad si Spitalul Judetean de Urgenta
Deva.
4. SERVICIUL CORP CONTROL, URMĂRIRE, ÎNCASARE CREANŢE ŞI EXECUTĂRI SILITE
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, urmărire,
încasare creanţe şi executări silite efectuează controale 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 16 controale, astfel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Serviciului de recuperare pentru copii şi adulţii cu handicap Deva;
Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara;
Centrul maternal Hunedoara;
Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara;
Şcoala Generală ”I.G.Duca” Petroşani;
Şcoala Gimnazială “Dr.Aurel Vlad” Orăştie;
Liceul Tehnologic ” Ovid Densuşianu” Călan;
Colegiul ”Ion Mincu” Deva;
Şcoala Specială Păclişa;
Centrul de Pedagogie Curativă Hunedoara;
Centrul de Pedagogie Curativă Simeria;
Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara;
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Simeria Veche;
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Geoagiu;
Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Vulcan;
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, au fost identificate o serie de deficienţe şi au fost
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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 01.01.2013 – 31.12.2013 au fost analizate şi verificate 16 planuri
de măsuri propuse în urma controalelor efectuate.
Măsurile propuse au vizat următoarele domenii:
− financiar – contabil;
− resurse umane;
− achiziţii publice;
− administrativ;
− juridic - contencios.
În cadrul serviciului a fost primită, analizată şi soluţionată o reclamaţie.
În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 au fost executate silit şi încasate un număr de 11
procese – verbale de constatare a contravenţiilor săvârşite pe drumurile publice şi a celor privind
autorizarea executării de lucrări de construcţii reprezentând 151.500 lei, iar pentru alte 3 procese –
verbale în sumă de 40.000 lei au fost demarate procedurile de executare silită.
.

5. COMPARTIMENT CULTE, SPORT, TURISM ŞI ACTIVITĂŢI CULTURALE

În anul 2013 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 227 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.
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 2013, 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
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În baza prevederilor art.18 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă nr.162 din 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.
Demersuri către Ministerul Sănătăţii privind aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva.
Implicare în acţiuni de control împreună cu Corpul de control al Ministerului
Sănătăţii.
Întocmirea contractelor de management pentru managerii unităţilor sanitare din
subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara.
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
În anul 2013, 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 2013 au fost:
• BIBLIONET – Centru Internet cu acces gratuit pentru comunitatea din judeţ, proiect
finanţat de Fundaţia „Bill & Melinda Gates” prin International Reserch & Exchanges Board
(I.R.E.X.).
S-au inaugurat opt Centre Biblionet în următoarele biblioteci din judeţ (etapa a Va): Biblioteca Comunală Turdaş (Sat Pricaz), Biblioteca Orăşenească Geoagiu, Biblioteca
Comunală Băcia, Biblioteca Comunală Lelese, Biblioteca Comunală Lăpugiu de Jos (Sat
Ohaba), Biblioteca Comunală Topliţa, Biblioteca Comunală Sântămăria – Orlea (Sat
Sânpetru) şi în Centrul de Plasament din Orăştie. Suma pe care Biblioteca Judeţeană
„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a atras-o în această etapă a programului Biblionet lumea în biblioteca mea este de 56 966,32 USD concretizată în 32 calculatoare, 32 căşti
cu microfon, 32 camere web opt routere wireless, opt switch-uri, opt imprimante, opt
scannere, opt videoproiectoare, opt ecrane de proiecţie, licenţe software.
Suma totală accesată de Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianuˮ HunedoaraDeva pe tot parcursul proiectului 2008 – 2013 este de 570 577,96 USD, sumă concretizată
în echipamente şi 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
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Judeţene „Ovid Densusianu” 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.
GLIGOR HAŞA – VENERABILUL CĂRTURAR – eveniment cultural dedicat împlinirii a 75
de ani de viaţă a scriitorului, publicistului, eseistului şi dascălului Gligor Haşa. Biblioteca i-a
dedicat şi o biobibliografie.
EMINESCIANA. EU RĂMÂN CE-AM FOST: ROMANTIC, ediţia a IV-a – manifestare
cultural–educativă prilejuită de ziua de naştere a lui Mihai Eminescu.
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE – manifestare cultural–educativă dedicată Unirii
Principatelor Române.
CENTENAR MARIA TĂNASE – manifestare cultural–educativă: omagierea personalităţii
marii noastre cântăreţe la împlinirea unui secol de la naştere şi a 50 de ani de la trecerea
ei în eternitate (25 septembrie 1913 – 22 iunie 1963).
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.
SIGISMUND TODUŢĂ – MUZICA UNEI VIEŢI – manifestare cultural–educativă:
omagierea personalităţii marelui compozitor, muzicolog şi profesor cu prilejul împlinirii a
105 ani de la naştere.
O JUCĂRIE PENTRU FIECARE – campanie de colectare de jucării, care au fost dăruite
copiilor din centrele de plasament ale judeţului Hunedoara: Brad, Deva, Hunedoara,
Orăştie şi Haţeg.
TROFEUL MICULUI CITITOR – concurs pentru alegerea celui mai bun autor, ilustrator şi
editor de cărţi pentru copii.
BIBLIOTECA DE VARĂ – proiect realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva:
punct de împrumut în incinta Ştrandului Municipal Deva, de unde cei care frecventează
ştrandul pot împrumuta în incinta acestuia literatură de loisir şi nu numai, reviste, presă
hunedoreană şi naţională şi pot avea acces gratuit la internet prin wireless.
PAULINA POPA – POEZIA UNEI VIEŢI – întâlnire cu poeta, eseista şi editoarea Paulina
Popa la împlinirea a şase decenii de viaţă. Cu acest prilej, Biblioteca a elaborat şi o
biobibliografie dedicată poetei şi omului de cultură Paulina Popa, care jalonează întreaga
carieră literară şi editorială a acesteia.
DESCHIDEREA UNUI PUNCT DE ÎMPRUMUT ÎN INCINTA PARCULUI ACVATIC
AQUALAND DEVA – cei care vor petrece momente de destindere în acest complex de
agrement vor avea posibilitatea să citească literatură de toate genurile, în special de loisir,
vor putea consulta presa locală şi naţională la zi, precum şi reviste de diferite genuri.
CENTENAR AUREL VLAICU – manifestare comemorativă consacrată împlinirii unui secol
de la moartea celui care a fost pionierul aviaţiei române.
ZIUA MONDIALĂ A MUNŢILOR CARPAŢI – manifestare cultural – educativă despre
rezervaţiile naturale din Munţii Metaliferi, despre importanţa Munţilor Carpaţi, despre
acţiunile ce trebuie întreprinse pentru conservarea ecosistemelor din aceşti munţi.
NOAPTEA BIBLIOTECILOR – manifestare aflată la a treia ediţie. Acest proiect a avut ca
obiectiv strângerea unui număr cât mai mare de pasionaţi de carte, familiarizarea tinerilor
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cu biblioteca, cu beneficiile oferite de aceasta şi, nu în ultimul rând, amplificarea legăturilor
dintre bibliotecile reale şi cele virtuale. În curtea Bibliotecii, în aer liber au evoluat formaţii
artistice îndrăgite care au oferit momente muzicale de înaltă clasă: Corul Arlechino al
Liceului de Arte Sigismund Toduţă din Deva, Corul de cameră Musica Divina din Deva,
Grupul Huniadi Cantores din Hunedoara şi cantautorul Ducu Bertzi.
ZIUA HOLOCAUSTULUI – manifestare dedicată comemorării victimelor Holocaustului.
SALONUL HUNEDOREAN AL CĂRŢII, ediţia a XIV-a (65 de edituri participante: 18
edituri din judeţ şi 47 edituri din ţară).
HALOWEEN – ÎNTRE TRADIŢII ŞI OBICEIURI – manifestare cultural–educativă.
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A INTERNETULUI – manifestare cultural–educativă.
CURSURI DE LIMBA CHINEZĂ, CURSURI DE CALIGRAFIE CHINEZEASCĂ, CURSURI
DE TAI – CHI – proiect cultural–educativ în parteneriat cu Institutul Confucius din Sibiu şi
cu Liceul de Arte Sigismund Toduţă din Deva.
CENTENAR ALBERT CAMUS – manifestare cultural – educativă dedicată împlinirii a 100
de ani de la naşterea romancierului, eseistului, dramaturgului, jurnalistului şi omului de
acţiune Albert Camus.
ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – manifestare cultural-educativă având ca temă Unirea
cea Mare şi făurirea României Mari.
CENTENAR VLAICU BÂRNA – manifestare desfăşurată în satul Crişan, comuna Ribiţa,
cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea poetului, romancierului şi publicistului
Vlaicu Bârna.
IOAN EVU – POETUL CANTAUTOR – eveniment cultural organizat cu ocazia împlinirii de
către poetul, prozatorul, eseistul, compozitorul şi solistul de muzică folk Ioan Evu a
frumoasei vârste de 60 de ani, acestuia dedicândui-se şi o biobibliografie.
IN MEMORIAM OVID DENSUSIANU – manifestare cultural–educativă dedicată împlinirii a
140 de ani de la naştere şi a 75 de ani de la moartea marelui lingvist român, descendent al
ilustrei familii a Densuşienilor, patronul spiritual al instituţiei noastre.
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 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 Ribiţa,
Romos, Lupeni, Şoimuş, Baru-Mare, Boşorod, Răchitova, Gurasada, Călan, Geoagiu, Ilia,
Zam, Băcia.
BIBLIOTECILE ANULUI 2012 – competiţie între bibliotecile publice din judeţul Hunedoara,
în cadrul căreia a fost premiată cea mai bună bibliotecă municipală (Brad), cea mai bună
bibliotecă orăşenească (Petrila) şi cea mai bună bibliotecă comunală (Beriu).
SALA PINOCCHIO – terapie complementară îngrijirii medicale de care beneficiază micuţii
pacienţi ai Secţiei de Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean Deva.
NOI NU V-AM UITAT – proiect în cadrul căruia s-a deschis un punct de împrumut la
Centrul de Plasament din municipiul Brad. Acest punct de împrumut, pe lângă cărţi şi
DVD–uri, a fost dotat cu patru calculatoare, patru căşti cu microfon, patru camere web, un
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set de boxe, un videoproiector, un ecran de proiecţie, un televizor, un DVD–player,
acestea provenind din donaţii.
• EXPOZIŢII ANIVERSARE: Valeriu Butulescu, Gligor Haşa, Ioan Pârva, Miron Scorobete,
Paulina Popa, Ioan Evu, Stelian Radu, Sânziana Batişte.
• EXPOZIŢII COMEMORATIVE: Vasile Molodeţ, Michael Klein, Ion Ignaton, Francisc
Munteanu, Octavian Floca, Miron Cristea, Nerva Hodoş, Vlaicu Bârna.
• LUCRĂRI ELABORATE
- au fost schiţate volumele IV şi V din lucrarea Judeţul Hunedoara, monografie.
- au fost efectuate cercetări de arhivă, identificări de noi surse de documentare, datele
au fost analizate şi prelucrate de către colectivul redacţional al lucrării Judeţul
Hunedoara, monografie;

•

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);
- Material de promovare al Judeţului Hunedoara: Popasuri hunedorene – legende,
turism, folclor;
- Biobibliografii: Gligor Haşa, Ioan Evu, Paulina Popa, Sânziana Batişte;
- Monografia Aventurile şi călătoriile Baronului Nopcsa de Dacian Muntean – unde
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a fost parteneră într-un
proiect susţinut financiar de Administraţia Fondului Cultural Naţional.
LUNA EDITURII – standuri de carte cu vânzare, în colaborare cu următoarele edituri:
Editura Humanitas din Bucureşti, Editura Curtea Veche din Bucureşti, Editura Girasol din
Bucureşti, Editura Polirom din Iaşi, Grupul Editorial Corint din Bucureşti, Editura Dinasty
Books Proeditură şi Tipografie din Bucureşti, Editura Trei din Bucureşti, Editura RAO din
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti, Editura Nemira din Bucureşti,
Librăria Okian din Braşov, cu aceste edituri având încheiate şi acorduri de parteneriat.
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 8
402, din care 6 005 provin din achiziţii şi 2 397 din donaţii.
Indicatorii economici prevăzuţi pentru anul 2013 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, 2 375 mii lei, şi venituri proprii, 20 mii lei. S-au primit donaţii din partea:
I.R.E.X. Bucureşti: computer – 30 buc., monitor – 30 buc., tastatură – 30 buc., mouse – 30
buc., cască cu microfon – 30 buc., camere web – 30 buc., UPS – 15 buc., imprimantă – 3
buc., scanner Epson – 3 buc., router wireless – 3 buc., cablu UTP – 6 buc., proiector – 3
buc., ecran de proiecţie 3 buc., switch – 3 buc.; S.C. Top Tech S.R.L. Deva: imprimantă
pentru carduri – 1 buc., imprimantă – 3 buc., scanner – 1 buc.; S.C. Sonoc Ioan Marian
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Deva: televizor – 1 buc.; DVD – player – 1 buc. De asemenea un număr important de
persoane fizice şi juridice au făcut donaţii substanţiale de carte.
REORGANIZARE, DEZVOLTARE, MODERNIZARE:
- crearea bazei de date la Filiala Nr. 4;
- crearea secţiunii Biblionet pe site-ul Bibliotecii Judeţene;
- organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din judeţ pe următoarele teme:
Statistica de bibliotecă; Colaborarea cu instituţiile implicate în dezvoltarea comunităţii
(APIA); Rolul grupului Biblioimpact (colaborarea şi schimbul de experienţă între
bibliotecari); Scrierea unui proiect şi organizarea unui serviciu nou de bibliotecă;
- organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului (pentru membrii
comunităţii), de cursuri Primii paşi în carieră – Program de dezvoltare personală
(pentru adolescenţi), de cursuri IT – LIB – Tehnologia informaţiei şi administrarea
calculatoarelor pentru public; BSNB – bazele serviciilor noi de bibliotecă; Povestiri
digitale – realizarea de filme cu ajutorul programului Windows Live Movie Maker; Bani
IQ – program de educaţie financiară (pentru bibliotecari);
- asfaltarea curţii interioare a instituţiei.
DISTINCŢII OBŢINUTE: DIPLOMA DE MERIT pentru cea mai bună lucrare de specialitate
în cadrul secţiunii Studii şi cercetări sub formă de volum pentru lucrarea Judeţul
Hunedoara. Monografie, vol. I-III, acordată de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) în cadrul Conferinţei Naţionale a acesteia,
desfăşurată în perioada 10-12 octombrie la Sibiu.
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%).
Sub directa îndrumare a Consiliului Judeţean Hunedoara, instituţia noastră a acţionat pe
baza principiilor fundamantale care guvernează sfera culturii şi artei: autonomia culturii şi artei;
libertatea de creaţie; primordialitatea valorii; ocrotirea şi valorificarea patrimoniului naţional; şansa
egală la cultură; identitatea culturală naţională în circuitul mondial de valori; neangajarea politică.
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În acest sens 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 atenţia noastră pe tot parcursul anului 2013 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 : Obârşa-Tomeşti, Vaţa-Prăvăleni, Baia de Criş, Balşa-Poiana,
Hăşdău-Dăbâca, Buceş-Vulcan, Hărţăgani, Sălaşul de Sus-Mălăieşti, Sântămărie Orlea, DensuşPeşteana, Râu de Mori-Clopotiva, Sarmizegetusa-Zeicani.
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 noastră a avut aprobat de către Consiliul de Administraţie un “Program al
principalelor manifestări cultural-artistice pe anul 2013”. Acestea sunt: Festivalul „Liviu Oros”,
Târgul meşterilor populari”, Festivalul Narciselor, Sărbătoarea artiştilor populari „Din toată
inima”, Festivalul Taragotului, Întâlnirea moţilor cu istoria, Târgul de fete de pe Muntele
Găina, Festivalul Naţional de interpretare a cântecului popular „Drăgan Muntean”,
Sărbătoarea „Sfânta Maria”, Serbările tineretului „Istorie, natură, cultură”, Festivalul
internaţional de folclor „Carpatica”, Serbările Naţionale Ţebea, Festivalul concurs de muzică
uşoară „Stelele Cetăţii”, Festivalul „Parfum de romanţă”, Festivalul concurs de muzică
corală sacră „Cu noi este Dumnezeu”, Festivalul „Căluşerul Transilvănean”, Seara de
colinde – spectacol de obiceiuri, datini şi colinde de Crăciun, 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 tărănesti autentice în satele şi comunele judeţului.
Trebuie să menţionăm şi implicarea specialiştilor instituţiei noastre în realizarea mai multor
spectacole organizate cu diferite prilejuri în localităţile Judeţului Hunedoara.
Este imperios necesar să specificăm faptul că toate acestea s-au realizat cu sprijinul
material al Consiliului Judeţean Hunedoara care, prin toţi factorii săi de decizie a fost alături de noi
pe parcursul anului 2013.
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 2013 – decembrie 2013 în Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani
au avut loc un număr de 15 premiere („NUMAI DUMNEZEU POATE DESCURCA CE ESTE
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OMUL, de Mihai Eminescu ; „NASTURI”, de Werner Schwab; „VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ”,
de William Shakespeare; „O MIREASĂ DE ÎMPRUMUT”, de Astrid Lindgren; „PRÂSLEA CEL
VOINIC ŞI MERELE DE AUR”, adaptare după Petre Ispirescu; „ULTIMA HALTĂ ÎN PARADIS”,
de Valentin Nicolau; „PRAH”, de György Spiró; „CUTIA PANDOREI”, de Katalin Thuroczy,
traducerea Anamaria Pop; „SCUFIŢA ROŞIE”, adaptare după Fraţii Grimm; „CU SUFLETUL NU-I
DE GLUMIT”, de Dimitré Dinev; „LUCREZIA BORGIA”, de Victor Hugo; „ AUTORUL”, de Radu
Herjeu; „DESPRE SEXUL FEMEII – UN CÂMP DE LUPTĂ ÎN RĂZBOIUL DIN BOSNIA”, de
Matei Vişniec; „STEAUA FĂRĂ NUME”, de Mihail Sebastian).
În anul 2013 la sediu au avut loc 129 de spectacole iar în deplasare 19 spectacole,
numărul spectatorilor crescand considerabil.
În anul 2013 s-au realizat două spectacole de amploare puse în scenă de regizori importanţi
ai scenei româneşti respectiv „ULTIMA HALTĂ ÎN PARADIS”, de Valentin Nicolau, Regia artisticăAndrei Mihalache, Scenografia- Alexandru Radu şi „LUCREZIA BORGIA”, de Victor Hugo, Regia
artistică- Cristian Ioan, Decor – Labancz Clara, Costume – Ştefania Cenean.
Spectacolul „ULTIMA HALTĂ ÎN PARADIS” în anul 2013 a participat la Festivalul
Multicultural Internaţional Fara Bariere 2013, editia a VII-a, Satu Mare.
Spectacolul „ULTIMA HALTĂ ÎN PARADIS” 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).
„ Cea mai bună montare pe care am văzut-o până acum. Mulţumesc actorilor şi regizorului
Andrei Mihalache” – Valentin Nicolau.
ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ
În ceea ce priveşte activitatea administrativă au fost făcute o serie de lucrări, din care
amintim:
-ignifugare suprafeţe textile scenă (sală spectacole);
-reparatii curente pardoselei secretariat, manager, contabilitate, administrator, regizor, sala
studio, camere actori etaj 1;
-reparatii curente planşeu şi hidroizolaţie pod clădire veche;
-reparatii curente grup sanitar cabine femei – bărbaţi, lumini – sunet, subsol (ateliere);
-reparatii curente în casa scării scenă lateral stânga – dreapta.
REALIZĂRI ECONOMICE
În ceea ce privesc realizările economice anul acesta au fost considerabile, depăşindu-se
veniturile proprii prognozate.
Numărul spectatorilor a crescut astfel încât toate premierele se joacă cu casa închisă.
A crescut numărul spectatorilor datorită repertoriului variat.
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Au avut loc două festivaluri FESTIVALUL „FEŢI FRUMOŞI, ZÂNE BUNE ŞI ILENE
COSÂNZENE” a treia ediţie, care a avut loc în anul 2013 (luna mai - iunie) şi „FESTIVALUL
VOSTRU, AL ADOLESCENŢILOR”, prima ediţie care a avut loc in perioada 29 – 30 mai 2013,
având în vedere promovarea culturii îndeosebi a teatrului la nivel de Valea Jiului, un festival pentru
adolescenţi intitulat strategic „Festivalul Vostru, al Adolescenţilor”.
Tinerii din Valea Jiului au deschidere în ceea ce priveşte această profesie. De cinci ani
consecutiv numărul acestora a crescut. S-au pus în scenă diferite spectacole pentru ei şi cu ei.
Aceştia fiind pregătiţi de către actori ai teatrului care i-au îndrumat spre facultăţi de profil. Astfel că
primii intraţi la facultăţile de specialitate sunt tinerii din Valea Jiului, ceea ce nu este puţin lucru.
Titulatura sub care se desfăşoară aceste spectacole şi pregătiri am numit-o simplu „ÎNTOARCEŢI-VĂ
ACASĂ!”.
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 2013 :
4 premiere
15 participări în festivaluri şi turnee
72 de reprezentaţii
11 spectacole invitate
5 Concerte (romante, clasică,
populară,renascetistă)
8 proiecţii de film
2 Expoziţii (fotografie, pictură, sculptură, grafică)
PREMIERE
Nastratin Hogea, de Anton Pan, regia si scenografia Mihai Panaitescu , muzica Roxana Olsanschi
Sot de vanzare, de Mihail Zadornov, regia Marius Oltean, scenografia Mihai Panaitescu
Fram ursul polar, dupa Cezar Petrescu, regia Dan Mirea, scenografia Mihai Panaitescu
Frumoasa si bestia, adaptare dupa Jeanne Marie Leprince De Beaumont , regia Dan Mirea,
scenografia Mihai Panaitescu
CONCERTE :
LIVE IN MAASTRICHT 2013, 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
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TUDOR GHEORGHE concert extraordinar
CONCERT DE ROMANTE , parteneriat cu TVR
CONCERT FOLCLORIC , cu participarea extraordinara a artistului Ioan Bocsa
SPECTACOLE INVITATE :
Si ministri calca stramb comedie adulti
Teatrul Regina Maria Oradea
Vrajitorul din Oz spectacol copii – doua reprezentatii, Teatrul Regina Maria Oradea
- Festivalul Filmului Maghiar
- Tigrul de sticla- film
- Copii dragonului verde-film
- Polygamy-film
- Aventurierii-film
6.02 Amintiri din copilarie de Ion Creanga - 2 reprezentatii teatru copii
6.02 Popa tanda de Ion Creanga teatru copii, Teatrul muzical ,,Sapte’’ Galati
23.02 Titanic Vals spectacol pentru adulti Teatrul I.D. Sarbu Petrosani
Salonul international de Fotografie – foier teatru
Film ,,Domestic’’ , regia Adrian Sitaru, premiera nationala
Visul unei nopti de vara de W. Shakespeare, regia Gelu Badea, Teatrul I.D. Sarbu Petrosani
Vernisaj Kiss Gyongyi – Budapesta- pictura
Pinochio spectacol copii 2 reprezentatii, Teatrul Municipal Traian Grozavescu Lugoj
Ce-am avut si ce-am pierdut concert Tudor Gheorghe
Carmen arii din opera omonima, Catarina Coressi Lal, Teatrul Pigmalyon Wiena
Tara-i asta, ma ?!? dupa I.L. Caragiale, un spectacol de Nicolae Urs
Spectacol de pricesne bisericesti cu Mariana Anghel, Ionut Fulea, Dorel Visan, Petru Moise
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Culorile dragostei Lui spectacol muzical Corul Cristal Deva
Concert simfonic extraordinar Ziua Europei Filarmonica Banatul Timisoara, dirijor Nicolae
Moldoveanu
Muzica pentru suflet concert umanitar sustinut de profesorii si elevii Liceului de Arte
Sigismund Toduta Deva
Concert muzica culta Corala Sargetia Deva
Nichita & Tango, musical Mario Dance Atelier si Teatrul National Cluj Napoca – 2
reprezentatii
1.06 Gala premiilor Palia literara, vernisaj international Textures pictura, sculptura, recital Iale
Saraceni Italia, eveniment in parteneriat cu Asociatia Pro – Isis
Andre Rieu Live Maastricht 2013 transmisiune live prin satelit full
Opera Nights festival muzica clasica
Corala Sargetia si Lotul national de gimnastica junioare si gimnastica ritmica Deva
Fetita cu bricheta spectacol pentru adulti si tineret, Teatrul Da Resita
Aniversare Corala Sargetia 15 ani, spectacol omagial
Tanta si Costel comedie de Dan Mirea, Teatrul Da
Aniversarea dupa A.P. Cehov, comedie adulti, Teatrul de Vest Resita
Bigudiuri de Mimi Branescu, comedie adulti Teatrul Municipal Baia Mare
Aprinde un vis concert pentru tineret Lala Band
Parfum de romanta, concert de romante editia a XI, spectacol eveniment
Spovedania unui caine, spectacol interactiv cu si de Eugen Titu( Teatrul National Craiova)
Un barbat si mai multe femei, comedie adulti, Teatrul de Arta Bucuresti
Pelerini prin tara nimanui, concert Tudor Gherorghe
Fata babei si fata mosului, Teatrul Ariel Rm. Valcea
D’ale Carnavalului, de I.L.Caragiale, Teatrul Ariel Rm. Valcea
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Steaua fara nume, de Mihail Sebastian, Teatrul I.D.Sarbu Petrosani
Tanta si Costel, de Ion Baiesu, regia Dan Mirea, Teatrul Da, Resita
Concert de iarna, colinde, Ioan Bocsa si corul Icoane, Cluj Napoca
Spectacol Mos Craciun, spectacol copii, AS Events
Colinde Corala Sargetia
Concert extraordinar de Anul Nou, Filarmonica Transilvania Cluj Napoca
5. MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE HUNEDOARA – DEVA
În anul 2013, 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, precum şi activităţi de
evaluare şi clasare a celor mai reprezentative colecţii din patrimoniu.
Anul 2013 s-a remarcat prin mai multe realizări notabile, dintre care trebuie amintită în
primul rând acreditarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, MCDR devenind astfel
una dintre puţinele instituţii de acest gen, din cele aproape 1000 din ţară, care a îndeplinit condiţiile
necesare.
Politica managerială a manifestat o preocupare continuă pentru tot ceea ce înseamnă
imaginea MCDR, apelându-se la servicii de specialitate în ceea ce priveşte realizarea unor tururi
virtuale cu două dintre expoziţiile instituţiei (turul virtual al Casei memoriale „Aurel Vlaicu” şi turul
virtual al Lapidarium-ului), au fost regândite modalităţile de comunicare cu societatea civilă şi
instituţiile statului, reuşind astfel să fim prezenţi săptămânal în mass-media locală cu informaţii de
specialitate privind activitatea şi evenimentele organizate. Prin recurgerea la modalităţi de
comunicare eficiente, precum pagina oficială de Facebook a instituţiei şi actualizarea permanentă
a informaţiilor pe site-ul muzeului, prin organizarea unei suite de „zile ale porţilor deschise” la
principalele şantiere arheologice organizate de MCDR (Rapoltu Mare, Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, Ardeu - „Cetăţuie”, Micia), prin organizarea sau găzduirea unor evenimente
culturale de excepţie (festivaluri de operă, de muzică clasică, de muzică rock, simpozioane, lansări
de carte sau vernisări de expoziţii), s-a reuşit atragerea unui număr aproape triplu de vizitatori faţă
de perioada anterioară. La cei peste aproximativ 65.000 de vizitatori care au plătit preţul biletelor,
se adaugă un număr de peste 6.000 de vizitatori care au participat la acţiunile muzeului gratuit, în
cadrul unor acţiuni specifice sau în baza protocoalelor existente.
Tot pentru a atrage atenţia publicului asupra valorilor pe care instituţia le deţine, în acest
an a fost demarată o nouă acţiune, cu dublă manifestare - „Exponatul lunii” – care, pe de o parte
aduce în prim plan, în fiecare lună, câte un obiect extrem de valoros din patrimoniul MCDR, iar pe
de altă parte, toate aceste exponate se constituie într-un adevărat muzeu virtual care poate fi
vizitat pe site-ul instituţiei sau pe portalul stiridinvest.ro.
Activitatea ştiinţifică este una dintre activităţile curente ale Muzeului Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva, fiind complementară celorlalte tipuri de activităţi muzeale. Documentarea ştiinţifică,
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ca prim pas al cercetării, s-a desfăşurat în bibliotecile universitare, muzeale, judeţene,
documentare ale Academiei Române sau ale instituţiilor din 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 programul editorial – tipărirea revistei muzeului,
Sargetia, 4 volume, 2 albume, 1 catalog, 2 broşuri, 4 pliante, vederi, o hartă a monumentelor
judeţului Hunedoara, afişe şi bilete, toate acestea contribuind, printre altele, şi la popularizarea
activităţii ştiinţifice a MCDR, a bunurilor culturale din patrimoniul acestuia, a monumentelor istorice
şi de artă de pe teritoriul judeţului Hunedoara.
Personalul de specialitate a participat cu lucrări ştiinţifice la 23 de simpozioane ştiinţifice
naţionale şi 5 internaţionale. De asemenea, muzeul a fost partener în cadrul a 5 proiecte culturale
naţionale şi internaţionale. În paralel a fost desfăşurat şi un amplu program de cercetare ştiinţifică
compus din 38 de teme de cercetare ştiinţifică derulate de cercetători şi muzeografi ai MCDR pe
un interval de timp cuprins între 1 şi 3 ani. Cele 38 de teme acoperă toate epocile istorice, de la
preistorie la istorie contemporană.
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. A fost desfăşurat în localităţi ale
judeţului Hunedoara şi Alba. O importanţă deosebită o prezintă programul de cercetare
arheologică. MCDR a organizat şi a participat la un total de 6 şantiere arheologice sistematice
desfăşurate pe teritoriul ţării, programul vizând cercetarea şi cunoaşterea vestigiilor istorice,
descoperirile arheologice de pe teritoriul judeţului Hunedoara fiind incluse în patrimoniul instituţiei
muzeale.
Activitatea expoziţională din anul 2013 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 şi care au adus un număr de circa 71.000 vizitatori.
Activitatea educaţională s-a desfăşurat atât în cadrul proiectelor educative (9), 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 2013, MCDR Deva a înregistrat o creştere considerabilă a numărului
protocoalelor de colaborare încheiate sau prelungite, acestea ridicându-se la 86. 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. S-au întocmit dosare de clasare
în categoria tezaur şi fond a unor piese de patrimoniu etnografic şi de carte veche. Au fost evaluate
colecţiile de numismatică, etnografie, carte veche, pictură, grafică, sculptură.
Publicitatea. 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 massmedia. 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
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mediatizat fiecare acţiune şi manifestare cultural-ştiinţifică desfăşurată de instituţie. Au fost date
numeroase interviuri la Radio Color Orăştie, Radio Timişoara, Radio România Actualităţi, Radio
Big FM, în ziarele Formula As, Replica, Servus Hunedoara, Ziarul Hunedoreanului, la toate
posturile de televiziune locală şi la revista on-line Turismul Românesc.
În anul 2013, cea mai mare parte a articolelor apărute în presă despre activitatea muzeului
au fost pozitive (344), dar au existat şi unele negative (18), 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.
Activitatea de restaurare a obiectelor de patrimoniu s-a desfăşurat atât în cadrul
laboratorului propriu al MCDR, cât şi în laboratoarele altor instituţii partenere. Astfel, au fost
realizate atât investigaţii şi activităţi specifice, cât şi restaurarea a diverse bunuri de patrimoniu
(piese ceramice, obiecte de metal, carte veche, tablouri şi icoane, arme).
Programul evenimentelor speciale în număr de 22, cuprinde activităţi desfăşurate la
cererea unor colaboratori, activităţi suplimentare faţă de cele cuprinse în Agenda culturală.
(Dezbatere pe baza proiectului european South-East Archeritage, Săptămâna „Să ştii mai multe,
să fii mai bun” Hippie cu diamante - Concert cu trupa Mike Godoroja and Bluespirit, Proiectul
educaţional Şcoala de biodiversitate. Păsări, fluturi şi flori rare la poalele Retezatului (în
colaborare cu Asociaţia „Peregrinus” Deva) – proiect finanţat de Mol România, Proiect
educaţional „Festivalul internaţional „Copil ca tine sunt şi eu!” (în colaborare cu Colegiul TTF
„Anghel Saligny” Simeria), Noaptea Muzeelor, Spectacolul Nunta, tradiţie la români (Liceul
Teoretic „Traian” Deva şi Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” Haţeg), Expoziţia Brăţările dacice,
Simpozion internaţional Cooperarea internaţională şi strategii de investigare a furturilor şi
traficului cu bunuri culturale mobile (în colaborare cu IPJ Hunedoara), Proiect educaţional pentru
tineret (Asociaţia ACT INTEGRATION Drobeta Turnu Severin), Balul Operei (Opera Nights) (Asociaţia Culturală „DevArt”), Festivalul Diva DEVA, ed. a VII-a , Atelier modelaj ceramică –
Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara, Festivalul Renascentist (Asociaţia Culturală DelErdelyert), ed. a VII-a, simpozionul ştiinţific In memoriam Octavian Floca şi Radu Popa (MCDR,
Asociaţia Culturală „Casina Naţională”, Asoc. Prof. de Istorie din România „Clio”, filiala
Hunedoara), Festivalul Magna Curia – „Vă place Brahms?”, Expoziţia Rochia de bal. Jurnal
de modă veche, Monumente dacice din Munţii Şureanu – parte a Patrimoniului Mondial
UNESCO – expoziţie de fotografie şi masă rotundă, Expoziţia Icoane şi carte veche, Partener în
cadrul proiectului ASMIS (AeroSurveyMIcia and Surroundings) – „Redescoperirea sitului roman
MICIA (sec. II – IIIA.D.) şi a zonei adiacente prin arheologie aeriană şi fuzionarea informaţiilor
obţinute din investigaţii interdisciplinare şi achiziţii de date cu senzori la bordul unor sisteme
aeriene telepilotate – RPAS”, simpozionul ştiinţific 400 de ani de la înscăunarea Principelui Gabriel
Bethlen (1613-1629), Festivalul de muzică Bucuria Crăciunului, Ziua Porţilor Deschise la şantierele
arheologice din judeţ (Sarmizegetusa Romană, Sarmizegetusa Regia, Ardeu-Cetăţuie, Mintia,
Rapoltu Mare, Cigmău), Festivalul DAC FEST)
Programul de investiţii a fost unul complex şi variat, care a cuprins atât achiziţii de aparatură
IT, aparate şi dispozitive pentru secţia de restaurare, certificarea sistemului de management SR
EN ISO 9001:2001, cât şi servicii de fotografie aeriană sau echipament antiefracţie. În această
direcţie s-au înscris şi acţiunile manageriale de reabilitare a spaţiilor expoziţionale şi a sediilor
aparţinând Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane de pe teritoriul judeţului. Astfel, pe lângă
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lucrările curente, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara, s-a pus în valoare din punct de
vedere estetic sediul secţiei de la Orăştie, în care funcţionează Muzeul de Etnografie şi Artă
Populară, prin reabilitarea faţadelor. De asemenea, s-a reabilitat complexul de monumente de
la Ţebea. Însă cea mai importantă investiţie din această perspectivă rămâne reabilitarea
spaţiului expoziţional şi al perimetrului Casei memoriale „Aurel Vlaicu”, în contextul în care în
anul 2013 s-au comemorat o sută de ani de la moartea inginerului aviator Aurel Vlaicu. Cu
acest prilej, în satul natal au fost organizate o suită de manifestări care l-au omagiat pe Vlaicu şi
a fost regândit spaţiul expoziţional şi îmbunătăţite condiţiile de vizitare.
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, de acestea beneficiind un număr de 7 persoane Alţi specialişti din instituţie şi-au
continuat perfecţionarea profesională postuniversitară (doctorate9, iar un număr de 13 persoane
au urmat diverse cursuri de perfecţionare.
B. INSTITUŢII PRIVIND ASISTENŢA SOCIALĂ
o DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI HUNEDOARA
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara are drept misiune
asigurarea la nivel judeţean a aplicării legislaţiei, a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Acţiuni desfăşurate de D.G.A.S.P.C. Hunedoara în domeniul Protecţiei Copilului
Protecţia Alternativă
Protecţia alternativă include instituirea tutelei, adopţia şi măsurile de protecţie specială,
măsuri de care poate beneficia orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea
părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora.
a) Tutela – 75 copii
b) Adopţia – au fost atestate/reatestate 30 familii, deschideri procedură adopţie pentru 72
copii, încredinţări în vederea adopţiei 14 copii, iar pentru un număr de 13 copiii s-a finalizat
adopţia.
Protecţia Specială (30.11.2013)
c) Plasamentul familial la rude/alte familii – 652 copii
d) Plasamentul la asistent maternal profesionist – 281 copii aflaţi la 148 asistenţi maternali
profesionişti
e) Plasamentul într-un serviciu rezidenţial - 210 copii
f) Plasamentul în regim de urgenţă - 73 copii
g) Supravegherea specializată - 14 copii.
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Servicii de prevenire (30.09.2013)
h) Număr de copii aflaţi în centrele de zi şi de recuperare (DGASPC) – 80 copii
i) Număr de copii părăsiţi în unităţi spitaliceşti
• Maternitate – 11 copii
• Pediatrie - 4 copii
j) Sesizări cazuri de copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi prin muncă – 299 sesizări
k) Cazuri confirmate de copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi prin muncă – 172 sesizări
l) Număr copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal – 39 copii
Serviciul de Evaluare Complexă Copii (30.09.2013)
În perioada raportată au fost emise 1416 de certificate de încadrare într-o categorie de
handicap (dintre acestea 184 au fost cazuri noi).
Acţiuni desfăşurate de D.G.A.S.P.C. Hunedoara în domeniul Protecţiei Persoanei
Adulte cu Handicap
Servicii rezidenţiale şi de recuperare pentru persoane adulte
În serviciile rezidenţiale pentru persoane adulte la sfârşitul lunii noiembrie se aflau un
număr de 492 beneficiari. La nivelul judeţului, 135 persoane adulte cu handicap au beneficiat de
serviciile de recuperare.
Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
În perioada raportată au fost emise de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap un număr de 5952 certificate de încadrare în grad de handicap (2035 au fost cazuri noi).
Datele statistice aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Hunedoara indicau la sfârşitul lunii noiembrie un
număr de 17313 persoane adulte cu dizabilităţi neinstituţionalizate.
Direcţia Economică
Bugetul alocat pentru anul 2013 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Hunedoara se cifrează la 87.417,88 mii lei din care 15.073 mii lei pentru cheltuieli de
personal, 6.253,98 mii lei pentru cheltuieli materiale şi servicii, 60.381 mii lei pentru ajutoare
sociale (drepturi pentru copii şi persoane adulte), 730 mii lei pentru asociaţii şi fundaţii, 1.093,90
mii lei pentru cheltuieli de capital, 3.886 mii lei proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile POSDRU.
Sursele de finanţare ale acestui buget provin de la:
- Bugetul de stat, în sumă de 78.883 mii lei,
- Buget propriu al judeţului în sumă de 6.543,38 mii lei.
La aceste surse de finanţare s-au adăugat şi sumele provenite din alte surse:
- veniturile proprii din contribuţii ale persoanelor adulte asistate în centrele din
subordinea DGASPC HD – 1.861,85 mii lei,
- venituri din concesionări şi închirieri – 42,65 mii lei,
- alte venituri din prestării de servicii – 10 mii lei,
- alte transferuri voluntare – 77 mii lei.
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În vederea asigurării condiţiilor optime, precum şi pentru îndeplinirea standardelor minime
obligatorii atât în serviciile destinate copiilor, cât şi în cele pentru persoane adulte, DGASPC a
realizat de la începutul anului şi până în luna noiembrie 2013 o serie de lucrări de reparaţii
curente din bugetul propriu:
- În servicii pentru protecţia copilului (amenajare sală biblionet, igienizare, schimbare
pardoseli, reparaţii acoperiş centrală termică, amenajare grup sanitar, reparaţii
curente, zugrăveli) – în valoare de 58.788,81 lei
- În servicii pentru protecţia persoanei adulte (reparaţii curente, zugrăveli, tencuieli,
igienizări, pardoseli, realizare gard din lemn) – în valoare de 107.037,42 lei
Valoarea totală a investiţiilor în perioada raportată a fost de 116,24 mii lei şi s-au
efectuat din bugetul propriu.
Drepturi şi facilităţi pentru persoanele cu handicap neinstituţionalizate la finalul lunii
noiembrie 2013
În perioada raportată au fost deschise credite pentru plata drepturilor şi facilităţilor
persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, în sumă totală de 54.655.970,34 lei, din care
52.733.895 lei pentru prestaţii sociale şi 1.826.268 lei pentru plata transportului interurban.
Un număr de 18.300 persoane cu handicap (dintre care 1.203 minori ) au beneficiat de
facilităţi si prestaţii prevăzute de Legea nr. 448 / 2006, modificată şi republicată.
În ceea ce privesc resursele umane la nivelul DGASPC, la sfârşitul lunii noiembrie 2013
din totalul de 1.013 posturi prevăzute în organigrama erau ocupate un număr de 803 posturi dintre
care 92 funcţionari publici, 148 asistenţi maternali profesionişti şi 563 personal contractual.
Realizări / investiţii în perioada ianuarie – noiembrie 2013
1.

2.

3.

4.

5.

În vederea realizării obiectivelor cuprinse în Planul de acţiune pe anul 2013 D.G.A.S.P.C.
Hunedoara a încheiat protocoale şi convenţii de colaborare cu unităţi şcolare, instituţii de
cultură, I.P.J., S.P.A.S., I.T.M., D.S.P., I.S.J., I.S.U, A.J.O.F.M., Penitenciar Bârcea, O.N.G –
uri, alte persoane fizice sau juridice.
D.G.A.S.P.C. Hunedoara desfăşoară începând cu luna octombrie 2012, în parteneriat cu
Fundaţia SERA România, Programul la nivel judeţean „Prevenirea sarcinii nedorite” sub
sloganul „Fă copii doar dacă ai loc şi pentru ei în viaţa ta” pe o durată de 18 luni, finanţat
integral din fondurile fundaţiei. În anul 2013 au fost consiliate 1185 persoane cu privire la
metodele contraceptive de care pot beneficia. Dintre acestea un număr de 793 persoane au
beneficiat de o măsură de contracepţie: 61 persoane – dispozitiv intrauterin, 331 persoane prezervative şi 401 persoane - anticoncepţionale.
Un număr de 119 angajaţi ai Direcţiei, personal contractual şi funcţionari publici, au beneficiat în
această perioadă de cursuri pentru profesioniştii care lucrează cu familiile monoparentale
organizate de fundaţia Hope and Homes for Children România în cadrul proiectului „Împreună
către bunăstare”.
Tot în această perioadă un număr de 43 angajaţi ai Direcţiei, personal contractual şi funcţionari
publici, au participat la cursul „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie
a copilului în România” organizat la Timişoara şi la cursul de formare formatori în cadrul
proiectului „Echilibru” organizat la Arad.
La nivelul semestrului I s-a desfăşurat în colaborare cu SPAS - urile locale şi Inspectoratul
Judeţean Şcolar Hunedoara campania de mediatizare – „Drepturile tuturor copiilor de a
creşte într-un mediu securizant sunt protejate de lege”. În cadrul campaniei s-a desfăşurat
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o întâlnire de lucru cu reprezentanţii ISJ, psihologi şi diriginţi privind cazuistica primită de la
unităţile şcolare şi s-au distribuit pliante de informare la Colegiul Tehnic Transilvania şi Colegiul
Tehnic Anghel Saligny Simeria ocazie cu care s-au purtat şi discuţii cu elevii.
6. Campania „Ia-mă acasă de Crăciun” - campanie de sensibilizare a românilor pentru a oferi
copiilor aflaţi în instituţiile de ocrotire socială Sărbători de iarnă alături de familiile lor iniţiată de
Televiziunea Română în parteneriat cu MMFPSPV – se desfăşoară şi în judeţul nostrum.
7. Campanie de informare – Să luăm atitudine împotriva oricăror forme de abuz asupra
copiilor demarată la iniţiativa Echipei mobile de intervenţie rapidă în caz de abuz, neglijare,
exploatare s-a desfăşurat în luna august în Valea Jiului şi a beneficiat de sprijinul SPAS – urilor
locale, al IPJ Hunedoara şi al Jandarmeriei. Cu această ocazie s-au distribuit aproximativ 100
de pliante informative cetăţenilor pe stradă şi la sediile SPAS- urilor.
8. În luna noiembrie 2013 a avut loc la sediul DGASPC Hunedoara o masă rotundă cu tema
„Prevenirea părăsirii copiilor în spitale. Dreptul copilului la identitate” la care au fost
invitaţi asistenţii sociali din cadrul Spitalelor Municipale şi Judeţene din localităţile Deva,
Hunedoara, Orăştie, Brad, Lupeni, Petroşani şi Vulcan şi reprezentanţi ai Direcţiei publice
comunitare de evidenţă a persoanelor Hunedoara. Cu această ocazie au fost prelucrate
participanţilor ultimele modificări legislative în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului, procedurile de lucru în ceea ce priveşte sesizarea cazurilor de abandon a copiilor în
unităţile spitaliceşti şi modalitatea de invenţie a specialiştilor Direcţiei în astfel de situaţii. Au
avut loc de asemenea dezbateri privind respectarea dreptului la identitate, monitorizarea
copiilor fără acte de identitate şi intervenţia în cazurile de copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi sau
expuşi la orice formă de violenţă.
9. Cu ocazia zilei de 21 Martie - Ziua Internaţională a Copiilor Străzii şi a zilei de 20 noiembrie –
Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului s-au derulat o serie de acţiuni de combatere a
cerşetoriei: razii în municipiul Deva în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Hunedoara, Poliţia locală Deva şi Jandarmeria Deva sub denumirea „Să spunem NU
cerşetoriei şi neglijării copiilor” şi distribuirea de pliante informative pe stradă pentru
sensibilizarea opiniei publice.
10. Prin POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritară 6 -“Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.2
„Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, DGASPC
Hunedoara implementează 2 proiecte în scopul incluziunii pe piaţa muncii a persoanelor cu
dizabilităţi, respectiv a romilor din judeţul Hunedoara:
- Centrul de Management al Carierei pentru persoanele cu dizabilităţi din judeţul
Hunedoara în parteneriat cu ASSOC Baia Mare.
- Făureşte-ţi Viitorul – Formare profesională a romilor din judeţul Hunedoara în
parteneriat cu Asociaţia Pakiv România.
Cele 2 proiecte se derulează pe o perioadă de 15 luni, începând cu luna martie 2013. În
perioada raportată a avut loc conferinţa de lansare a proiectelor. De asemenea, prin achiziţiile
efectuate au fost înfiinţate şi incluse în organigrama DGASPC Centrul de Management al
Carierei pentru persoane cu dizabilităţi, respectiv Centrul de incluziune socială a romilor. În
cadrul centrelor vor fi oferite servicii de informare şi consiliere în vederea găsirii unui loc de
muncă şi cursuri de formare profesională persoanelor cu dizabilităţi, respectiv persoanelor de
etnie roma din judeţ.
11. Pentru proiectul Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 Păclişa, finanţat de la bugetul de stat
prin MMFPSPV se află în curs de finalizare procedura de achiziţie – execuţia de lucrări pentru
respectivul obiectiv de investiţii.
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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 « privind trecerea Unitatii de Asistenta MedicoSociala 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 Ord.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 urmatoarele servicii de
ingrijire medicale si sociale :
a)Servicii de natura medicala – sunt serviciile medicale si de ingrijire recomandate si realizate
in conformitate cu tipurile de afectiuni pe care le prezinta personele internate .
Principalele servicii acordate in cadrul U.A.M-S Baia de Cris sunt:
- evaluarea la internarea in unitate
- monitorizarea parametrilor fiziologici
- administrarea medicamentelor per os,intravenos ,intramuscular,
- subcutanat,intradermic ,prin perfuzie endovenoasa
- masurarea glicemiei cu glucometru
- aplicatii medicamentoase locale
- ingrijirea plagilor simple si suprainfectate
- ingrijirea escarelor multiple
- ingrijirea tubului de dren
- ingrijirea stomelor si fistulelor
- calmarea si tratarea durerii
b) Servicii sociale :
- ajutor pentru igiena corporala
- imbracare si dezbracare ,
- igiena eliminarilor
- hranire si hidratare
- transfer si mobilizare
- deplasari in interior
- efectuarea de cumparaturi
- deplasari in exterior
- companie
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- activitati de administrare si gestionare a bunurilor
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 cadrul U.A.M-S Baia de Cris serviciile sunt furnizate cu respectarea regulilor privind
intimitatea.Orice masura luata sau intentie se realizeaza cu acordul beneficiarului /reprezentantului
legal.Beneficiarii isi pot exprima nemultumirea fara teama si represalii .Datele personale ale acestora
sunt pastrate in siguranta si confidentialitate iar gestionarea propriilor bunuri se face dupa preferintele
fiecarui beneficiar .
Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Baia de Cris este structurata pavilionar; dormitoarele
beneficiarilor ,spatiul destinat birourilor ,bucataria si spalatoria fiind amenajate fiecare in alt pavilion .
In ceea ce priveste miscarea beneficiarilor , in anul 2013 au fost inregistrate 71 de internari din
care 51 femei si 20 barbati cu o medie de varsta de 80 ani, gradul de ocupare a locurilor fiind de 100 %
.
Pentru functionarea unitatii in conditii optime in anul 2013 bugetul alocat Unitatii de Asistenta
Medico-Sociala Baia de Cris a fost de 2.005.000 lei din care suma de 1.500.000 lei – Consiliul
Judetean Hunedoara , 270.000 lei – Directia de Sanatate Publica a judetului Hunedoara , 235.000 lei –
venituri propri obtinute din contributia beneficiarilor .
In cadrul UAM-S Baia de Cris in anul 2013 au fost executate urmatoarele lucrari de reparatii si
de intretinere :
- Reparatii acoperis centrala termica,
- Reparatii saloane ,
- Reparatii interioare sectia I,
- Reparatii cai acces,
- Reparat retea clorinare apa potabila,
- Reparatii spalatorie,
- Modernizarea si igienizarea fantanilor si a puturilor din incinta unitatii.
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 precum si alte
evenimente din cursul anului (1 octombrie –Ziua persoanelor varstnice, sarbatorile religioase ).
Pentru a mentine in permanenta legatura cu lumea din exteriorul unitatii, institutia a organizat
pentru bolnavi, excursii la manastirea Rameti ,jud.Alba, Muzeul Astra si Gradina Zoologica Sibiu.
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,Casa de Cultura a municipiului Brad ,Scoala Generala Avram Iancu din Baia de Cris si
conventie de voluntariat cu Parohia Baia de Cris reprezentata prin preot Miron Brusturean,Parohia
ortodoxa Ribita, I.I.Oprisa Simonel,
Pentru rezolvarea situatiilor de urgenta medicala unitatea are o colaborare permanenta cu
spitalul municipal Brad.
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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 noastră coordonează un număr de 13 servicii publice comunitare de
evidenţă a persoanelor şi (în domeniul stării civile) un număr de 69 de unităţi administrativteritoriale existente în judeţ, toate cuprinzând o populaţie activă de 477552 locuitori.
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 3
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 39 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 48491 cărţi de identitate, 2403 cărţi de identitate provizorii.
Au fost luate în evidenţă 20 la dobândirii de cetăţenie, 50 la restabilire de domiciliu, s-au aplicat un
număr de 5082 vize reşedinţă şi 18408 schimbări de domiciliu.
La nivelul se rviciilor locale au fost realizate 205 acţiuni cu staţia mobilă fiind puse în legalitate 341
persoane şi s-au aplicat un număr de 372 sancţiuni contravenţionale în valoare de 18375lei.
Activităţi pe linie de stare civilă
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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 78 controale şi 4 deplasări
efectuate cu ocazia predării – primirii gestiunii de stare civilă.
Până la finele anului 2013 la nivelul Serviciului stare civilă au fost soluţionate un număr
de 841 dosare, din care: 56 schimbări de nume pe cale administrativă, 103 rectificări ale
actelor de stare civilă, 682 transcrieri şi s-au operat în registrele de stare civilă
exemplarul II 11806 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
124 numere.
În anul 2013, la nivelul judeţului Hunedoara au fost înregistrate 11059 din care, 3271 acte
de naştere, acte de căsătorie 2298, acte de deces 5490, fiind eliberate 20056 certificate
de stare civilă, din care 9309 naştere , 3859 căsătorie şi 6888 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.
În data de 17.10.2013 a fost organizata instruirea anuala pa linie de stare civila cu toti
ofiterii de star civila de pe raza judetului, la care a participat din partea D.E.P.A.B . d-na
comisar de politie Ene Nicoleta- Daniela.
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 2013 s-au efectuat 7786 de verificări în B.D.C. şi B.D.J. , astfel:
- 503 verificări telefonice
- 5067 verificări efectuate pentru serviciul evidenţa persoanelor din cadrul direcţiei
- 2216 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 23 mii lei , constând din taxe furnizări date şi taxe
de urgenţă (transcrieri, rectificări, schimbări de nume pe cale administrativă).
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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.
S-a ocupat prin concurs postul vacant de sef serviciu in cadrul Serviciului Evidenta Persoanelor, sa redefinit organigrama institutiei conform Hotararii CJ Hunedoara nr. 146/2013, infiintandu-se
Serviciul Juridic Economic, Resurse Umane si Relatii Publice, s-a organizat examen de recrutare si
au fost numiti 2 functionari publici.
În cursul anului 2013 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 8
funcţionari publici.
În anul 2013 nu s-au aplicat sancţiuni disciplinare funcţionarilor publici şi personalului contractual.
Activităţi 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 7 petiţii, iar în cadrul progr amului 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 13 de cetăţeni la
nivelul direcţiei .
S-a achizitionat si functioneaza site-ul institutiei www.evidentahunedoara.ro, incepand cu luna
iunie, unde este prezentata activitatea structurilor componente, programul de lucru si audiente la
nivel de judet, date de interes public in legatura cu activitatile de stare civila si evident persoanelor.
În cursul anului la nivelul judeţului Hunedoara au fost publicate 24 articole după cum urmează: 9
articole în presa locală şi 15 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.
2. SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT
I.

Structură şi funcţionare
Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Hunedoara funcţionează în cadrul
Consiliului Judeţean Hunedoara, reorganizat conform HG 77/2003; 402/2006 si a Regulamentului
de Organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean prin Hotărâre de Consiliu, cu
modificările ulterioare.
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
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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, 14 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 2013 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 10 pe timpul verii, respectiv: Baza Salvamont Râuşor, Cabana
Pietrele, Refugiul Zănoaga, Refugiul Poiana Pelegii, Refugiul Bucura, Refugiul Buta,
Pasul Vâlcan, Punctul Salvamont Parâng, Câmpuşel, Punctul Salvamont Straja şi în
număr de 6 pe timpul iernii: Punctul Salvamont Straja, Punctul Salvamont Parâng,
Baza Salvamont Râuşor, Cabana Pietrele, Cabana Cheile Buţii, Pasul Vâlcan.
b. Membri aspiranţi ai formaţiilor au participat la cele patru şcoli de iarnă şi respectiv de
vară care au avut loc la Padina.
c. Membrii activi atestati au participat la cursurile obligatorii de pregatire profesională
(reatestare).
d. 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 (vezi Anexa I).
e. Sa finalizat documentaţia de reomologare a inca 4 traseelor turistice din judeţ (24
trasee in total) obţinăndu-se certificatele de omologare la toate traseele.
f. 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).
g. Au fost intreţinute si reparate refugiile din dotarea serviciului: Stâna de Râu, Baleia şi
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.
h. Curăţirea şi repitonarea unor trasee de căţărare: în zona Balomir, în Pereţii Bucurei şi
Valea Râuşorului.
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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 2014 formaţia va obţine certificatul de omologare în urma
testelor şi examenelor efectuate în perioada de pregatire.
Am beneficiat şi în acest an de sprijinul financiar din partea Consiliului Judeţean
Hunedoara prin aprobarea unui buget propriu care a permis achiziţionarea unui echipament de
salvare, individual şi de echipă performant.
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 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 ci capacitatea de
colabora cu alte structuri de urgenţă.
Toate aceste acţiuni de colaborare au fost foarte apreciate atât de cei care ne-au invitat la
evenimentele respective, cât şi de presă şi de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean. Sperăm ca şi
pe viitor să fim invitaţi la asemenea evenimente şi activitatea noastră să fie la fel de apreciată de
colaboratori.
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)
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În anul 2013, 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 şi la promovarea turismului în judeţul Hunedoara
A) Proiecte cu finanţare nerambursabilă la care A.D.E.H. este partener şi sunt aflate la stadiul de
elaborare:
1. ”Muzeul Memorial Nopcsa” (mecanismul de finanţare EEA Grants & Norwegian
Grants, pe linia de finanţare 2009-2014, domeniul prioritar Conservarea Moştenirii Culturale
Europene).
Proiectul „Muzeul Memorial Nopcsa” vizează restaurarea, renovarea şi conservarea
Castelului şi a Domeniului Nopcsa din Săcel, dar şi valorificarea moştenirii culturale prezente aici
prin deschiderea către public, sub forma unui muzeu gestionat de către o Fundaţie memorială
înfiinţată de partenerii din proiect. În muzeu se vor regăsi aspecte ale muncii ştiinţifice şi politice ale
membrilor familiei Nopcsa, iar în parcul dendrologic al castelului vor putea fi admirate şi studiate
plantele rare şi unice ale Ţării Haţegului.
B) Proiecte cu finanţare nerambursabilă la care A.D.E.H este partener şi au fost implementate în
anul 2012:
-

“Aventurile şi călătoriile Baronului Nopcsa” (Administraţia Fondului Cultural
Naţional). Cartea face parte din proiectul omonim realizat cu sprijinul financiar al
Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi este o continuare a programului
multianual al Societăţii de Educaţie Nonformală şi Socială care vizează promovarea
moştenirii ştiinţifice şi culturale a savantului Franz Nopcsa. Programul a început în
anul 2011, odată cu expunerea, pentru prima dată în România, a fotografiilor
realizate cu 100 de ani în urmă de savantul Nopcsa, a continuat în 2012 cu
cercetări aprofundate, inclusiv în Albania, ţară unde a activat baronul şi ajunge
astăzi la momentul lansării unei monografii care cuprinde rezultatele cercetării de
trei ani, pasaje din memoriile şi jurnalele de călătorie ale lui Nopcsa, fotografii
inedite şi informaţii în premieră despre savantul haţegan.

În ceea ce priveşte activitatea privind promovarea turismului din judeţul Hunedoara,
Agenţia pentru Dezvoltare Economico-socială a judeţului Hunedoara a fost partener al SC
Compania Judeţeană de Turism Hunedoara SA în următoarele activităţi:
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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 s-a avut în vedere reînoirea si inventarierea obiectivelor turistice din
judeţ, a structurilor de primire turistică, precum şi culegerea de date în ce priveşte tradiţiile şi
obiceiurile acestei zone.
S-a reeditat si reactualizat ”Calendarul anual al evenimentelor din judeţul Hunedoara - 2013” ,
care a fost distribuit instituţiilor publice, mass-mediei, şcolilor şi operatorilor de turism din judet,
pentru a fi făcut cunoscut vizitatorilor judeţului nostru.
2. Participarea Consiliului Judeţean Hunedoara la Târgul de Turism al României – ediţia a
XXVIII-a – Bucureşti – martie 2013.
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.
3. 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 opt judeţe ale ţării, prin prezentarea proiectului unui număr de 220 de
agenţii de turism.
4. Proiectul „Produs în Hunedoara”, August 2013
Acţiunea îşi propune: promovarea produselor culinare tradiţionale; promovarea culturii
tradiţionale şi valorilor locale; susţinerea micilor producători şi promovarea meşterilor populari.
La acest eveniment au fost invitaţi micii producători, meşterii populari cărora li sa pus la
dispoziţie, gratuit, standuri de prezentare.
5. Bursa de Turism „Hunedoara – Natură, Cultură, Aventură” - Ţebea – Septembrie 2013
A patra ediţie a Bursei de Turism "Hunedoara – natură, cultură, aventură" a avut loc la
Ţebea în Septembrie. 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 5.000 de vizitatori, care au
apreciat oferta turistică a investitorilor în turismul hunedorean si alte patru judete ale tarii . Au fost
puse la dispoziţie 21 standuri.
6. Participarea Consiliului Judeţean Hunedoara la Târgul de Turism al României – ediţia a
XXIX-a – Bucureşti – Noiembrie 2013
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
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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 2013-2014 ale statiunilor montane din judet:Rausor,
Straja si Parang
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. – oftalmologie prin
efectuarea unor interventii chirurgicale la niveelul ochiului, ORL, chirurgie generala,
urologie, ginecologie, radiologie prin achizitia unui Computer tomograf de ultima
generatie

-

darea in folosinta a noilor sectii de oncologie si boli infectioase

-

reparatii curente la cladirea spitalului care nu fac obiectul contractului de reparatii
capitale ( UPU Ilia, UPU Calan, sectiile spitalului care trebuie sa indeplineasca
conditiile de acreditare etc)

-

redeschiderea Centrului de Sanatate Multifunctional Calan
Rezultatele asteptate:

-

eficientizarea resurselor financiare atrase din surse diverse,

-

reducerea cheltuielilor de personal dar totodata existenta personalului specializat pe
toate sectiile spitalului

-

diversificarea si marirea numarului de servicii medicale contractate cu C.J.A.S.
Hunedoara,

-

indeplinirea criteriilor in vederea obtinerii acreditarii spitalului.
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Activităţi pentru atingerea obiectivelor :
1.Reorganizarea si restructurarea organizatorica a spitalului
S-au avizat de catre Conducerea Ministerului Sanatatii modificarile de structura si reorganizare la
Spitalul Judetean de Urgenta Deva, in sensul introducerii in structura Spitalului Judetean de
Urgenta Deva a compartimentului de diabet zaharat si boli de nutritie in cadrul sectiei Medicina
interna I,

s-au pus in conservare paturile de TBC din sectia de pneumologie in vederea

eficientizarii activitatii spitalului, obtinerea unei durate medii de spitalizare la nivelul unitatii sub cea
de 7.3 contractata in prezent, acest aspect ducand la majorarea sumelor incasate pentru serviciile
prestate de la CAS Hunedoara.
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, s-a contractat o durata
medie de spitalizare de 7.3 fata de cea stabilita initial prin normele de aplicare ale Contractului
Cadru, ceea ce a dus la o scadere a valorii contractate cu CAS Hunedoara cu 330.000 lei/luna.
S-au achitat furnizorii de medicamente, materiale sanitare, reactivi, bunuri si servicii si la
finele anului 2013 nu am inregistrat datorii avand toate obligatiile de plata in termenul scadent,
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 achizitia unui Computer tomograf, pus in functiune la mijlocul lunii
decembrie 2013.
Din sumele constituite in fondul de dezvoltare al spitalului s-a achizitionat aparatura
medicala si o autoutilitara in vederea realizarii transportului pacientilor intersectii si a transportului
hranei si a lenjeriei intre pavilioanele spitalului.
Din sumele incasate din venituri proprii au fost realizate reparatii curente la cladirile
spitalului, reparatia instalatiei de incalzire de la UPU Ilia, igienizarea sectiei de obstetricaginecologie si inlocuirea in mare parte a ferestrelor si usilor de lemn care nu etanseizau in mod
corespunzator, ceea ce ducea la pierderi mari de energie termica, astfel incat spatiile pentru
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tratamentul pacientilor, spalatoria, holurile, garderobele, birourile de internari sa functioneze in
conditii de minima igiena si functionalitate.
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.
Începând cu data de 01.07.2010, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu este în
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara.
Cu raportare la perioada 01.01.2013 – 30.11.2013, pot fi transmişi următorii indicatori
specifici:
I. INDICATORI CANTITATIVI
a) NUMĂR CAZURI INTERNATE =1.490
b) NUMĂR CAZURI EXTERNATE = 1.461, din care:
‐

TB PULMONARA

= 324

‐

TB EXTRAPULMONARA

= 0

‐

TB ALTE ORGANE

= 2

a) AFECŢIUNI PULMONARE NETB

= 1135

b) NR.ZILE SPITALIZARE CONTABILE

= 52.355

c) DURATA MEDIE DE SPITALIZARE

= 32,59

d) RATA DE UTILIZARE A PATURILOR

= 67,94%

e) INDICE DE UTILIZARE A PATURILOR

= 227,63

II. INDICATORI CALITATIVI
a) RATA MORTALITĂŢII INTRASPITALICESTI

= 2,00%

b) RATA INFECŢIILOR NOZOCOMIALE

= 0,00%

c) SUPRAFAŢA MEDIE /PAT (mp)

= 7,00

d) INDICE DE CONCORDANŢĂ AL DIAGNOSTICELOR

= 99,18 %

III. INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI
a) COST MEDIU PE ZI DE SPITALIZARE

= 124,68 lei/zi spitalizare

b) PROCENT CHELTUIELI MEDICAMENTE DIN TOTAL BUGET
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= 6,62%

c) PROCENT CHELTUIELI DE PERSONAL DIN TOTALUL CHELTUIELILOR=56,20%
IV. TOTAL BUGET PE PERIOADA: 01.01.2013 -30.11..2013

=7.116.530

DIN CARE:
1. CONTRACT CU CJAS HD-DEVA

= 6.107.700

2.CONTRACT DSP HD- DEVA (medici rezidenţi)

=

91.600

3.CONTRACT DSP HD- DEVA (medicamente si mat.sanitare), pentru programul national
de prevenire,supraveghere si control al tuberculozei .

=

4.VENITURI PROPRII (chirii,taxe radiologie,spirometrii)

89.000
=

29.420

5. Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii.
= 25.000
6.Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii.
= 4.000
În perioada de activitate aferenta anului 2013 putem aminti dintre realizări următoarele:
•

Decolmatarea fosei septice,amenajarea acesteia,imprejmuirea.

•

Amenajarea drumului de acces la bazinele de apa,curatirea prin decolmatare a
acestora,igenizarea acestora,crearea de ziduri de protectie hidrologica pt. a
impiedica infiltrarea apelor pluviale in bazinele de apa.

•

Achizitii de echipamente de protectie si scule necesare pentru desfasurarea
activitatii optime.

•

Restrictionarea accesului bolnavilor in curtile interioare prin montarea de porti(2
buc).

•

Separarea bolnavilor TBC-neTBC din corpul nou prin montarea unor glazvanturi de
termopane.

Am achiziţionat aparatura medicală constând în:
1.Coagulometru 2-2 canale.
2.Analizor automat de brochimie.
3.Centrifuga de masa 12 locuri.
4.Sistem de digitalizare cu placi de fosfor pentru radiologie.
•

A fost menţinută recertificarea ISO 9001 pentru Sistemul de management al calităţii
şi autorizarea utilizării mărcii de certificare, auditurile de monitorizare conduse de
organismul de certificare recertificând aceasta.
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Ne propunem ca, suma alocata de Consiliul Judetean Hunedoara,in valoare de 25.000
sa fie investita pentru achizitionarea unei instalatii de dedurizare a apei.
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 2013 – 2014 aprobat prin Hotarirea 117/2013 si a normelor de
aplicare a acestuia avand in vedere urmatorii indicatori specifici dupa caz (realizati in perioada
01.01.2013 - 31.12.2013):
INDICATORI CANTITATIVI
NUMAR CAZURI INTERNATE
NUMAR CAZURI EXTERNATE
TB PULMONARA

= 1358
= 1351
= 165

AFECTIUNI PULMONARE NETB

= 1186

NR.ZILE SPITALIZARE CONTABILE

= 42.563

DURATA MEDIE DE SPITALIZARE

= 29,54

RATA DE UTILIZARE A PATURILOR

= 75,23 %

INDICE DE UTILIZARE A PATURILOR

= 274,60

RULAJ BOLNAV/ PAT

= 9,3

INDICATORI CALITATIVI
-RATA MORTALITATII INTRASPITALICESTI

= 1,04%

-RATA INFECTIILOR NOZOCOMIALE

= 0,07%

-SUPRAFATA MEDIE /PAT (mp)

= 7.08

-INDICE DE CONCORDANTA AL DIAGNOSTICELOR

= 96,82%
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INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI
-COST MEDIU PE ZI DE SPITALIZARE

= 160 lei/zi spitalizare

-PROCENT CHELTUIELI
MEDICAMENTE DIN TOTAL BUGET
si
PROCENT CHELTUIELI MEDICAMENTE
DIN TOTAL CH.CURENTE
-PROCENT CHELTUIELI DE PERSONAL
DIN TOTALUL CHELTUIELILOR
Si
PROCENT CHELTUIELI DE PERSONAL
DIN TOTAL CH.CURENTE

= 4,71%
= 18,77%
= 25,64%

= 50,53%

IV. - TOTAL BUGET –CHELTIUIELI PE PERIOADA:
01.01.2013-31.12.2013
- TOTAL BUGET-VENITURI PE PERIOADA :
01.01.2013-31.12.2013
1. CONTRACT CU CJAS HD-DEVA
2.CONTRACT DSP HD- DEVA (medici rezidenti)
3.VENITURI PROPRII
4. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU
PROIECTE FINANTATE DIN FEN POSTADERARE
5.FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
6. CONTRACT DSP HD- DEVA PN 1.4- DIN SUME DE LA
BUGETUL DE STAT
7. CONTRACT DSP HD- DEVA PN 1.4 DIN VENITURI PROPII
ALE MINISTERULUI SANATATII
8.VENITURI DIN DOBANZI

= 10.116.780,00
= 9.832.680,00
= 4.713.160,00
= 148.710,00
=
9.910,00
= 1.416.850,00
= 3.455.010,00
=

55.000,00

=
=

34.000,00
40,00

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.
D. AGENŢI ECONOMICI
1. S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.
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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 31 octombrie 2013, de 507 salariaţi, din care 440 pentru
serviciile de apă şi 67 pentru serviciile de canalizare.
Situaţia financiară:
S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani a asigurat apă potabilă unui număr mediu
de 91.085 persoane, înregistrându-se un consum specific de 2,79 mc/pers./lună. Numărul mediu
de utilizatori în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2013 a fost de 42.215 din care 34.180 abonaţi
la încasare directă, 5146 prin asociaţii de proprietari şi 2.889 agenţi economici şi instituţii publice.
Producţia fizică de apă potabilă facturată în perioada 01.01.2013 – 31.10.2013 – 3.158.817 mc
Producţia fizică de apă uzată menajeră evacuată în sistemul de canalizare –
2.279.163 mc
Producţia fizică de apă meteorică evacuată în sistemul de canalizare –
878.618 mc
Veniturile societăţii se realizează din încasarea producţiei facturate din activitatea de bază
precum şi din serviciile auxiliare.
Nivelul creanţelor SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroşani la data de 31 octombrie
2013 a fost de 16.393.871,82 lei, din care:
- Agenţi economici
5.114.400,83 lei
31,20 %
- Unităţi bugetare
158.047,09 lei
0,96 %
- Populaţie
11.121.423,9 lei
67,83 %
La data de 31 octombrie 2013 societăţile de termoficare din Valea Jiului datorau
operatorului de apă 5.126.672,01 lei, din care 4.417.332,92 lei sunt creanţe de recuperat de la S.C.
EDIL THERMA S.A. Vulcan şi 546.814,95 lei creanţe de recuperat de la S.C. UNIVERSALEDIL
S.A. Lupeni, societăţi aflate în insolvenţă. Pentru recuperarea creanţelor S.C. Apa Serv Valea
Jiului S.A. Petroşani s-a înscris la Masa Credală.
La nivelul lunii octombrie 2013 creanţele aferente populaţiei au fost în valoare de 11.121.423,90
lei, reprezentând 67,83 % în total, structurate astfel:
debit
7.193.066,25 lei
penalităţi 3.928.357,65 lei
Recuperarea creanţelor şi creşterea gradului de încasare a fost o prioritate pentru
conducerea societăţii fiind obiectiv distinct în programul de management.
Cifra de afaceri realizată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani în perioada 1
ianuarie – 31 octombrie 2013 este în valoare de 15.247.120 lei.
La data de 31 octombrie 2013 S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani nu înregistrează
datorii restante la bugetul consolidat al statului.
La 31.10.2013 S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani are datorii în valoare de
10.548.644 lei din care suma de 4.084.623 lei va fi achitată din fonduri europene nerambursabile.
S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani înregistrează datorii restante faţă de principalul
furnizor, Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova,
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pentru care a încheiat angajamentul de plată nr. 662/19.01.2010, angajament de plată respectat
până în prezent.
La 31.10.2013, SC Apa Serv SA Petroşani a realizat din activităţile de bază şi auxiliare
următoarele rezultate:
- venituri totale: 17.315.849 lei
- cheltuieli totale: 15.160.111 lei
- profit net:
1.886.339 lei
INVESTIŢII REALIZATE ÎN PERIOADA 1 ianuarie – 31 octombrie 2013
A. Lucrări executate din surse proprii
Deviere conductă OL 300 mm str. Avram Iancu din municipiul Petroşani
- lungime 220ml
- valoare 20.678,85lei
Modernizare centrul de încasări din oraşul Petrila
- valoare 1.209,68lei
Modernizare clădire SUT din municipiul Petroşani
- valoare 23.110,78lei
Modernizare MHC Polatişte din municipiul Petroşani
- valoare 43.518,18lei
Construire MHC Brazi din municipiul Vulcan
- valoare 281.394,60lei
B. Lucrări executate din surse finanţate de la bugetul local al Consiliului Judeţean
Hunedoara
Înlocuire aducţiune Ol – Dn 600mm cu FD – Dn 400 mm în municipiul Vulcan, tronson bl. 68,
str. Morii – bl.F9 str. M. Viteazu (executată în anul 2011, decontată diferenţa de 150.000 lei în luna
Septembrie 2013)
- lungime 788,10ml
- valoare 600.000lei
C. Lucrări executate din surse finanţate de la bugetul local al Consiliului Local Petroşani :
Reabilitare şi extindere reţea de distribuţie apă strada Gociu Nicuşor – Venus în municipiul
Petroşani (executată în anul 2012, decontată în luna Martie 2013)
- lungime 1.288ml
- valoare 82.956,02 lei
Branşamente şi contorizare individuală apartamente blocul social D 3, strada T. Vladimirescu
în mun. Petroşani, (executată în anul 2012, decontată în luna Aprilie 2013)
- lungime 1.727 ml
- valoare 52.825,97 lei
D. Obiective cu finanţare din Fonduri Europene:
1. Proiectul: „Extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul
Hunedoara (Valea Jiului)”:
A fost încheiat Contractul de Finanţare cu nr. 121067/28.03.2011 între Ministerul Mediului si
Padurilor in calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu şi S.C. Apa Serv Valea Jiului
S.A. in calitate de Beneficiar Final cu valoarea de 165.130.000 lei fara TVA.
Conform Act Aditional nr.3/06.09.2013 valoarea Proiectului este de 143.391.966 lei fara TVA.
Pentru toate proiectele finanţate prin Axa prioritară 1, se asigură finanţarea integrală a
cheltuielilor eligibile astfel: max. 85% din deficitul de finanţare calculat la nivelul proiectului ceea ce
reprezintă grant UE, 13% buget de stat şi 2% bugete locale.
Durata Contractului este de 50 de luni, din 28.03.2011 până la 31.05.2015.
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Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale Axei Prioritare 1 POS Mediu
„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată”.
Proiectul Major CCI: 2009RO161PR012 – „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă
şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)“ cuprinde 2 contracte de servicii şi 7 contracte de
lucrări.
2. Contract:„Asistenta Tehnica pentru Pregătirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de
Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Regiunea
Valea Jiului in perioada 2014 – 2020”.
In data de 31 octombrie 2013 a fost aprobata de catre Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice varianta finala a Cerereii de Finantare pentru „Asistenta Tehnica pentru Pregatirea
Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Regiunea Valea Jiului in perioada 2014 – 2020”.
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
Consiliul Judeţean Hunedoara
Consiliul Local Deva
Consiliul Local Hunedoara
Consiliul Local Brad
Consiliul Local Oraştie
Consiliul Local Geoagiu
Consiliul Local Hateg
Consiliul Local Calan
Consiliul Local Simeria
Consiliul Local Ilia
Consiliul Local Dobra
Consiliul Local Sântămarie Orlea
Consiliul Local Bretea Română
Consiliul Local Băcia
Consiliul Local Certeju de Sus

VALOARE CAPITAL (lei)
640.870
70.970
70.970
41.870
1.420
5.250
420
420
420
420
420
420
420
420
600
835.310
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%
76.7224
8.4962
8.4962
5.0125
0.1700
0.6285
0.0503
0.0503
0.0503
0.0503
0.0503
0.0503
0.0503
0.0503
0.0718
100

Dezvoltarea activitatii in 2013 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.
Pentru modernizarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare s-au promovat
proiecte cu finantare europeana,urmarindu-se:
• 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.
• Conducerea activitatii prin folosirea instrumentelor de management moderne.
PROIECTE CU COFINANTARE EUROPEANA PROMOVATE DE SC APA PROD SA :
¾ 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” proiect finalizat in anul 2012, iar in
anul 2013 a expirat Perioada de Notificare a Defectelor pentru lucrarile executate in cadrul acestui
contract .
¾ In cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL ,,MEDIU”, in 19 februarie 2013 sa semnat, Contratul de Finantare nr.146005 din 19.02.2013 intre Ministerul Mediului si
Schimbarilor Climatice si SC Apa Prod SA Deva prin care s-a promovat Proiectul regional CCI
2011 RO 161 PR 004 ,, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Hunedoara” . Contractul de Finantare cu MMSC s-a semnat in baza Deciziei de Aprobare
nr.C(2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene, cu nr. 41097 de inregistrare in SMIS
– CSNR si a Ordinului ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice nr.217 din 08.02.2013.
Valoarea totala a Proiectului cu TVA este de 599.180.663 lei, in conformitate cu Ordinul nr. 217
din 08.02.2013 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, din care:
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Valoarea eligibila conform POS Mediu si in conformitate cu Decizia de Aprobare nr. C
(2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene (fara TVA) este de: 454.403.576
lei (finantare nerambursabila si contributia financiara a membrilor ADI de la bugetele
locale)
- Valoarea Proiectului alta decat cea eligibila conform POS Mediu (fara TVA) este de
29.975.301 lei (contributia SC APA PROD SA la Proiect)
Durata Contractului este de 37 de luni de la data semnarii Contractului de Finantare -19.02.2013,
respectiv pana la data de 31.12.2015. Perioada de notificare a defectelor sau de garantie a
lucrarilor este de 1 an dar nu mai tarziu de 31.12.2016.
-

Proiectul,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”
reprezinta prima faza cuprinsa in Strategia de dezvoltare pe termen lung (sau in Planul de investitii
pe termen lung) in domeniul apei si apei uzate, asa cum aceasta este dezvoltata in Master Plan-ul
pentru apa si apa uzata al judetului Hunedoara, astfel:
Faza 1: aceasta faza urmeaza sa fie co-finantata de Uniunea Europeana prin Fondul de
Coeziune si cuprinde 6 aglomerari mai mari de 10,000 P.E., care sunt: Hunedoara, Deva, Brad,
Hateg, Calan si Simeria. Investitiile sunt orientate spre retelele de distributie a apei, retelele de
canalizare si statiile de tratare a apei uzate, pentru a oferi o rata de acoperire de mai mare de 90%
din populatie.
Faza 2: aceasta faza va acoperi cerintele referitoare la distributia de apa, la canalizare si
la epurarea apei uzate pentru aglomerari care sunt mai mari de 2000 locuitori. Faza 2 trebuie sa fie
terminata pana in 2018, data care coincide cu termenul limita al Directivei C.E. referitoare la
colectarea si epurarea apei uzate si care de asemenea coincide cu conditiile definite in Tratatul de
Aderare. Dupa finalizare, cel putin 90.5% din populatie va fi conectata la sistemul de alimentare cu
apa, la sistemul de canalizare si la statiile de epurare a apei uzate.
Faza 3: aceasta faza va incepe din 2019 pana la sfarsitul Master Plan-ului in 2040. Pe
parcursul acestei faze, alimentarea cu apa va ajunge si in zonele rurale si va furniza apa potabila.
De asemenea, salubrizarea va fi imbunatatita, atat prin masuri adecvate sau prin sisteme de
canalizare, cat si prin statii mici de tratare a apei uzate.
Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă si apa
uzata din 6 zone distincte ale judeţului Hunedoara, România, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de
conformitate din POS Mediu, Tratatul de Aderare şi mai ales din Directiva Europeană 98/83/CE
referitoare la calitatea apei destinate consumului uman, aşa cum a fost transpusă în legislaţia
naţională prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile, modificată prin Legea
311/2004, şi Directiva 91/271/CE transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea 352/2005,
referitoare la tratarea apei uzate urbane și îmbunătățirea performanțelor operatorului regional SC
APA PROD SA Deva, pentru asigurarea viabilității financiare și operaționale a acesteia, respectiv
pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă și canalizare ale județului.
Îmbunătăţirile referitoare la tratarea şi distribuirea apei potabile şi la colectarea şi tratarea apei
uzate, se vor implementa pentru Aglomerările Deva (incluzând localităţile Deva, Sântuhalm,
Archia), Hunedoara (incluzând localitățile Hunedoara, Hășdat), Simeria, Hațeg (incluzând
localitatile Hațeg, Sântămăria Orlea), Călan (incluzând localităţile Călan Vechi, Călan Nou, Strei
Sângiorgiu, Strei, Ohaba Strei, Strei Săcel) si Brad (incluzând localităţile Brad, Țărățel, Valea
Bradului, Crișcior, Bucuresci) localizate în Judeţul Hunedoara şi vor determina conectarea la
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sisteme a cetăţenilor din aglomerări şi conformitatea obiectivelor existente cu reglementările
directivelor UE.
Obiectivele asociate sunt:
¾ asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;
¾ asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;
¾ îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
¾ îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite din procesul de epurare si
tratare a apei;
¾ crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei.
¾ conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului,
transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004, cu privire la protecţia de mediu a
solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată.
Componentele proiectului:
In cadrul Proiectului sunt incluse următoarele componente:
o Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a surselor de apă şi a staţiilor de
tratare a apei;
o Reabilitarea şi modernizarea gospodăriilor de apă (rezervoare de apă, staţii de pompare,
etc.);
o Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă;
o Construcţii de staţii de epurare a apelor uzate;
o Extinderea şi modernizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate;
o Asistenţă tehnică pentru Managementul Proiectului, pentru OR si publicitate si
o Consultanta pentru Supervizarea Lucrarilor.
Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor
de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea
structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă si apă uzată se vor
implementa in cadrul Proiectului ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in
judetul Hunedoara” prin finalizarea cu succes a urmatoarelor contracte:
- 10 contracte de lucrari pentru extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata
in
zonele de aprovizionare / aglomerarile cuprinse in Proiect;
- 2 contracte de servicii pentru asistenta tehnica in supervizarea lucrarilor in cadrul contractelor de
lucrari si de consultanta si asistenta tehnica pentru Managemetul Proiectului.

CONTRACTE DE LUCRARI cuprinse in cadrul Proiectului, sunt:
HD-CL1 - ,,Construirea si reabilitarea aductiunilor de apa bruta, rezervoarelor si statiilor de
pompare apa din Hunedoara, Hateg si Calan’’
HD-CL2 - Construirea si reabilitarea captarilor de apa, statiilor de tratare
rezervoarelor si statiilor de pompare apa in Deva, Simeria si Brad ’’

apa,

HD-CL 3 - Reabilitarea sistemelor de tratare si transport pentru alimentarea cu apa a
localitatilor Hateg, Calan, Simeria si Deva’’
HD-CL 4 - Constructie statie noua de epurare a apelor uzate in Calan’’
HD-CL 5 – LOT 1 - „Lucrari pentru reconstructia Statiilor de epurare Deva si Hunedoara’’
HD-CL 5 – LOT 2 - „Constructia platformelor de depozitare a namolului provenit de la
Statiile de epurare Deva si Hunedoara”
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HD-CL 7 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a
retelei de canalizare din Calan si Hateg ’’
HD-CL 6 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune,retelei de distributie si a
retelei de canalizare din Brad’’
HD-CL 8 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune,retelei de distributie si a
retelei de canalizare din Hunedoara’’
HD-CL 9 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a
retelei de canalizare din Deva si Simeria’’
CONTRACTE DE SERVICII cuprinse in cadrul Proiectului sunt:
HD-SC1 - ,,Asistentă tehnică pentru managementul Proiectului ,,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara’’
HD-SC2 -,,Supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului ,,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara”.
Indicatorii de performanta ai Proiectul :
¾ Pentru sectorul de alimentare cu apă:
- Asigurarea conformării cu cerinţele Directivei 98/83/EC privind calitatea apei destinate
consumului uman transpusă în legislaţia naţională prin legea 458/2002 referitoare la
calitatea apei potabile amendată de legea 311/2004, în aria de proiect;
- Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate, în conformitate cu
Directiva de Apă 98/83/EC, în aria de proiect de la 95% în 2010 la 100% în 2015;
- Alimentarea cu apă potabilă de calitate şi în condiţii de siguranţă a aproximativ
175.210 locuitori (din total de 181.106 locuitori în zona de proiect);
- Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate pe baza principiului
maximizării eficienţei costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei;
- Îmbunătăţirea siguranţei alimentării cu apă potabilă prin reabilitarea conductelor uzate
structural;
- Reducerea pierderilor fizice de apă.
¾ Pentru sectorul de apă uzată:
- Asigurarea conformării cu legislaţia naţională şi UE în sectorul de mediu prin
implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate
orăşeneşti transpusă în legislaţia naţională prin HG 352/2005 amendată de HG 188/2002,
referitoare la colectarea şi tratarea apelor uzate urbane şi evitarea deversării apelor
reziduale neepurate în apele curgătoare naturale;
- Creşterea calităţii apei de suprafaţă prin minimizarea efectelor poluării produse de aşezării
umane;
- Colectarea apelor uzate de la aproximativ 178.961 locuitori (2015) şi transportarea în
siguranţă la staţia de epurare;
- Diminuarea riscului asupra sănătăţii umane prin extinderea reţelei de canalizare astfel
încat să deservească întreaga populaţie care depinde de sisteme individuale;
- Asigurarea accesului la servicii de canalizare de calitate pe baza principiului
maximizării eficienţei costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei;
- Reducerea infiltraţiilor în sistemul de canalizare şi a riscului de refulare a apei uzate.
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Rezultatele aşteptate ale proiectului:
100% (160.093 locuitori) din populaţia aglomerărilor incluse in acest proiect va fi conectată la
reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă; rata de
conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% (160.093 locuitori) în aceste
aglomerări.
Acum că anul 2013 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 2013 au fost impuse de către
Guvernul României o serie de restricţii şi constrângeri bugetare în contexul crizei economice
actuale.
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 2013 faţă de dumneavoastră, domnilor vicepreşedinţi, doamnelor şi domnilor consilieri,
conducerilor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara, reprezentanţilor massmedia şi tuturor colaboratorilor noştri, asigurând totodată cetăţenii judeţului Hunedoara că
activitatea consiliului judeţean va fi permanent în slujba comunităţii.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
VICEPREŞEDINTE,
Balint Tiberiu

VICEPREŞEDINTE,
Ioan Rus

Deva la, ____________
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